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BA KPSS 2030 - Pracovná skupina Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození  

 

 
KPSS_PS Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození_Strom problémov a cieľov 

          

          

 

Dôsledky 

cieľová skupina nevyužíva možností podpory (finančnej či inej) 

 

Cieľ 
strategický 

cieľová skupina má prístup a využíva možnosti podpory 
(finančnej či inej) 

 prehlbovanie krízy rodiny  

Špecifické 
ciele 

ŠC 1: Dostupný 
(nízkoprahový) 

systém 
informovania o 

pomoci a 
podpore 

   ŠC 2: Prehľadný / 
zrozumiteľný systém 

pomoci a podpory 

ŠC 3: 
funkčná sieť 

pomoci a 
podpory 

podporujúca 
cieľovú skupinu 

 
rodiny sa opakovane ocitajú v kríze, v medzigeneračnom kruhu 

chudoby  

 
rodiny, kt. nemajú komunikačné zručnosti sa k existujúcej 

pomoci a podpore nedostanú  

 strata bývania  

 
strata zamestnania 

 

 
zhoršenie vzťahov (rodičovských, partnerských) 

 

 
u detí a mladých ľudí zhoršenie školskej dochádzky a 

výsledkov  

 
deti a mladí ľudia sú viac ohrození sociálnopatologickými javmi 

 

 
zdravotné komplikácie  - bývanie ako "stresový" faktor s 

dopadmi na duševné ale aj na telesné zdravie  

 
ohrozenie života ľudí (vrátane detí) zažívajúcich násilie 
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klienti/tky "putujú z jednej inštitúcie do druhej" bez adekvátnej 
pomoci a podpory 

 

1 Problém 

nedostatok a neprehľadnosť informácií o pomoci a podore 
 

Priorita 1 

Dostatok prehľadných informácií o pomoci a podpore 

 Deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození chýba dostatok 
informácii ohľadne pomoci a podpory, nevedia na koho sa 

obrátiť, kde požiadať o podporu a pomoc    

 

Príčina 
všeobecná 

nejasné 
rozdelenie 

pôsobnosti na 
národnej, 

komunálnej a 
miestnej úrovni 

Nedostatočné 
všeobecné 

povedomie o 
problematike (práca s 

mladými ľuďmi, s 
ľuďmi/rodinami 

zažívajúcimi násilie...) 

absencia 
komplexného 

registra pomoci a 
podpory 

 

Opatrenie 

jasné rozdelenie 
pôsobnosti 

šírenie informácii o 
pomoci a podpore 

a o potrebách 
jednotlivých 

cieľových skupín 

komplexný 
register pomoci 

a podpory 

 

BA ako 2-
úrovňová 

samospráva  - 
zložitejší vzťah 

HMxMČ v oblasti 
sociálnej politiky 

+ BSK 

  absencia miesta 
podpory a pomoci 

(miesto prvého 
kontaktu na webe aj 

kamený priestor) 

     

  

 

    formy poskytovania 
existujúcich 

informácii o pomoci 
a podpore pre 

klientov/tky 
chýbajú, alebo sú 

nedostupné, 
neprehľadné, 

nezrozumiteľné (nie 
sú nastavené na ich 
zručnosti a jazyk),        
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vysoko nastavený 
prah  

 
Príčina 
detailná 

povinnosti a 
zodpovednosť 
medzi HMBA a 

MČ nie je 
vzájomne 

vykomunikovaná 
a neexistujú 

dohody, ktorú 
pomoc a podporu 

bude kto 
napĺňať/pokrývať 

  nedostatočné 
personálne pokrytie 

na HMBA (pre 
miesto prvého 
kontaktu a pri 

tvorbe a správe 
webu)  

 
Aktivity 

dohoda/smernice 
o napĺňaní 

poskytovania 
pomoci a 

podporemedzi 
HMBA a MČ 

(reálne 
rozdelenie úloh a 

povinnosti) 

Komplexná 
analýza 

pokytovateľov a 
žiadateľov o 

pomoc a podporu 

vybudovanie 
nízkoprahového 
miesta prvého 

kontaktu - 
online aj fyzický 

priestor 

 

neexistujú 
vnútorné 

predpisy, smrnice 
na strane HMBA a 

MČ 

cieľová skupina 
nedôveruje 

poskytovateľom 
pomoci a podpory 

(obrátiť sa na 
inštitúciu považujú za 

ohrozenie a majú 
strach) 

nedostatočné 
personálne a 

finančné pokrytie 
na MČ 

 

vytvorenie 
funkčnej 

platformy na 
vzájomnú 

spoluprácu 

informačná 
kampaň 

vytvorenie 
pracovných 

miest pre 
tvorbu a správu 
webu a miesta 

prvého kontaktu 

 

nedostatočná 
implementácia v 

praxi 

chýbajú príklady 
"dobrej" praxe (čo 
klienta čaká keď...) 

