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                        k mat. 1003/2017 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 

a) zámer neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. stavebnými úpravami  

zmodernizovať priestory nachádzajúce sa na Wilsonovom nábr. 82, Nitra,  vhodné pre 

poskytovanie komplexných, moderných a inovatívnych služieb v meste  Nitra v 

sociálnej oblasti v zmysle uzatvorenej Zmluvy o partnerstve a spolupráci s prioritným 

zameraním na prácu so závislým klientom,  

 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre neziskovú organizáciu BUDÚCNOSŤ, n.o. 

z rozpočtu mesta Nitra vo výške spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. Spolufinancovanie projektu, ktorý bude realizovať nezisková organizácia 

BUDÚCNOSŤ, n.o.  je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t.j. 2 500 € vrátane DPH   

 

s c h v a ľ u j e 
 
 

a) zámer neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. stavebnými úpravami  

zmodernizovať priestory nachádzajúce sa na Wilsonovom nábr. 82, Nitra, vhodné pre 

poskytovanie komplexných, moderných a inovatívnych služieb v meste  Nitra v 

sociálnej oblasti v zmysle uzatvorenej Zmluvy o partnerstve a spolupráci s prioritným 

zameraním na prácu so závislým klientom,  

 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov pre neziskovú organizáciu BUDÚCNOSŤ, n.o. 

z rozpočtu mesta Nitra vo výške spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. Spolufinancovanie projektu, ktorý bude realizovať nezisková organizácia 

BUDÚCNOSŤ, n.o.  je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t.j. 2 500 € vrátane DPH   

 

 

 



 
 

 

 
Dôvodová správa 

 

V roku 2008 Mesto Nitra pristúpilo k uzatvoreniu Zmluvy o partnerstve a spolupráci s 

neziskovou organizáciou BUDÚCNOSŤ, n.o. pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb 

pre obyvateľov mesta NR v sociálnej oblasti. 

V rámci aktuálneho II. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry na roky 

2016-2020 a na základe dlhoročnej spolupráce s neziskovou organizáciou BUDÚCNOSŤ, 

n.o. zaradilo ako jedno z opatrení v cieľovej skupine „Osoby ohrozené sociálnou exklúziou“  

zriadenie denného krízového strediska pre klientov ohrozených závislosťou a závislých 

klientov a ich rodiny, ktoré je zamerané na komplexný intervenčný prístup práce so závislým 

klientom a jeho rodinou. 

II. Komunitný  plán sociálnych služieb  na roky 2016-2020 vychádza zo zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), pričom podľa § 

83 ods. 2 obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a 

potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode.  

V II. Komunitnom pláne sociálnych služieb Mesta Nitra  sa nachádzajú závislé osoby 

v skupine osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Opatrením 2.4 v tomto dokumente plánuje 

a garantuje BUDÚCNOSŤ, n.o. zriadenie  denného krízového strediska pre závislých klientov 

a ich  rodiny s odôvodnením potreby takéhoto riešenia, základ ktorého tvorí filozofia 

komplexného intervenčného prístupu a práce nielen so závislým klientom, ale i jeho rodinou.  

Zriadenie denného krízového strediska pre závislých klientov a ich rodiny podporí vznik 

nových, inovatívnych  spôsobov práce  pre klientov ohrozených závislosťou a závislých 

klientov a ich rodiny, ktoré sú charakterizované motivačným predliečebným a  poliečebným 

špecializovaným sociálnym poradenstvom a pôsobia podporne v celom procese začlenenia 

závislého klienta do života.  

