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Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu  sociálnych služieb 

v meste Nitra 2016 – 2020 za rok 2016 

 

VŠEOBECNÉ CIELE 

CIEĽ A KOMPLEXNÁ INFORMOVANOS Ť A SPOLUPRÁCA 
V SOCIÁLNEJ OBLASTI 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE A.1 Zvýšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách  
 

Aktivity a) Vytvorenie  pravidelnej rubriky v miestnej tla či, príp. ďalších 
periodikách o sociálnych problémoch a potrebách obyvateľov, a 
aktuálnych nástrojoch a mechanizmoch na ich riešenie. 
Komisia MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 
obyvateľstvo v meste Nitra informovala o súčasnej problematike 
v oblasti sociálnych služieb prostredníctvom miestnych periodík.   

b) Vytvorenie mapy a zoznamu zariadení sociálnych služieb 
a organizácií poskytujúcich sociálne služby, prostredníctvom 
internetovej stránky mesta Nitra. 
V roku 2016 pracovníci odboru sociálnych služieb Mestského úradu 
v Nitre (ďalej len „MsÚ Nitra") vytvorili „Adresár poskytovateľov v 
sociálnej oblasti“, ktorý je prístupný prostredníctvom internetových 
stránok mesta Nitra.  

c) Vytvorenie brožúry, sprievodcu sociálnymi službami v meste Nitra. 
Daná aktivita sa v roku 2016 nerealizovala. Príprava podkladov 
k vydaniu brožúry sa uskutoční v priebehu roku 2017. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• 1 x ročne v periodiku vychádza rubrika venujúca sa problematike 
sociálnych služieb.  
Prostredníctvom miestnej tlače, informovanie Komisie MZ v Nitre pre 
sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo.  

• Vydanie brožúry v náklade 3 000 kusov. 
V roku 2016 sa nerealizovalo vydanie brožúry.  
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CIEĽ B SIEŤOVANIE POSKYTOVATE ĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE B.1 Skvalitnenie spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb 
 

Aktivity a) Zabezpečiť pravidelné stretávanie zástupcov poskytovateľov 
sociálnych služieb podľa cieľových skupín. 
V roku 2016 sa uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov 
poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra prostredníctvom 
zabezpečenia Odborom sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre, 
kde sa aj jednotlivé stretnutia uskutočňovali.  

b) Skvalitnenie spolupráce sa má prejaviť vo výstupoch pracovných  
stretnutí. 
Stretnutia sa uskutočňovali z dôvodu aktualizácie                                   II. 
Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 s výhľadom 
do roku 2020 v zmysle Národných priorít rozvoja sociálnych služieb.       

c) Každoročne stanoviť ako prioritnú oblasť niektorú z cieľových 
skupín, ktorej bude venovaná zvláštna pozornosť.  
Vzhľadom k tomu, že v roku 2016 prišlo k aktualizácii                       II. 
Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 
a predkladaná aktualizácia bola Mestským zastupiteľstvom v Nitre 
schválená v 10/2016, na daný rok nebola stanovená ako prioritná oblasť 
niektorá z cieľových skupín pre rok 2016. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet stretnutí zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb podľa 
cieľových skupín. 
V roku 2016 sa uskutočnilo 6 pracovných stretnutí, z toho             1 
pracovné stretnutie (úvodné) sa realizovalo so všetkými zástupcami 
poskytovateľov sociálnych služieb. 

• Počet realizovaných výstupov pracovných skupín. 
Pracovné stretnutia zástupcov cieľových skupín sa realizovali za 
účelom úpravy komunitného plánu sociálnych služieb. Na základe 
pripomienok účastníkov, konsenzu medzi zástupcami organizácii 
a inštitúcií a v zmysle Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na 
roky 2015 - 2020 prišlo k samotnej aktualizácii                                  II. 
Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra. 

• Počet aktivít realizovaných v prioritnej oblasti stanovenej pre 
príslušný rok. 
Prioritná oblasť na rok 2016 nebola stanovená. 
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CIEĽ C VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 
 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE C.1 Zabezpečenie odborného a osobnostného rozvoja zamestnancov 
v sociálnych službách  

Aktivity a) Spolupráca s univerzitami v oblasti vzdelávania zamestnancov 
sociálnych služieb a zdravotníckych pracovníkov. 
Zamestnanci odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre sa 
pravidelne zúčastňujú odborných prednášok, konferencií                     a 
supervízií realizovaných UKF v Nitre, Fakultou sociálnych vied 
a zdravotníctva.  

b) Odovzdávanie skúseností  - interný presun informácií týkajúcich sa 
odovzdávania vedomostí. 
Pravidelné stretnutia a porady zamestnancov odboru sociálnych služieb 
a pracovníkov Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra. 