chýba kvalitný a  
kvalifikovaní 

personál, 
potrebnosť 

     

podpora MČ pre 
vytvorenie 

miesta prvého 
kontaktu, 
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pracovných miest je 
poddimenzovaná 

prepojenie na 
HMBA 

 

    informácie pre deti 
nie sú 

komunikované ich 
jazykom a 

prostredníctvom 
komunikačných 

kanálov, ktoré by 
využívali (či už 

elektonických alebo 
aj fyzicky - 

napríklad v rámci 
školy)      

vytvorenie 
pozícii v 

rozpočte/adekv
átne 

ohodnotenie 
pracovníkov/čo

k 

 

    Nízka digitálna 
gramotnosť 

potenciálnych 
používateľov - v 

mnohých prípadoch 
informácie on-line 

nie sú pre nich 
dostupné  

     

vytvorenie 
systému 

informovania o 
podpore a 

pomoci v jazyku 
a v 

schopnostiach 
všetkých 
cieľových 

skupín (či už 
menej digitálne 
gramotných či 
detí a mladých 

ľudí) 
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    Nevyužívanie 
komunikačných 
kanálov, ktoré 

prirodzene existujú 
- napr. rodičovské 

skupiny na FB       

Nepretržitá 
koordinácia a 
spolupráca 
subjektov 

          

 

Dôsledky 

prehlbovanie krízy rodiny 

 

Cieľ 
strategický 

podpora cieľových skupín prostredníctvom grantových 
schém 

 
rodiny sa opakovane ocitajú v kríze, v medzigeneračnom kruhu 

chudoby  

Špecifické 
ciele 

ŠC 1: 
stabilná/kontinuá

lna/finančne 
štedrá podpora 
prostredníctvom 

grantových 
schém 

ŠC 2:  
jednoduché a 

prehľadné 
grantové schémy 

  

 
nedostatočné pokrytie potrieb klientov/klientiek 

 

 
nestabilita vo financovaní grantov vrámci HMBA 

 

 
finančná neistota organizácií 

 

 

nemožnosť pre organizácie pokračovať kontinuálne vo svojich 
aktivitách/službách/opatreniah 

 
 nesystematická práca organizácií  

 

organizácie realizujú aktivity iba od určitého času roka, alebo v 
obedzenom rozsahu  

 
organizácie si nepodajú žiadosť 

 

 
organizácie nerozširujú služby 

 

 
neposkytujú služby pre viac klientov/tiek 

 

 
neposkytujú služby v nepokrytých lokalitách 

 

2 Problém nedostatky grantovej schémy 
 

Priorita 2 Kvalitná (efektívna) grantová schéma reflektujúca 
potreby žiadateľov 
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nereflektuje všetky oblasti podpory a pomoci, veľká 
administratívna záťaž pri tvorbe a realizácii projektov, časový 
rámec grantu nereflektuje potreby žiadateľov, nízka finančná 

podpora v grantovej schéme    (vysvetlenie) 

 

Príčina 
všeobecná 

nízka priorita na 
oblasť deti, 

mladých ľudí a 
rodín v ohrození 

oblasť podpory 
zahŕňa širokú škálu 
potrieb a cieľových 

skupín s 
poddimenzovaným 

rozpočtom 

náročné pilotné 
nastavenie procesu 
podávania žiadostí 

a realizácie / 
čerpania grantov  

 

Opatrenia 

garantované 
pravidelné 
zvýšovanie 
finančného 

balíka 
grantových 

schém 

vytvorenie 
grantových schém 

reagujúcich na 
potreby - 

prioritizácia 

zjednodušenie 
administratívny
ch podmienok 

grantovej 
schémy 

 

výška grantu v 
súčasnosti 

nepokrýva reálne 
potreby 

žiadateľov 
(pokrýva menej 

ako polovicu 
žiadostí pri 

obmedzenom 
finančnom balíku 

grantu) 

podpora nie je 
postavená na dátach 

a potrebách  

veľká 
administratívna 

záťaž pri tvorbe a 
realizácii projektov 

     