Fokus organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. je nasmerovaný ku starostlivosti o závislých 

od všetkých typov návykových látok i nelátkových závislostí a ich rodinných príslušníkov a v 

súčasnosti sa jeho pracovníci školia a už aj poskytujú poradenstvo v oblasti násilia, ktoré je 

späté so závislosťou. Organizácia poskytuje priestor pre znovuzačlenenie abstinujúcich 



 
 

závislých do života i na trh práce. Zároveň pracuje s rodinami závislých, teda partnermi, 

deťmi a inými rodinnými príslušníkmi, ktorí sú ohrození spoluzávislosťou. Cieľom 

profesionálnych intervencií je zlepšiť vzťahy a fungovanie rodiny a zvýšiť ich šance žiť 

kvalitný život bez návykovej látky.  

Zriadením denného stacionára so zdravotníckou podporou pre závislých klientov 

vytvorí predpoklad pre ambulantnú psychoterapeutickú prácu a špecializované sociálne 

poradenstvo vo fáze liečby klienta a doplnené prácou s jeho sociálnym prostredím v krízovom 

centre.  

Na toto zameranie organizácie bude nadväzovať aj žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok vo výške 50.000 €  rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom zdravotníctva ,  ktorú 

BUDÚCNOSŤ, n.o. predloží do prvého hodnotiaceho kola dňa 15.5.2017.  

Hlavné aktivity projektu „Rozvoj inovatívnych služieb riešenia závislostí v Centre 

poradensko-intervenčných služieb“, BUDÚCNOSŤ, n.o.  stavebnými úpravami budovy by 

bolo možné získať priestory pre poskytovanie komplexných, moderných a inovatívnych 

služieb v oblasti závislostí.  

Inovácia pripravovaných služieb predpokladá integrovaný prístup k riešeniu závislostí 

s ponukou na jednom mieste a zabezpečenie tak komplexného systému práce so závislým 

klientom a jeho rodinou s dôrazom na najnovšie poznatky odboru adiktológia. 

  

Zdôvodnenie potreby   zabezpečenia finančných prostriedkov pre neziskovú 

organizáciu BUDÚCNOSŤ, n.o. z rozpočtu mesta Nitra vo výške 5% spolufinancovania 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 

- nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby pre 

obyvateľov mesta Nitra v sociálnej oblasti na základe uzatvorenej Zmluvy o partnerstve a 

spolupráci. Predkladaný projekt reaguje na vyššie uvedené východiská/vstupy 

prostredníctvom vytvorenia špecifického modelu integrovanej starostlivosti v nitrianskom 

regióne, založeného na výskumných, praktických zisteniach (nielen regionálneho charakteru), 

dlhoročného „know how“ neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. ako i na odporúčaniach 

NPS. Hlavnou logickou línou je podpora resocializácie prostredníctvom realizácie: 

1. preventívnych aktivít v rámci školských zariadení: napr. peer programy, skupinové 

zážitkovo orientované preventívne aktivity a pod., 

2. sociálneho poradenstva pred vstupom do liečebného procesu: práca s rodinnými 

príslušníkmi a blízkymi osobami osoby zneužívajúcej psychoaktívne látky – 



 
 

skupinová práca s rodičmi, súrodencami, partnermi a pod., individuálne poradenstvo 

pre rodičov a blízkych, skupinová a individuálna práca s osobou zneužívajúcou 

psychoaktívne látky a pod., 

3. sociálne poradenstvo pre rodinu v čase liečby osoby zneužívajúcej psychoaktívne 

látky – podpora a sprevádzanie rodiny v liečebnom procese,  

4. sociálne poradenstvo po ukončení liečby – podporné skupiny a i.  

 

Budúcnosť, n.o. má uzatvorenú platnú Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

Wilsonovo nábr. 82, Nitra,  do 31.12.2028, na základe ktorej so súhlasom vlastníka 

nehnuteľnosti je možné vykonávať rekonštrukčné práce, ktoré by boli v súlade 

s predkladanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok – výmena okien, úpravy 

povrchov stien a podláh, opravy rozvodov – vody, elektra a kúrenia. 

 

Stanovisko Mestskej rady v Nitre bude  predložené na zasadnutie MZ dňa 06.04.2017. 
  

 
 

 

   

 