c) Organizovanie odborných seminárov pre zamestnancov sociálnych 
služieb. 
Pracovníci odboru sociálnych služieb MsÚ Nitra sa zúčastňovali: 
- seminárov prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra: 
Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci?; Problematika 
nájomných bytov; Správa cintorínov v praxi obcí a miest; Prehľad 
legislatívy v sociálnej oblasti pre obce a mestá; Záškoláctvo a jeho 
postihovanie po novele priestupkového zákona; Poskytovanie dotácií 
z rozpočtu obce a ich kontrola;  
- seminár prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra Martin: 
Seminár sociálnych služieb (dlhodobý seminár počas celého roka 2016) 
- odborná konferencia Združenia STORM – Nenásilne o násilí Hovorme 
o právach;  
- odborná konferencia Úsmevu ako dar – Mosty k rodine 2016; 
- týždenný kurz neziskovej organizácie EPIC a Bratislavskej Business 
school -  jesenná škola sociálneho podnikania  
- medzinárodná vedecká konferencia Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre – LABOR SOCIALIS 2016 na tému Sociálna práca v meniacej 
sa Európe v 21. storočí. 

d) Plánovanie a realizácia supervízií. 
Supervízie sú pre zamestnancov odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre 
realizované v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet vzdelávacích kurzov, prednášok, stretnutí organizovaných 
v spolupráci s UKF, SPU a pod. 
Zamestnanci odboru sa počas roku 2016 zúčastnili viac ako 10 
prednášok, seminárov, konferencií i s medzinárodnou účasťou.  

• Počet stretnutí interných – v rámci kolektívu pracovníkov 
sociálnych služieb s cieľom odovzdávania vedomostí. 
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Počet interných stretnutí sa nedá presne špecifikovať a to vzhľadom 
k tomu, že stretnutia sa uskutočňujú v závislosti od potreby riešenia 
daných situácií, odovzdávania vedomostí či potreby predania si 
informácií medzi pracovníkmi. 

• Počet uskutočnených supervízií. 
Dve prostredníctvom UKF Nitra. 

 
 
CIEĽ D PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA 

 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE D.1 Podpora fungovania Nitrianskeho centra dobrovoľníctva  
 

Aktivity a) Finančná podpora fungovania Nitrianskeho centra 
dobrovoľníctva. 
Nitrianske centrum dobrovoľníctva (ďalej len „NCD“) je podporované 
z rozpočtu mesta prostredníctvom zmluvy o poskytnutí transferu vo 
výške 12 000,00 €. 

b) Rozvíjať spoluprácu s organizáciami na území mesta Nitry 
v oblasti dobrovoľníctva. 
Spolupráca s registrovanými aj neregistrovanými organizáciami. 

c) Viesť databázu dobrovoľníkov pre rôzne oblasti dobrovoľníctva. 
Databáza je aktuálna na internetovej stránke NCD. 

d) Viesť databázu spolupracujúcich organizácií. 
e) Zabezpečovať spolufinancovanie Nitrianskeho centra 

dobrovoľníctva z rôznych zdrojov. 
f) Vzdelávanie dobrovoľníkov. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet aktívnych dobrovoľníkov v databáze. 
Za rok 2016 – 347 dobrovoľníkov. 

• Počet spolupracujúcich organizácií. 
Spolu 51 organizácií z toho: 
33 organizácií registrovaných na internetovej stránke NCD  
- Dúha nádeje, o. z. 
- Zoborský skrášľovací spolok 
- SINA Nitra, n. o.  
- Poznaj a chráň 
- OZ Campanula  
- OČKOLANDIA 
- „NITRAVA“ Zariadenie sociálnych služieb 
- Liga proti rakovine SR 
- YMCA MZ Nitra 
- Nitrianska komunitná nadácia 
- Materské centrum Klokanček 
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- Komunitné centrum 
- Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava 
- Pokoj a dobro – pomoc utečencom o.z. 
- Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. 

z. pobočka Nitra 
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko 

Nitra 
- Združenie STORM 
- Apropo Gitara 
- Kreatív – Zariadenie sociálnych služieb Klasov 
- ESN UKF 
- OZ Centrum pre rodinu Nitra 
- Drumpoint 
- Diecézna charita Nitra – Hospic Dom pokoja a zmieru 

u Bernadetky 
- Asociácia Divadelná Nitra 
- Nízkoprahový klub CIRKUS 
- „BORINKA“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra 
- Nadácia Bátor Tábor Slovakia 
- Rescue & Assistance Záchranná 
- Triptych 
- Útulok pre jednotlivcov s deťmi 
- Útulok pre bezdomovcov 
- Podaj mi ruku Nitra 
- Územný spolok Slovenského Červeného kríža Nitra 
18 organizácií neregistrovaných na internetovej stránke NCD 
- Mesto Nitra – odbor kultúry 
- „VINI ČKY“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra 
- Krajská knižnica Karola Kmeťku 
- UKF – Ústav romologických štúdií 
- UKF – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
- Liga za duševné zdravie 
- Únia materských centier 
- Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Slovenska 
- Občianska poradňa Nitra, n. o.  
- Občania v akcii 
- Dobrovoľnícke centrum Trnava 
- Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
- Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica 
- Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského 
- Slovenský skauting, 22. zbor Egrešov 
- Socia – Lienka pomoci (staroba sa nás dotýka) 
- Poradenstvo KlauDia 
- Inštitút pre aktívne občianstvo 
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• Počet zaškolených dobrovoľníkov: 
v roku  2016 – 58 dobrovoľníkov 

• Počet nových zdrojov spolufinancovania NCD: 
v roku 2016 – 2 

• Štatistiky práce dobrovoľníkov: 
NCD nesleduje  

 

CIEĽ E UDRŽANIE A ROZVOJ PROJEKTU „Nitra bez bariér“ 
 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE E.1 Využitie grantových programov a finančných zdrojov za účelom 
odstraňovania bariér prostredníctvom štrukturálnych fondov. 