  

 

Príčina 
detailná 

absencia 
transparentných 

pravidiel pri 
prioritizácii 

jednotlivých 
cieľových skupín 

v rozdeľovaní 
celkového 

finančného balíku 
grantov  

cieľová skupina 
záhŕňa obrovské 

množstvo podskupín, 
tém, problémov a 

potrieb, ktoré treba 
prioritne pokryť  

vyžadovanie príliš 
veľkého rozsahu 

informácií v žiadosti 

 

Aktivity 

pravidelná 
revízia a 

nastavenie 
finančných 

potrieb  

pravidelné 
mapovanie potrieb 

vytvorenie 
jednoduchých 

žiadostí a 
admistrácie pri 

realizovaní 
projektov 
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Zvýšené náklady 
mestského 
rozpočtu na 

COVID opatrenia, 
alokácií zdrojov 

na COVID 
opatrenia 

podpora nie je 
koncipovaná na 

obdobie celého roka 

nadmerná časová 
záťaž pre 
žiadateľov 

 

kontinuálne 
zvyšovanie 
finančného 

balíka 
grantových 

schém - 
stanovenie 

minimálneho 
ročného 

navýšenia  

rozdelenie 
grantovej schémy 
na viac tém/skupín 

nastavenie 
procesov, ktoré 
umožnia čerpať 
podporu počas 

celého roka/ 
cez rok/viac 

rokov 

 

jasné 
transparentné 

pravidlá podpory 
bez politizácie 

podpora nie je 
koncipovaná na 

strednodobé obdobie 
(aspoň 3 roky) 

nadmerná 
personálna záťaž 

pre žiadateľov 

     

prehľadné 
informácie o 

žiadaní a 
zameraní 
grantovej 
schémy 

(sprievodca) 

   

podpora nie je 
nastavená rozvojovo 

- tj. nevytvára 
priestor na 

rozširovanie služieb 
(viac druhov služieb, 
pre väčšie množstvo 
klientov/tiek alebo do 

nových lokalít)          

          

 Dôsledky 

prehlbovanie krízy rodiny 

 

Cieľ 
strategický   

 
rodiny sa opakovane ocitajú v kríze, v medzigeneračnom kruhu 

chudoby  
Špecifické 

ciele       
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 nemožnosť zabezpečiť základné životné potreby   
 ohrozenie života detí  
 nedodržiavanie základných práv dieťaťa  

 

bývanie v nevyhovujúcich podmienkach napr. v mestských 
getách, v nelegálnych komerčných ubytovniach, v záhradnej 

oblasti bez prístupu k eletrine a vode  

 
strata bývania/bezdomovectvo 

 

 
zhoršenie vzťahov (rodičovských, partnerských) 

 

 
ľudia sú viac ohrození sociálnopatologickými javmi 

 

 
zlá bytová situácia má negatívny vplyv aj na schopnosť detí sa 

učiť/prospievať v škole   

 
ťažkosti pri umiestnení do ZŠ v mieste obvyklého pobytu, z 

toho vyplývajúce komplikácie  
 strata zamestnania  

 

zdravotné komplikácie  - bývanie ako "stresový" faktor s 
dopadmi na duševné ale aj na telesné zdravie  

 rozpad rodiny  
 odobratie detí  

 
ľudia nedokážu splniť podmienky a využiť existuúce služby 

bývania  

 
nedokážu uhrádzať poplatky  

 

 
zadĺženosť 

 
 nárast mestskej chudoby  

3 Problém nedostatok/nedostupnosť dostupného bývania pre mladých 
ľudí a rodiny v ohrození  

Priorita 3 dostupnosť bývania pre mladých ľudí a rodiny v 
ohrození 
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nedostatok/nedostupnosť bývania zahŕňa najmä nedostatok 
bytov v bytovom fonde mesta a systém, ktorý nereaguje na 

skutočné potreby a možnosti cieľovej skupiny  
 

BUDE ZARADENÉ DO PRIEREZOVÝCH AKTIVÍT 

 
Príčina 

všeobecná 

pravidlá a 
podmienky 
existujúcich 

služieb bývania 
nie sú nastavené 

na skutočné 
potreby a 

možnosti cieľovej 
skupiny  

nízky počet 
nájomných, 

krízových, sociálnych 
bytov a ubytovaní v 

bytovom fonde mesta 

chýba bývanie so 
sociálnou podporou 

 
Opatrenia       

 

