MONITOROVACIA SPRÁVA KOMUNITNÉHO PLÁNU
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA POLTÁR
ZA ROK 2019

august 2020

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poltár bol uznesením č. 7/2019 schválený
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poltár na roky 2018 - 2023 (ďalej len „Komunitný
plán“). Komunitný plán zohľadňuje potreby občanov mesta Poltár, ktoré boli identifikované
v jeho analytickej časti. Na základe získaných analytických podkladov boli určené dve
cieľové skupiny:
 Seniori a zdravotne postihnuté osoby
 Rodina s deťmi a mládež
Komunitný plán je strategický dokument, v ktorom sú stanovené tri ciele rozvoja
sociálnych služieb pre cieľové skupiny:
1. Vytvárať podmienky pre udržateľnosť fungovania existujúcich sociálnych
zariadení a služieb
2. Rozšíriť ponuku sociálnych služieb a zariadení
3. Realizovať podporné aktivity a činnosti úzko spojené so sociálnou oblasťou
Naplnenie cieľov bolo naplánované prostredníctvom 25 aktivít, ktorých vyhodnotenie je
predmetom monitorovacej správy.
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CIEĽ Č. 1

VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE UDRŽATEĽNOSŤ FUNGOVANIA
EXISTUJÚCICH SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ A SLUŽIEB

Priorita 1.1: podpora existujúcich sociálnych zariadení a služieb
Opatrenie 1.1.1: vytvorenie podmienok pre nepretržité
a dlhodobé fungovanie existujúcich sociálnych zariadení a služieb
určených pre cieľové skupiny
Aktivita 1.1.1.1: Podpora činnosti opatrovateľskej služby v domácom prostredí
V roku 2019 bola opatrovateľská služba poskytovaná 30 klientom, 9 mužom a 21 ženám.
Všetci poberatelia opatrovateľskej služby boli s povinnosťou platenia celej úhrady.
Opatrovateľskú službu vykonávalo 24 opatrovateľov - 1 muž a 23 žien.
Aktivita 1.1.1.2: Podpora a udržanie činnosti terénnej sociálnej práce
Mesto Poltár bolo zapojené do národného projektu „Terénna sociálna práca“, ktorý skončil
30.06.2019. Služba bola poskytovaná dvomi terénnymi pracovníkmi a dvomi terénnymi
sociálnymi pracovníkmi. V rovnakom rozsahu sa mesto od roku 2020 plánuje zapojiť aj do
nového národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“.
Aktivita 1.1.1.3: Podpora a udržanie komunitného centra
Komunitné cetrum bolo do 31.08.2019 zapojené v národnom projekte „Podpora vybraných
sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ s troma pracovníkmi.
Prevádzka komunitného centra bola zabezpečená zo zdrojov Európskej únie, štátneho
rozpočtu a zo zdrojov mesta. Mesto Poltár ako poskytovateľ komunitného centra od
01.09.2019 podporil udržanie poskytovania sociálnych služieb komunitného centra
predlžením pracovnej zmluvy odbornej garantky komunitného centra až do zapojenia sa do
ďalšieho národného projektu. V novembra 2019 sa mesto Poltár zapojilo do národného
projektu „Budovanie odborných kapacít“ pričom k podpísaniu zmluvy medzi mestom Poltár
a Implementačnou agentúrou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny došlo v januári
2020. V roku 2019 tak boli v komunitnom centre nepretržite poskytované sociálne služby
krízovej intervencie.
Aktivita 1.1.1.4: Podpora a udržanie činnosti ZSS Poltár
Kapacita zariadenia je 44 klientov, z toho zariadenie pre seniorov má kapacitu 32 miest
a zariadenie opatrovateľskej služby 12 miest. V roku 2019 bolo zariadenie plne obsadené
a v poradovníku - evidencii žiadostí o poskytovanie sociálnych služieb bolo priemerne 60
žiadateľov, ktorým z kapacitných dôvodov nemohli byť služby poskytované.
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Aktivita 1.1.1.5: Podpora a udržanie činnosti TILIA n.o.
TILIA n.o. poskytovala v priebehu roka 2019 sociálne služby v Zariadení pre seniorov TILIA
s kapacitou 26 prijímateľov sociálnych služieb, opatrovateľskú službu v domácom prostredí a
prepravnú službu pre klientov z okresu Poltár. Venovala sa aj organizovaniu kurzov
opatrovania s akreditáciou MPSVaR SR a zabezpečovala poskytovanie ošetrovateľskej
starostlivosti v domácom prostredí prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. Kapacita zariadenia bola počas celého roku plne využitá; iba v roku 2019 je
evidovaných viac ako 50 záujemcov o poskytovanie sociálnej služby celoročnou formou. Aj z
tohto dôvodu sa vedenie organizácie rozhodlo realizovať projekt vybudovania ďalšieho
zariadenia sociálnych služieb, keďže súčasná kapacita je nepostačujúca.