Aktivity 
 

a) Vypracovávanie a predkladanie projektov  so zameraním na 
odstraňovanie bariér v meste Nitra. 
Vypracovávanie a predkladanie projektov so zameraním na 
odstraňovanie bariér v meste Nitra – každý projekt investičného 
charakteru je financovaný cez Európske štrukturálne a investičné fondy 
(ďalej len „EŠIF“) a musí zabezpečovať rovnosť príležitostí tzv. 
„Horizontálnu Prioritu Nediskriminácie“, čo znamená rovnosť 
v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb. Osobitný prístup si 
vyžadujú osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pre 
ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupu.  

b) Vyvíjanie iniciatív, ktorých výsledkom je vytváranie podmienok 
pre odstránenie bariér.  
Z uvedeného vyplýva, že každý projekt financovaný cez EŠIF musí 
splniť podmienku Horizontálnej Priority Nediskriminácie. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet vypracovaných a podaných projektov na základe výziev: 
2 projekty 

• Počet úspešných projektov: 
Prebieha hodnotenie riadiacim orgánom 

• Suma finančných prostriedkov investovaných do odstraňovania 
bariér:  
Prebieha hodnotenie riadiacim orgánom 

 
 

 

OPATRENIE E.2 
 

Iniciovanie zapojenia orgánov verejnej správy a okruhu ďalších 
organizácií do projektu „Nitra bez bariér“  

Plnenie 
 

Dané opatrenie sa na základe podkladov útvaru propagácie a cestovného 
ruchu Mestského úradu v Nitre v roku 2016 nerealizovalo.  
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OPATRENIE E.3 
 

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Nitry s cieľom udržania 
projektu „Nitra bez bariér“. 

Aktivity 
 

a) Predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Nitre v rámci 
oblasti: ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým, 
návrh priorít zameraných na debarierizáciu. 
V roku 2015 MZ v Nitre v rámci oblasti ochrana a podpora zdravia, 
pomoc zdravotne postihnutým na rok 2016 schválilo ako jednu z priorít 
zameranú na debarierizáciu. V roku 2016 žiadna z organizácií, ktorá 
podávala žiadosti o dotácie nepodala žiadosť v zmysle priority 
debarierizácie. 

b) Vyčleniť v rozpočte mesta Nitry finančné prostriedky na 
debarierizáciu. 
Na rok 2016 boli z rozpočtu mesta z kapitoly Odboru investičnej 
výstavby a rozvoja mesta Nitry vyčlenené finančné prostriedky vo 
výške 33 700,00 €, z čoho bolo realizovaných 12 investícií.  

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Suma finančných zdrojov ročne vynaložená na dotácie na prioritu 
debarierizácia: 
V roku 2016 nebol vyčlenený žiadny finančný zdroj v rámci dotácii na 
prioritu debarierizácia.  

• Počet podporených projektov debarierizácie: 
V rámci oblasti ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne 
postihnutým na rok 2016 priorita debarierizácia – 0 podporených 
projektov (žiadny nebol podaný). 
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Cieľová skupina: SENIORI 

CIEĽ 1 
 

PODPORA DEINŠTITUCIONALIZÁCIE SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB PRE SENIOROV  

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 1.1 Podpora rozvoja opatrovateľskej služby a ďalších sociálnych služieb 
poskytovaných terénnou formou 

Aktivity a) Podpora rozvoja sociálnych služieb poskytovaných terénnou 
formou s ohľadom na potreby komunity. 

     Terénne sociálne služby v meste Nitra poskytuje  príspevková 
organizácia Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra 
a dvaja neverejní poskytovatelia Diecézna charita Nitra, Samova 4, 
Nitra a Evanjelická zborová diakonia, Sládkovičova 12, Nitra.  
Výber sociálnej služby vždy odráža (reflektuje) záujmy a potreby 
klienta.  
Mesto má primárnu zodpovednosť za poskytovanie sociálnych služieb 
obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta Nitra. V oblasti 
zvyšovania kvality života klientov, bude potrebné zabezpečovať rozvoj 
terénnej sociálnej práce v meste, kde na základe určenia potrieb 
klientov, efektívneho plnenia a pravidelného hodnotenia dôjde 
k zvýšeniu primeranej podpory a pomoci v živote klienta. Je potrebné 
zabezpečiť každoročný plynulý nárast počtu opatrovateliek/ov.  