VZN HMBA o 
nájme bytov a 

obytných 
miestností 

nezodpovedá 
skutočným 
potrebám 

    

       

 

Príčina 
detailná 

  pravidlá a zloženie 
komisie prideľovania 

bytov 

chýba prevencia 
pred stratou 

bývania  

Aktivity 

      

 

výšku poplatkov 
za bývanie je 

nemožné pokryť 
rodinou v 
ohrození 

podmienka trvalého 
pobytu 

absencia podpory 
samostatného 

bývania 

       

 

obavy prenajať 
bývanie rodinám 
s deťmi, rodinám 

iného etnika 

obmedzené časové 
možnosti bývania (na 

dobu určitú) 

nedostatočné 
poskytovanie 
komplexného 
poradenstva a 
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psychoterapeutickej 
podpory 

 

nedostatočná 
pomoc a podpora 

zameraná na 
špecifické 

skupiny - napr. 
mladí ľudia 

(opúšťajúci decké 
domovy a pod.) 

nedostupné a 
nezrozumiteľné 

informácie o získaní 
bývania 

nedostatočné 
personálne a 

finančné pokrytie  

       

   

neshopnosť sa 
preukázať žiadosťou 

o byt (mestské 
ubytovne)          

   

rovnaké podmienky 
prijatia pre ohrozenú 

rodinu a pre 
zamestnanca HMBA (          

   

nájomné bývanie 
podmienené 

stavebným sporením          

          

 Dôsledky 

cieľová skupina nevyužíva možností podpory (finančnej či inej) 

 

Cieľ 
strategický 

cieľová skupina má prístup a využíva možnosti podpory 
(finančnej či inej) 

 
prehlbovanie krízy rodiny 
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rodiny sa opakovane ocitajú v kríze, v medzigeneračnom kruhu 

chudoby  

Ciele 
špecifické 

ŠC1:  
sprístupnenie  

adekvátnej 
pomoci a 

podpory klientom 
a klientkám 
(prevencia, 

krízová 
intervencia, 
dlhodobá 
podpora) 

ŠC2: 
komplexné 

pokrytie potrieb 
cieľovej skupiny v 
oblasti pomoci a 

podpory 

 
rodiny , kt. nemajú komunikačné zručnosti sa k existujúcej 

pomoci a podpore nedostanú  
 zhoršenie vzťahov (rodičovských, partnerských)  
 strata zamestnania  
 strata bývania  
 zadĺženosť  

 
zhoršenie vzťahov (rodičovských, partnerských) 

 

 
u detí a mladých ľudí zhoršenie školskej dochádzky a 

výsledkov  

 deti a mladí ľudia sú viac ohrození sociálnopatologickými javmi  

 

zdravotné komplikácie - nestabilita "stresový" faktor s 
dopadmi na duševné ale aj na telesné zdravie  

 
ohrozenie života ľudí (vrátane detí) zažívajúcich násilie 

 

 

klienti/tky "putujú z jednej inštitúcie do druhej bez adekvátnej 
pomoci a podpory  

4 Problém 

Nedostatočná podpora a pomoc rodinám v nepriaznivej 
situácii  

Priorita 4 

pokrytie potrieb podpory a pomoci rodinám v 
nepriaznivej situácii 

Neexistujúca podpora rodín v nepriaznivej sociálnej situácii 
(napr. náhradná osobná starostlivosť, osamelí rodičia, rodiny 

s užívateľom/kou drog) - podpora a 
pomoc s bývaním, v domácnosti, pomoc prevencia, pri príprave 

na školské vyučovanie, podporu pri zapojení sa do 
spoločenského a pracovného života, predchádzanie a 

riešenie krizových situácií   (vysvetlenie) 

 

Príčina 
všeobecná 

Nedostatočné 
personálne a 

finančné pokrytie  

nedostatočné 
podporné, prevenčné 
či asistentské služby 

nedostatočné 
sieťovanie všetkých 

 

Opatrenia 

mapovanie 
potrieb a služieb, 

podpora a 
vytváranie 

  



- 12 - 
 

aktérov pomoci a 
podpory  

ktoré chýbajú v 
systéme pomoci 

potrebných 
služieb 

              