CIEĽ Č.2
ROZŠÍRIŤ PONUKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENÍ PRE
CIEĽOVÉ SKUPINY

Priorita 2.1: Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
Opatrenie 2.1.1: Vytvorenie podmienok pre nepretržité
a dlhodobé fungovanie existujúcich sociálnych zariadení a služieb
určených pre cieľové skupiny
Aktivita 2.1.1.1: Zriadenie denného stacionára
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala.
Aktivita 2.1.1.2: Zriadenie rehabilitačného strediska
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala.
Aktivita 2.1.1.3: Zriadenie a podpora činnosti Materského centra / Hracieho centra pre
deti
V roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia na centrum pre deti v budove
mestskej knižnice. Aktivita sa bude realizovať v prípade naskytnutia sa príležitosti získať na
projekt prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.
Aktivita 2.1.1.4: Zriadenie krízového centra
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala.

4

Aktivita 2.1.1.5: Zriadenie sociálnej služby „Sociálny taxík“ a podpora jeho činnosti
V roku 2019 bol vypracovaný zámer a podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok
občianskemu združeniu MAS Hornohrad. Obstaranie vozidla a spustenie služby je plánované
na rok 2020.
Aktivita 2.1.1.6: Zavedenie monitorovania a signalizácie potreby pomoci
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala.
Aktivita 2.1.1.7: Zriadenie domova sociálnych služieb
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala.
Aktivita 2.1.1.8: Zriadenie špecializovaného zariadenia
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala.

Opatrenie 2.1.2: rozšírenie kapacít a skvalitnenie existujúcich
poskytovaných služieb
Aktivita 2.1.2.1: ZPS TILIA – Jasmin komunitná forma bývania (12 klientov)
V roku 2019 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný
regionálny operačný program na vybudovanie Zariadenia pre seniorov TILIA - Jasmin,
komunitná forma bývania pre 12 klientov. Vo februári 2020 bola žiadosť schválená, následne
došlo k podpísaniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Riadiacim
orgánom pre IROP a momentálne prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác.
Aktivita 2.1.2.2: TILIA n.o. - Rozšírenie opatrovateľskej služby v domácom prostredí
prijímateľa soc. služby
V roku 2019 sa nerozšírila kapacita opatrovateľskej služby v domácom prostredí pre
prijímateľov sociálnej služby v meste Poltár. Aktivita sa plánuje realizovať v nasledujúcich
rokoch.
Aktivita 2.1.2.3: Zníženie energet. náročnosti ZSS Poltár (zateplenie budovy s novou
fasádou, nové zariad. na vykurovanie, sln. kolektory)
V roku 2019 sa realizovalo zateplenie budovy a výmena zariadení na vykurovanie.
Aktivita 2.1.2.4: Zabezpečenie automobilu na prepravu ZC a zásobovanie ZSS Poltár
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala. V roku 2017 a opakovane v roku 2018 bola podaná
žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb Ministerstvu práce,
sociálnych vecí a rodiny, ale žiadosť bola zamietnutá. Aktivita sa bude realizovať v prípade
získania mimorozpočtových zdrojov.
Aktivita 2.1.2.5: Rekonštrukcia komunitného centra a rozšírenie priestorových kapacít KC
/ Výstavba nového komunitného centra
V novembri 2019 bola opravená vystierkovaním a vymaľovaním vstupná chodba do budovy
KC.V decembri 2019 bola podaná žiadosť o navýšenie rozpočtu mesta Poltár na rok 2020 pre
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nutné opravy podláh v kancelárii pracovníkov KC, kde sa poskytuje poradenstvo a vo
vzdelávacej miestnosti, kde sa vedie príprava na vyučovanie a záujmová činnosť s deťmi
a mládežou. Taktiež sa žiadosť týkala výmeny pôvodných starých vchodových dverí, ktoré
netesnia a pri dažďoch zateká a v zime prepúšťajú chlad.
Aktivita 2.1.2.6: Rozšírenie vybavenia KC (výpočtová technika, elektr. spotrebiče, nábytok)
/ Rozšírenie poskytovaných komunitných služieb
Vybavenie komunitného centra sa v roku 2019 rozšírilo o výpočtovú techniku – jednu
počítačovú zostavu pre prácu s cieľovou skupinou a jednu bezpečnostnú, uzamykateľnú
plechovú skriňu na dokumenty, ktorú zabezpečil poskytovateľ komunitného centra, mesto
Poltár. Z financií národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej úrovni“ boli zabezpečené chladnička a šporák, ktoré poslúžili na
rozšírenie služieb komunitného centra o vzdelávacie kulinárke aktivity.