Poskytovatelia sociálnych služieb a Mesto Nitra reagujú na potreby 
občanov žijúcich v meste, ktorí potrebujú sociálne služby. Znamená to 
predovšetkým dialóg a spoluprácu občanov, inštitúcií a organizácií 
v mestskej časti tak, aby každý, kto to potrebuje, našiel kvalitnú 
pomoc a efektívne dostupné zdroje. Je dôležité zosieťovať existujúce 
služby tak, aby boli poskytované na základe individuálnych potrieb 
klienta s cieľom obnoviť a rozvíjať ich schopnosti. 

b) Aktivity zamerané na riešenie prevádzky zabezpečujúcej 
stravovanie osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. 
Mesto Nitra zabezpečuje podpornú sociálnu službu v jedálni cestou 
príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb, 
Baničova 12, Nitra. Miestom poskytovania je: 
1. Jedáleň, Baničova 12, Nitra 
2. Jedáleň, Tr. A. Hlinku 57, Nitra 
3. Jedáleň, Krčméryho 2/C, Nitra 

     Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj formou donášky stravy 
     do domácnosti, ktorá je primárne určená pre osoby odkázané na 
     pomoc inej fyzickej osoby. 

c) Skvalitnenie a dodržiavanie podmienok kvality poskytovaných 
sociálnych služieb pre cieľovú skupinu na území mesta Nitry.  
Správa zariadení sociálnych služieb v súčasnosti vytvára štandardy 
kvality a ich overovanie bude súčasťou optimalizácie                              a 
skvalitňovania sociálnych služieb.  
Zároveň ide najmä o zvyšovanie kvality ako cesty k sústavnému 
zlepšovaniu sociálnych služieb. Cieľom, je snaha organizácie 
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poskytujúcej sociálne služby, dospieť k výnimočnému postaveniu 
v rámci trhu poskytovateľov sociálnych služieb.  

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet seniorov využívajúcich terénne sociálne služby 
Terénne sociálne služby 
a) opatrovateľská služba  
V meste Nitra zabezpečuje opatrovateľskú službu:  
príspevková organizácia mesta Nitra Správa zariadení sociálnych 
služieb: 264 klientov 
neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby:  
Diecézna charita Nitra: 33 klientov 
Evanjelická zborová diakonia: 27 klientov 

b) prepravná služba    
V meste Nitra zabezpečuje prepravnú službu príspevková organizácia 
mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb pre 348 klientov. 

c) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 
      V meste Nitra zabezpečuje od 1.4.2014 sociálnu službu    

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Asociácia samaritánov 
Slovenskej republiky, kedy bola uzatvorená zmluva pre zefektívnenie 
poskytovania sociálnych služieb obyvateľom mesta. 

       Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa v súčasnosti 
       poskytuje 19 klientom. 

d) požičiavanie pomôcok 
Správa zariadení sociálnych služieb pre 3 klientov 
a neverejní poskytovatelia:  
Diecézna charita Nitra  pre 58 klientov  
Evanjelická zborová diakonia  pre 20 klientov. 

• Počet seniorov využívajúcich ambulantné sociálne služby 
     Ambulantné sociálne služby 

a) denný stacionár (ďalej len „DS“) 
V meste Nitra sa nachádzajú 3 denné stacionáre, ktoré prevádzkuje 
príspevková organizácia mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych 
služieb:  

1. DS pre seniorov: 14 klientov 
2. DS pre osoby so zdravotným postihnutím: 42 klientov 
3. DS pre ľudí s autizmom: 9 klientov 

b) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre (ďalej len „DC“) 
V meste Nitra sa nachádzajú 2 denné centrá, ktoré prevádzkuje 
príspevková organizácia mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych 
služieb: 

1.  DC Olympia na ulici Tr. A. Hlinku 57, Nitra – 144 klientov 
2.  DC na Baničovej ulici 12, Nitra – 80-100 klientov 

c) poskytovanie sociálnej služby v jedálni 
Sociálnu službu v jedálni zabezpečuje príspevková organizácia 
mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb a to 
v nasledovných  prevádzkach :  
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            1. Jedáleň, Baničova 12 
            2. Jedáleň Olympia, Tr. A. Hlinku 57 
            3. Jedáleň, Bytový dom Senior, Krčméryho 2C 

Celkový počet obyvateľov, ktorým je priznaný príspevok na   stravovanie:  
1286 obyvateľov 
                      z toho:  donáška stravy – 603 klientov 
                                   sociálna služba v jedálni – 683 klientov 

 

OPATRENIE 1.2 
 

Rozvoj sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou formou  

Aktivity                                       a) Zvýšenie kvality služieb existujúceho denného stacionára pre 
seniorov.  

    Kvalitu služieb v dennom stacionári je možné zvyšovať      pravidelnými 
finančnými (príp. materiálnymi) dotáciami na nákup 

    materiálu, pomôcok pre ergoterapie a arteterapie, čím sa zvýši   kvalita 
služieb, záujmovej činnosti klientov, propagácie stacionára 

    výrobkami na rôznych podujatiach mesta, prezentáciu stacionára 
    publikovaním ponuky služieb v tlači, propagačných materiálov. 

b) Zatraktívnenie ponuky služieb v dennom stacionári s cieľom 
       zabezpečenia naplnenia kapacity.  