 
Príčina 
detailná 

nedostatočné 
personálne 
pokrytie na 
všetkých 

úrovniach pomoci 
a podpory - na 
úrovni úradov 

SPO a SK, HMBA, 
odelení 

sociálnych veci a 
SPO mestských 

častí, 
neziskového 

sektora 

neexistencia alebo 
nízka dostupnosť 

reálnych služieb na 
sanáciu rodiny ako 

preventívnej aktivity 

nespolupráca HM a 
MČ a ostatných 

aktérov pri riešení 
situácie rodín v 

nepriaznivej situácii 

 Aktivity 

analýza 
špecifických 

potrieb podpory 
a pomoci pre 

cieľovú skupinu 

vytvorenie 
systému, kt. 
zachytáva 
problém a 

adekvátne naňho 
reaguje službami 

  

 

miesta sú 
neobsadené a ich 

počet je 
nedostatočný 

nedostatok 
prevenčných aktivít a 

ich dostupnosť 

nizka miera 
zapojenia ďalších 

aktérov do pomoci 
rodine - najmä 

zohľadnenie tejto 
situácie v rámci 

školy        

 

Nízke 
ohodnotenie a 

podpora 
pracovníkov/čok 
vykonávajúcich 
podporu rodín 

nedostatok podpory 
pre voľnočasové 

aktivity detí v tejto 
situácii  

chýba oficiálny 
aktér, ktorý by mal 
právomoc všetkých 
prepájať v záujme 
dieťaťa a rodiny 
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(nízka atraktivita 
povolania) 

 

potrebnosť sa 
neodzrkadľuje v 

počtoch 
pracovných miest 

nedostatok 
asistenčnýh služieb 

pre výpomoc s deťmi  

chýba databáza 
pomoci a podpory 

       

 

pracovníci/čky 
nemajú 

dostatočnú 
kvalifikáciu a prax 

nedostatok služieb 
cielených na 

konkrétne životné 
situácie (drogová 

závislosť, 
jednorodičovstvo, 
návrat jedného z 
rodičov z výkonu 

trestu, strata 
zamestnania, 

mladistvý ohrozený 
sociálnopatologickými 

javmi) 

ak existuje 
informačná 
databáza je 

nedostatočne 
prepojená 

       

 
častá fluktuácia 
pracovníkov/čok 

chýbajú data 
potrebnosti          

          

 Dôsledky 

cieľová skupina nevyužíva možností podpory (finančnej či inej) 

 

Cieľ 
strategický cieľová skupina má prístup a využíva terénne služby  

 prehlbovanie krízy rodiny    



- 14 - 
 

 
rodiny sa opakovane ocitajú v kríze, v medzigeneračnom kruhu 

chudoby  

Ciele 
špecifické 

ŠC 1: 
terénne služby 

reagujú na 
potreby cieľovej 

skupiny v ich 
prirodzenom 

prostredí 

ŠC 2: 
terénne služby 

spĺňajú 
preventívny 
charakter 

 
rodiny , kt. nemajú komunikačné zručnosti sa k existujúcej 

pomoci a podpore nedostanú  

 
zhoršenie vzťahov (rodičovských, partnerských) 

 
 strata zamestnania  

 strata bývania  
 zadĺženosť  

 zhoršenie vzťahov (rodičovských, partnerských)  

 
u detí a mladých ľudí zhoršenie školskej dochádzky a 

výsledkov  

 deti a mladí ľudia sú viac ohrození sociálnopatologickými javmi  

 

zdravotné komplikácie - nestabilita "stresový" faktor s 
dopadmi na duševné ale aj na telesné zdravie  

 ohrozenie života ľudí (vrátane detí) zažívajúcich násilie  

 

klienti/tky "putujú z jednej inštitúcie do druhej bez adekvátnej 
pomoci a podpory 

 

    

5 Problém 

Nedostatok terénnych služieb pre deti, mladých ľudí 
a rodiny s ohľadom na všetkých aktérov pomoci a podpory 

(SPO, škola, neziskové organizácie a pod.)  