CIEĽ Č.3
REALIZOVAŤ PODPORNÉ AKTIVITY A ČINNOSTI ÚZKO SPOJENÉ SO
SOCIÁLNOU OBLASŤOU

Priorita 3.1: skvalitnenie života cieľových skupín a občanov mesta
Opatrenie 3.1.1: Zvýšiť dostupnosť podporných služieb v meste
Aktivita 3.1.1.1: Vybudovanie bezbariérového prístupu do verejných budov vo vlastníctve
mesta
V roku 2019 bol vybudovaný bezbariérový vstup v budove Krištálu do priestorov, ktoré má
momentálne prenajaté obchodný reťazec COOP Jednota.

Priorita 3.2: podpora kultúrno-spoločenských, športových a
prevenčných aktivít života cieľových skupín a občanov mesta
Opatrenie 3.2.1: Rozvoj mesta v oblasti podpory kultúry, športu
a voľno-časových aktivít s prioritným zameraním na účinnú
prevenciu sociálno-patologických javov a kriminalít
Organizovanie kultúrno-spoločenských, športových a ostatných
prevenčných aktivít
Mesto Poltár pravidelne organizuje kultúrne podujatia v meste pre rôzne cieľové skupiny.
V januári bol zorganizovaný karneval na ľade venovaný najmä deťom. Neskôr pokračovala
Aktivita

3.2.1.1:
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oslava fašiangov sprievodným podujatím pred Kultúrnym domom v Poltári. O zábavu počas
MDŽ sa postarala skupina Duchoňovci a každá dáma dostala darček. Ďalším podujatím
konaným v mesiaci marec bol DEŇ UČITEĽOV. Trinásť ocenených učiteľov si vypočulo
slová uznania a prebrali si ďakovný list. Sprievodné podujatie pri stavaní mája sa postaralo
obyvateľom o veselý zážitok a o pár dni neskôr pripravila samospráva program pri príležitosti
dňa matiek a zaujímavú besedu s Jozefom Banášom. Prvý jún patril deťom a zmerali si svoje
sily v detskej olympiáde na futbalovom ihrisku v Poltári. Najväčšie kultúrno-spoločenské
podujatie organizuje mesto Poltár tradične v septembri pri príležitostí osláv dní mesta.
Podujatie patrí tradičnému gombovecfestu a vystúpeniam domácich súborov a jednotlivcov.
Na podujatí vystúpil aj Robo Opatovský a revivalová skupina zaspievala slávne hity Elánu.
Október patrí úcte seniorom, a preto sa im počas mesiaca október venuje najviac pozornosti,
organizujú sa kultúrne programy a veselé posedenia. Vianočný čas v roku 2019 spríjemnilo
svojím galakoncertom v našom meste trio La Gioia.
Aktivita 3.2.1.2: Podpora klubu dôchodcov a klubu ZO SZZP
Mesto poskytlo zo svojho rozpočtu v roku 2019 klubu dôchodcov dotáciu vo výške 1 000,00
eur a Základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo výške 900,00 eur.
Činnosť obidvoch organizácií je podporená aj prenájmom nebytových priestorov v bytovom
dome č.594. Mesto taktiež prenajíma pre obidve organizácie nebytové priestory pri príležitostí
výročných schôdzí a iných stretnutí.
Aktivita 3.2.1.3: Doplnenie a modernizácia existujúcich kamerových systémov kultúrnospoločenských, športových a ostatných prevenčných aktivít
V roku 2019 mesto zakúpilo druhý rekordér s možnosťou pripojenia 32 kamier a kamerový
systém sa rozšíril o zábery na mestské kúpalisko, tribúnu v areáli TJ Sklotatran Poltár,
novovybudovanú parnú bránu pri kultúrnom dome a sfunkčnenú fontánu v mestskom parku.
V rekordéri ešte zostávajú voľné miesta pre ďalšie kamery a mesto je tak pripravené pre
možné budúce rozširovanie kamerového systému.
Aktivita 3.2.1.4: Modernizácia kultúrneho domu
V roku 2019 bola vyhlásená verejná súťaž na stavebné práce spojené so znížením energetickej
náročnosti budovy kultúrneho domu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Stavebné práce sú
plánované na roky 2020 až 2021.
Aktivita 3.2.1.5: Vybudovanie pešej zóny v meste
Aktivita sa v roku 2019 nerealizovala. Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu na
vybudovanie pešej zóny v centre mesta, ktorá bude viesť popri Materskej Škole na Ulici
sklárskej a bude spájať tzv. staré sídlisko s poliklinikou. Realizovanie aktivity je závislé na
možnostiach získania financovania z mimorozpočtových zdrojov.
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