K aktivitám v dennom stacionári patria verbálne aktivity v skupine, 
pracovná terapia zameraná na rozvoj jemnej motoriky, arteterapia, ručné 
práce (servítková technika, kreslenie), muzikoterapia, skupinové 
cvičenie v telocvični, tréning pamäti pomocou spoločensko – 
vedomostných hier, lúštenie krížoviek, vypisovanie pracovných listov 
z nadácie Memory – Tréning pamäti, relaxácia na lôžkach. 
Pracovníci zabezpečujú tiež napr. návštevu divadla, vychádzky do parku, 
a iné aktivity, ktoré sú klienti schopní vykonávať s ohľadom na svoj vek, 
zdravotný stav, fyzické, telesné, duševné  schopnosti. 
Prínosom je, ak by denný stacionár pre seniorov naďalej navštevovali 
dobrovoľníci (študenti z vysokých škôl, nezamestnaní z ÚPSVR, a iné 
skupiny), ktorí majú vzťah k seniorom, k aktivitám a  aktívne 
spolupracujú s klientmi, čo má za následok psychický i telesný prínos.  

 
V roku 2016 nebola plná obsadenosť denného stacionára, záujem o tento 
druh sociálnej služby nie je výrazný. Dôležitá je väčšia podpora 
informovanosti o tomto druhu sociálnej služby. 

  
Realizované aktivity: 
-  muzikoterapia a prezentácia denného stacionára v Krajskej knižnici 
   Nitra (počúvanie hudby spojené s hovorenou bibliografiou) 
-  aktivity mimo denného stacionára v rámci mesta Nitra – aktivity 
   v mestskom parku 
-  účasť na kultúrnych podujatiach v rámci SZSS – vystúpenie 

heligonkárov 
-   výstavy v rámci mesta Nitra 
-  grantové programy – Fit park pre všetky generácie (Tesco), Dni 
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    zdravia (Mesto Nitra) 
-   kultúrno-spoločenské podujatia organizované denným stacionárom 
    (šiška party, fašiangová zábava, športový deň,  záhradná party – deň  
    matiek, palacinková party, výročný večierok, vianočné posedenie 
-  v rámci osvety boli v dennom stacionári  vytvorené vianočné      

pohľadnice a stromčeky šťastia 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet existujúcich a fungujúcich denných stacionárov pre seniorov  
      V meste Nitra sa nachádza 1 denný stacionár pre seniorov, ktorý    
      prevádzkuje príspevková organizácia mesta Nitra, Správa 
      zariadení sociálnych  služieb. 
• Počet seniorov navštevujúcich denný stacionár 

Denný stacionár pre seniorov :  14   klientov 
 

OPATRENIE 1.3 
 

Podpora rozvoja podporných služieb 
 

Aktivity a) Základné a špecializované sociálne poradenstvo. 
    V denných centrách sa poskytuje poradenská služba v sociálnej          

oblasti, napr.  informácie o zahájení stravovania v jedálni a iné riešenia 
podľa individuálnych potrieb  členov denných centier.   

b) Organizovanie aktivít a programov smerujúcich k aktívnemu 
stárnutiu a zvyšujúcich kvalitu ich života.  
DC Olympia, Tr. A. Hlinku č. 57 
V dennom centre sa môžu klienti venovať záľubám, prevažne 
spoločenským hrám (hranie šachu, kariet, stolný tenis, hádzanie šípok, 
petang, zapožičanie kníh). Venujú sa i záujmovej činnosti „Klub 
tvorivej činnosti“, kde majú možnosť osvojiť a vyskúšať si techniku 
tradičného a moderného umenia.  

 
Realizované aktivity:  
- maľovanie veľkonočných vajec servítkovou technikou, tvorenie vencov 

s veľkonočnou tematikou  
- tanečné zábavy  
- prednášky  (témy - Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov; 

výživová a kozmetická téma; Týranie seniorov a domáce násilie 
v rodinách; Ochrana úspor a možnosti financovania dôstojnej rozlúčky)  

- členovia sa zúčastnili 2 x šachového a mariášového turnaja  
- ženy sa 3x/týždeň zúčastňujú relaxačného a kondičného cvičenia 
- klienti celý rok využívajú celotelové masážne lôžko Ceragem 

a Bioptron 
- zájazdy na termálne kúpalisko Veľký Meder, jednodňový zájazd do 

Viedne 
- pravidelná účasť na divadelných predstaveniach DAB v Nitre 
- kultúrne a športové podujatia uskutočnené Mestom Nitra. 
V dennom centre pôsobí spevokol Emerán, ktorý sa úspešne prezentuje na 
akciách organizovaných mestom Nitra.    

 
DC  Baničova 12 
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V roku 2016 sa uskutočnilo v dennom centre na Baničovej  12, Nitra 
spolu 56 akcií zameraných na záujmovú, kultúrnu pohybovú a športovú 
činnosť klientov zariadenia.  