 
Priorita 5 

Zabezpečenie terénnych služieb pre deti, mladých 
ľudí a rodiny 

chýbajú terénne služby, ktoré by vyhľadávali a následne 
poskytovali pomoc, podporu, poradenstvo a prevenciu 

ohrozeným skupinám (deťom, mladým ľuďom a rodinám) v ich 
prirodzenom prostredí, chýba mapovanie potrieb a lokalít, 

následné dáta a analýzy   (vysvetlenie) 
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Príčina 
všeobecná 

nedostatočné 
personálne a 

finančné pokrytie  

chýbajú data 
potrebnosti  

absencia sieťovania 

 

Opatrenia  

dostatok dát a 
informácii o 

potrebnosti a 
druhoch 

terénnych 
služieb  

vznik terénnych 
služieb na rôznych 

úrovniach  

  

 
Príčina 
detailná 

nedostatočné 
personálne 
pokrytie na 
všetkých 

úrovniach pomoci 
a podpory - na 
úrovni úradov 

SPO a SK, HMBA, 
odelení 

sociálnych veci a 
SPO mestských 

častí, škôl, 
neziskového 

sektora 

Chýbajúca evidence 
based policy - tj. 

stanovenie potrieb a 
priorít poskytovania 

služieb  

nedostatočné 
sieťovanie všetkých 

aktérov /ktoré 
zachytávajú rodiny 
(ale najmä deti) v 

kríze (školy, 
zdravotníctvo, 

sociálne 
veci/SPODaK, 

polícia/prokuratúra) 

 Aktivity 

Zber dát a 
analýza o 
potrebe a 
druhoch 

terénnych 
služieb na území 

HMBA 

Navýšenie 
personálnych 

kapacít Mestského 
terénneho tímu 

  

 

Nízke 
ohodnotenie a 

podpora 
pracovníkov/čok 
vykonávajúcich 
podporu rodín 

(nízka atraktivita 
povolania) 

chýbajú vytipované 
lokality kde je potreba 

najpotrebnejšia 

nedostatočná 
prepojenosť 

informačných 
databáz 

 

sieťovanie vrámci 
pomoci a 

distribúcie 
klienta a 

sieťovanie 
terénnych 

služieb 

terénni 
pracovníci/čky v 

jednotlivých 
mestských 

častiach  

  

 

nedostatok 
kvalifikovaného 

personálu 

chýba zmapovanie 
potrieb 

absentuje 
vyhľadávacia 

činnosť 

   

terénne tímy 
zamerané na 

rôzne 
témy/skupiny/lokal

ity   
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nedostatočné 
finančné 

ohodnotenie 

nedostatočné 
prevenčné aktivity 

  

   

podpora terénnych 
služieb (finančná 

alebo iná)   

          

 

Dôsledky 

oveľa častejšie sa ocitajú v kríze a následne potrebujú viac 
pomoci a podpory 

 

Cieľ 
strategický 

cieľová skupina má prístup a využíva možnosti podpory 
(finančnej či inej) 

 problém sa začleniť do spoločnosti  

Ciele 
špecifické 

ŠC 1:  
Pomoc a 
podpora 

zameraná na 
mladých ľudí 
opúšťajúcich 

ústavnú, 
pestúnsku alebo 

náhradnú 
starostlivosť     

 strata bývania  

 strata zamestnania  

 chýbajúce vzťahy   

 
nízk sociálne zručnosti a finančná gramotnosť  

 

 
mladí ľudia sú viac ohrození sociálnopatologickými javmi 

 

 

zdravotné komplikácie - nestabilita "stresový" faktor s 
dopadmi na duševné ale aj na telesné zdravie 

 

6 Problém 

Nedostatočná podpora mladých ľudí opúštajúcich ústavnú, 
pestúnsku a náhradnú osobnú starostlivosť 

 Priorita 6 

Komplexná podpora mladých ľudí opúšťajúcich 
ústavnú, pestúnsku a náhradnú starostlivosť 

nedostatočná finančná podpora a podpora vo forme 
podporných služieb s cieľom začleniť sa do bežného života 

 (vysvetlenie) 

 

Príčina 
všeobecná 

Nedostatočné 
personálne a 

finančné pokrytie  

chýbajúca legislatívna 
podpora služieb a 

opatrení 

nedostatočné 
sieťovanie všetkých 

aktérov  
 

Opatrenia 

Analýza 
potrebných a 
dostupných 

služieb 

vznik podporných 
služieb 
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Príčina 
detailná 

  Neexistujúce 
klientsky orientované 

poradenstvo + 
kariérne poradenstvo  

  

 

Aktivity 

identifikovanie 
spôsobov 
pomoci a 
podpory 

asistovanie a 
podpora pri 

začleňovaní do 
bežného života 
(bývanie, práca, 

financie, 
starostlivosť o 

vzťahy, 
domácnosť)   

   

