
Nový cyklus komunitného 
plánovania sociálnych služieb 

hlavného mesta SR 
Bratislavy

Pracovná skupina pre oblasť ľudí bez domova



Návrh pravidiel počas online stretnutia
• Používajte kameru

• Keď nehovoríte vypnite si mikrofón

• Personalizujte si svoje prihlásenie /Rename (napíšte si svoje priezvisko a skratku inštitúcie)

• Keď máte otázku alebo návrh napíšte ju do chatu

• Počas diskusnej časti ak chcete niečo povedať prihláste sa zdvihnutím ruky, alebo ikonkou Raise
Hand a počkajte kým Vám neudelíme slovo

• Zasadnutie nahrávame pre účely spracovania zápisu, nijaká časť nahrávky nebude zverejnená

• „Black-out“ pravidlo – keď vypadnem, tak nepanikárim a znovu sa prihlásim....



Program rokovania (9:30-11:00)
• Predstavenie a schválenie programu rokovania

• Predstavenie orgánov komunitného plánovania sociálnych služieb

• Predstavenie procesu komunitného plánovania sociálnych služieb

• Vyjasňujúce otázky a očakávania od procesu KPSS

• Predstavenie Monitorovacej správy komunitného plánu sociálnych
služieb hlavného mesta SR za rok 2020

• Diskusia k Monitorovacej správe KPSS

• Spolupráca na pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2030

• Dohoda o ďalších krokoch, Záver



Predstavenie orgánov komunitného plánovania 
sociálnych služieb

•Riadiaca skupina
•Pracovná skupina
•Panel mestských častí
•Odborný panel
•Externá metodička



Predstavenie procesu komunitného plánovania

•KPSS 2020-2021
•Posilnenie spolupráce
•Pondémia a svet po pandémií?

•Rokovací poriadok
• základné princípy: partnerská spolupráca, participácia, demokratické 

riadenie, uskutočniteľný kompromis

• PS vzniká na návrh predsedu RS

• PS zvoláva predseda/predsedkyňa PS

• Cca každé 4 týždne

• Zápisnice sú zverejňované

• Rozhodovanie podľa hlasovania

• Zmena rokovacieho poriadku podľa evaluácie



•

http://


Monitorovacia správa komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR za rok 2020

• Proces monitorovania ako súčasť KPSS
• Z celkovo 131 aktivít v KPSS, bolo už v roku 2020 vyhodnotených 

ako splnených 5 aktivít, v prípade 80 aktivít prebiehala príprava, 24 
aktivít bolo v príprave realizácie a 22 aktivít sa neplnilo.



Monitorovacia správa komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR za rok 2020

• Špecifický ciel 1.1. Prevencia bezdomovectva

• Zlepšenie vnútornej integrity magistrátu Bratislavy

• Zriadenie sociálneho prevenčného tímu

• Špecifický ciel 1.2. Skvalitnenie systému poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie

• Zber údajov o počtoch ĽBD v zariadeniach a prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej 
intervencie

• Vytvorenie nízkokapacitného ubytovacieho zariadenia pre ĽBD

• Finančná podpora terénnej sociálnej práce na území hlavného mesta (streetwork)

• Finančná rezerva v krízových situáciách a pri extrémoch počasia (krízový plán)

• Tvorba koncepčných dokumentov



Monitorovacia správa komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta SR za rok 2020

• Špecifický ciel 1.3. Zvyšovanie kvality integračných prístupov pri práci s ĽBD

• Finančná podpora integračných programov, ktoré sú realizované MVO

• Nastavenie podmienok realizácie prechodného integračného bývania v ubytovacích 
jednotkách ubytovní Kopčany a Fortuna pre ĽBD, zaradením do pilotných projektov MVO 
zameraných na integráciu

• Špecifický ciel 1.4. Spolupráca aktérov, informovanosť 
ĽBD, scitlivovanie verejnosti, evaluácia a kontrola

• Priebežná evaluácia a kontrola finančného riadenia a kvality služieb pre ĽBD

• Informovanie ĽBD na území hlavného mesta o dostupných sociálnych službách

• Práca s verejnosťou



Zostavovanie plánu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja 

• Prepojenie na integrovaný územný rozvoj
• Prepojenie na KPSS
• Rozdielne časové harmonogramy
• Žiadanie o účasť
• Aktualizácie dokumentov

• https://www.bratislava2030.sk/

https://www.bratislava2030.sk/


Ďakujeme za Vašu pozornosť a tešíme sa na ďalšie 
stretnutia