 
Realizované aktivity:  
- počas celého týždňa sa konajú organizované cvičenia 
- zdravotné cvičenia a tanečné kreatívne cvičenia 
- kurz PC, kurz AJ 
- krúžok šikovných rúk,  
- tanečná škola 
- vystúpenie heligonkárov 
- turnaje – ruské kolky, stolný tenis, petang, biliard,  
- besedy na rôzne témy, zdravotné prednášky (meranie fyzickej kondície 

a skladby tela, meranie krvného tlaku, pulzu) 
- kultúrno – spoločenské posedenia (Šiškapárty, tanečná zábava pri 

príležitosti MDŽ, Majáles, Juniáles – zúčastnilo sa cca 50 klientov, 
Máriabál -zúčastnilo sa 80 klientov, tanečná zábava Mesiac úcty 
k starším, Katarínska zábava, slávnostné rozsvietenie stromčeka za 
prítomnosti členov denných centier a klientov denných stacionárov, 
tanečná zábava pri príležitosti sviatkov, Fašiangová tancovačka – 
zúčastnilo sa 90 klientov ) 

- nácvik skupiny nitrianskych heligonkárov, nácvik speváckej skupiny 
Nevädza 

- spoločenské tance,  
- 1 x v priestoroch knižnice sa konala veľkonočná výstavka, vianočná 

výstavka 
- úprava exteriéru záhrady pomocou 35 dobrovoľníkov. 
 

Jednota dôchodcov Slovenska 
Okrem kultúrnych a športových podujatí sa uskutočnili podujatia 
organizované inými organizáciami KO JDS Nitra, MsÚ a pod. Bolo 
navštívených množstvo divadelných podujatí, organizovali sa 
v spolupráci s KO JDS krajské športové hry, členovia pracovali 
v tvorivých dielňach, zúčastňovali sa  podujatí k rôznym príležitostiam, 
pod záštitou sponzorov organizovali rôzne návštevy, uskutočnili rôzne 
športové turnaje, tanečné zábavy, venovali sa turistike, zúčastňovali sa 
družobných návštev.  
Jednota dôchodcov bola spoluorganizátorom Mesiaca úcty k starším na 
MsÚ i VÚC, zápisom ocenených do pamätnej knihy Nitry. Uctili si 
jubilantov, ktorí sa dožili významného životného jubilea.  
Vyvrcholením činnosti bolo zorganizovanie mestského plesu k mesiacu 
úcty k starším za podpory Mesta Nitry a účasti primátora mesta.  

 
Realizované aktivity: 
- novoročné batôžkové  stretnutie členov 
- fašiangová zábava v reštaurácii Olympia 
- batôžková Šiška párty – ochutnávka šišiek 
- Nitrianske fašiangy – spoločná návšteva 
- návšteva divadelného predstavenia 
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- výročná  schôdza JDS MsO č.1 spojená s oslavou MDŽ pod záštitou 
primátora mesta,  

- tvorivé dielne – Olympia 
- venované ženám – okresné stretnutie s predstaviteľmi Smer SD v 

Mestskej hale 
- šikovné ruky – veľkonočné tradície výstava, veľkonočné batôžkové 

posedenie 
- slávnostné zhromaždenie pri príležitosti oslobodenia Nitry 
- Zobor – kameňolom - vítanie jari – turistika 
- veľkonočný stolnotenisový turnaj Domino 
- prehliadka Nitrianskeho hradu 
- Poľný Kesov – termálne kúpalisko 
- kozmetika pre seniorov – beseda 
- stavanie mája na Štefánikovej ulici pred OD Úspech 
- beseda s očnou lekárkou 
-  klubový turnaj v mariáši 
- oslavy 1.mája v mestskom parku 
- návšteva geologického arboréta 
- Deň víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov 
- 97. výročie SČK na Slovensku MUDr. Hunák, Juniáles – Olympia 
- petangový turnaj – pri rieke 
- návšteva družobnej JDS Veszprém 
- Challenge day – pohyb pre zdravie, mestský park 
- slávnosť ruží – návšteva kaštieľa D. Krupá 
- seniori pre mesto – darček deťom k MDD – brigáda 
- stretnutie ČR + SR JAVORINA 
- Cyrilometodské slávnosti 
- vnúčatá a starí rodičia v Tatrách – Ždiar 
- návšteva filmového predstavenia podľa ponuky 
- športové hry seniorov – okresné kolo 
- pochod Zlatno – Skýcov, Račková dolina 
- slávnostné zhromaždenie občanov k výročiu SNP 
- Chorvátsko – Tučepi – za zdravím k moru 
- podzoborské vinobranie –  park Sihoť (tradícia + zábava) 
- septembrová opekačka – Olympia 
- Nitriansky deň úcty k starším, výstava tvorivosti a zručnosti seniorov 
- Nitriansky ples seniorov  
- Červené maky – spomienka na obete svetových vojen v  spolupráci 

s ZVSR klub Nitra Zobor, 
- „Na tú svatú Katarínu“ – zábava v Olympii 
- jesenný turnaj v stolnom tenise  v CVČ – Chrenová 
- stretnutie jubilantov – na pozvánky 
- „Vánoce – vánoce  přicházejí“ – posedenie pod jedličkou 
- rozlúčka so starým rokom – kameňolom Zobor.  