Chýbajúce asistenčné 
služby na trhu práce 

(tj. pomoc v 
zamestnaní pri 

získavaní pracovných 
návykov)      

  

  

   

chýba podpora, 
sprevádzanie pri 

samostatnom bývaní          

   

chýbajú adresné 
zvýhodnené finančné 

produkty pre túto 
skupinu - hypotéky,  

menšie sociálne úvery 
na štart          

          

 

Dôsledky 

neefektívnosť pomoci a podpory 

 

Cieľ 
strategický 

Prostredie podporujúce spoluprácu poskytovateľov 
pomoci a podpory pre cieľovú skupinu 

 
duplikácia pomoci a podpory 

 
Ciele 

špecifické 

ŠC 1: 
funkčny systém 

podporujúci 
poskytovateľov 

ŠC 2: 
funkčný 

informačný dátový 
systém 

  
 

neexistuje priestor na zdieľanie informácii a skúseností o 
pomoci a podpore  

 nedostatok informácii   
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pomoci a 
podpory 

 
  nedostatok adresnej 

podpory a pomoci 
  

 
  

 
chaos pri žiadaní pomoci a podpory 

 

  

 
deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození nevyužívajú všetky 

možnosti podpory  

 
deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození nedôverujú k inštitúciám 

pomoci a podpory  

 
u detí, mladých ľudí a rodín sa kríza prehlbuje a ohrozenie 

zvyšuje  

 
deti a mladí ľudia a rodiny sú viac ohrození 

sociálnopatologickými javmi  

 
  

 

7 Problém 

nedostatočné sieťovanie všetkých aktérov pomoci a podpory 
pre cieľovú skupinu detí, mladých ľudí a rodín v ohrození 

 

Priorita 7 

Sieťovanie všetkých aktérov pomoci a podpory pre 
cieľovú skupinu detí, mladých ľudí a rodín v ohrození 

neexistujúce sieťovanie, spolupráca, vzdelávanie medzi 
jednotlivými organizáciami a inštitúciami na podporu, pomoc či 

výmenu informácii ohľadne detí, mladých ľudí a rodín v 
ohrození  (ambulatných aj terénnych služieb) na mestskej 

úrovni   (vysvetlenie) 

 

Príčina 
všeobecná 

sieťovaniu sa 
nevenuje 

dostatočná 
pozornosť  

  

  

 

Opatrenia  

vytvorenie 
mestskej 

platformy na 
zdielanie 

informácii, 
skúseností a 
vzdelávanie 

aktérov  

Vytvorenie 
informačného a 

prevenčného 
systému pre 

poskytovateľov 
pomoci a podpory  
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nejaké sieťovanie 
pomoci a podpory 

existuje, ale 
nepretavujú sa 
však do praxe 

každí aktér pomoci a 
podpory má inú 

predstavu o spôsobe 
sieťovania a ako to 

potrebuje  

existujúce systémy 
podpory dostatočne 

nefungujú 

   

    

 

Príčina 
detailná 

 neexistencia 
prepojenia 

informačných 
databáz 

jednotlivých 
aktérov  

niektorý aktéri zo 
sieťovania úplne 

vypadávajú (naor. 
zdravotníctvo) 

chýba dostatok 
informácií na 

sieťovanie 

 

Aktivity 

vytvorenie 
priestoru pre 
prepájanie na 

základe 
potrebnosti, 

téme či iných 
kritérii 

jednotlivých 
aktérov 

zber dát 
potrebných na 

vytvorenie siete 

  

 

nedostatočné 
personálne a 

finančné pokrytie 
na všetkých 
úrovniach 

nedôvera vo výmenu 
informácii a 

nedostatočné 
ošetrenie 

GDPR/etický kódex 

každá sieť má svoje 
špecifické 

technické riešenia  

   

návrh technického 
riešenia 

  

 

neexistuje žiadna 
inštitúcia/aktér, 

ktorá má 
zodpovednosť 

systémovo 
sieťovať  

je ťažké prepojiť 
všetkých aktérov - 
témy/problémy a 
potreby cieľovej 

skupiny je mnoho a 
sú rôznorode 

  

   

návrh funkčného 
(praktického) 

riešenia  

  

 

neexistuje 
zodpovedný aktér 
starajúci sa o sieť 
pomoci a podpory 

sieťovanie nemá 
dostatočnú 

legislatívnu podporu 

  

   

návrh 
legislatívneho 

riešenia 

  

 
 
 
 