c) Podpora projektov zameraných na aktivizáciu seniorov 
prostredníctvom športových a pohybových aktivít v prírode 
Mesto Nitra v roku 2016 pridelilo dotácie z rozpočtu mesta na sociálnu 
oblasť. Prioritami boli aj oblasti podpory – sociálna aktivizácia seniorov 
a rozvoj voľnočasových činností a kultúrnych aktivít. 
Priority pre cieľovú oblasť boli schválené nasledovne: 
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1. Správa zariadení sociálnych služieb – „Rozvoj kvality sociálnej 
práce pri poskytovaní sociálnych služieb“ vo výške 700,00 € 

2. Správa zariadení sociálnych služieb – „Skupinová reminiscenčná 
terapia“ vo výške 875,00 € 

3. Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská a krajská organizácia 
Nitra – „Nitriansky deň úcty k starším“ vo výške 600,00 € 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet seniorov využívajúcich služby denných centier pre 
seniorov 
1. DC Olympia : 144 seniorov 
2. DC na Baničovej ulici : 80 -100 seniorov 
3. Jednota dôchodcov Slovenska: 303 seniorov 

• Počet seniorov navštevujúcich aktivity a programy s cieľom 
zvýšenia kvality života seniorov 
1. DC Olympia : 144 seniorov 
2. DC na Baničovej ulici : 88-100 seniorov 
3. Jednota dôchodcov Slovenska:  cca 30–50 seniorov 

 
 
CIEĽ 2 
 

ZVYŠOVANIE SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI O SENIORA V POBYTOVÝCH 
SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 2.1 Zabezpečenie pomeru počtu lôžok medzi jednotlivými pobytovými 
sociálnymi službami v závislosti od potreby sociálnej služby 

Aktivity a)  Zabezpečovanie dodržiavania podmienok kvality poskytovanej 
sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. 

Zariadenie pre seniorov ZOBOR má vypracované štandardy 
kvality  poskytovaných SS a postupuje podľa nich.  
Spoločnosť Božieho Slova: zariadenie má vypracované štandardy 
kvality poskytovaných sociálnych služieb. Kontrola nad dodržiavaním 
sa robí priebežne, hodnotí sa  1x mesačne na spoločných poradách 
zdravotníckeho a sociálneho úseku.  Kontrolu vykonáva riaditeľka 
zariadenia a zástupca zriaďovateľa. Zariadenie sa snaží zvyšovať 
kvalitu personálu. Ošetrovateľky sa nahrádzajú 
zdravotnými sestrami, pokiaľ je to možné. 
V  rámci zlepšenia prevádzkových podmienok vybavili zariadenie po 
celej dĺžke chodieb madlami, vymaľovali  väčšiu časť zariadenia, v 
každej izbe je prípojka TV a rozšírili sa priestory jedálne. 

b) Podporné aktivity v zariadení sociálnych služieb zamerané na 
doprovod prijímateľa za kontaktom so sociálnym prostredím, 
komunitou, rodinou. 
Zariadenie pre seniorov ZOBOR  
Klienti podľa potreby  a možnosti majú umožnené  návštevy za 
rodinnými príslušníkmi, je to však individuálne. Je im úplne umožnené 
opustiť zariadenie za účelom návštevy rodiny, návštevy lekárov, 
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nakupovaním, kontaktom so širším sociálnym prostredím. Pohyb 
klienta nie je obmedzený.  
 

Realizované aktivity:   
- vystúpenie speváckej skupiny BABIČKA zo ZM 
- vystúpenie skupiny Nevädza, skupiny Radosť 
- posedenie s manželmi Dankovými 
- vystúpenie Heligónky 
- prednáška o spriatelených mestách Nitry 
-  brigáda areálu ZpS Zobor 
- návšteva Divadla A. Bagara v Nitre 
- výlet k Zoborskému jazierku 
- prednáška RUVZ- zdravý životný štýl, inkontinencia 
- výlet do parku na Sihoti 
- prednáška - Mestská Polícia v Nitre 
- výstava zručnosti a tvorivosti seniorov 
- vystúpenie detí zo ZŠ Kráľa Svätopluka 
- stretnutie s primátorom mesta Nitry 
- prednáška o mlieku ako prevencia proti osteoporóze 
- prednáška prevencia úrazov u seniorov 
- vystúpenie detí z rádu Sv. Gorazda 
- posedenie pri vianočnej kapustnici, vianočné posedenie seniorov 
- silvestrovské posedenie seniorov.  
 

Pravidelne sa ergoterapie zúčastňuje v tvorivej dielni 20 ľudí a pri 
väčších akciách, napr. návšteva detí z MŠ a ZŠ a iné sa zúčastňuje okolo 
50 klientov a viac. 
 
Spoločnosť  Božieho  Slova  
V zariadení majú pravidelne denne sv. omšu a spoločnú modlitbu pre 
tých, ktorí majú záujem.  Dávajú klientom možnosť sledovať spoločne 
filmy na DVD, majú spoločné sledovanie TV programov. Kto chce, 
môže mať na izbe vlastný TV prijímač, cez ktorý je možné sledovať aj 
sväté omše, ktoré sa konajú v priľahlom kostole na Kalvárii. V roku 
2016  sa uskutočnili viacero výletov, napr. na Nitriansky hrad, do 
kostola Sv. Gorazda na Klokočine pozrieť mozaiku. Do zariadenia 
prichádza každý rok Mikuláš. Klienti majú možnosť stráviť štedrú 
večeru spoločne s kňazmi, misionármi,  pri jednom veľkom stole. 
Zariadenie vedie fotoalbum akcií. Všetky aktivity sú na báze 
dobrovoľnosti. Klientov v zariadení je možné navštevovať kedykoľvek, 
nemajú stanovené návštevné hodiny. Návštevy si môžu zobrať klienta 
aj mimo zariadenia, no musia to oznámiť personálu. Klient môže 
opustiť  zariadenie na 28 dní v kalendárnom roku. Niektorí príbuzní, 
navštevujú klientov pravidelne, aj 3x do týždňa. 

c) Pravidelné vzdelávanie sociálnych a zdravotníckych pracovníkov. 
Zariadenie pre seniorov ZOBOR  
Prebieha formou mesačných seminárov. Školenia sú zabezpečované 
formou školiteľov od spolupracujúcich dodávateľov zdravotníckych 
pomôcok a zmluvných lekárov. 

Témy seminárov a prednášok:  
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- náhla cievna príhoda 
- syndróm vyhorenia 
- prvý kontakt  záujemcu o pobyt v ZPS- legislatíva, dokumentácia, 

potrebná administratíva 
- dehydratácia -prevencia, príčiny, symptómy, liečba 
- etické princípy pri komunikácii s rodinnými príslušníkmi klientov 

v zariadení 
- starecká demencia 
- starostlivosť o imobilného klienta 
- hygienické zásady pri manipulácii s potravinami 
- dezinsekcia a sterilizácia 
- osteoporóza 
- profesionálna etika v ošetrovateľskej praxi 
- výživové a nutričné hodnoty potravín 
- najčastejšie využívané zdravotné pomôcky v geriatrii 
- hygienické štandardy v zariadeniach soc. služieb. 
Semináre sa uskutočňujú raz mesačne. V témach je zahrnutá zdravotná, 
nutričná aj sociálna oblasť. 
  

Spoločnosť Božieho Slova 
Riaditeľka zariadenia sa pravidelne zúčastňuje seminárov, ktoré 
organizuje Asociácia poskytovateľov neverejných sociálnych služieb. 
Získané informácie odovzdáva zdravotníckemu personálu a tiež 
sociálnej pracovníčke zariadenia. V súčasnosti sa zariadenie pripravuje 
na supervíziu. Zdravotnícky personál a sociálna pracovníčka sa 
stretávajú s riaditeľkou zariadenia a zástupcom zriaďovateľa. Témou 
spoločných stretnutí bývajú otázky týkajúce sa ošetrovateľskej 
starostlivosti a vypĺňanie voľného času klientov.  

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet aktivít zameraných na zapojenie prijímateľov sociálnych 
služieb do komunitných aktivít 
Zariadenie pre seniorov ZOBOR 
27 aktivít dodávateľsky a každodenne tvorivá dielňa 
Spoločnosť Božieho Slova 
30 aktivít (výlety a návštevy kostolov) 

• Počet vzdelávacích aktivít sociálnych a zdravotníckych 
pracovníkov  
Zariadenie pre seniorov ZOBOR 
15x za rok (mesačne + dodávateľsky) 
 Spoločnosť Božieho Slova 
10x za rok 
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Cieľová skupina: OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

CIEĽ 1 PODPORA A ROZVOJ TERÉNNYCH A AMBULANTNÝCH 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM  

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 1.1 Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre osoby so 
zdravotným postihnutím 

Aktivity Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Nitra (ďalej 
len „KS ÚNSS Nitra“) a EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského 
(ďalej len „EFFETA“) v roku 2016 plnili všetky aktivity uvedeného 
opatrenia: 
a)  Metóda anamnestická (biografická) 

a1) Osobná anamnéza 
a2) Rodinná anamnéza 
a3) Sociálna anamnéza  

b) Metóda terapeutická (nápravná, regulačná) 
b1) Metóda reedukácie  
b2) Metóda kompenzácie  
b3) Metóda vyrovnávania sa s vadou (akceptácie)  

c) Metóda štúdia dokumentácie 
d) Metóda analýzy výsledkov činnosti 

d1) Analýza písomných prác  
d2) Analýza výtvarných a iných produktov činnosti  
d3) Analýza výsledkov pracovnej činnosti  

e) Metóda prevencie 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet kontaktov ročne: 
KS ÚNSS Nitra: 1 058 kontaktov 
EFFETA: 1 679 kontaktov 
• Počet hodín intervencie ročne: 
KS ÚNSS Nitra: 502 hod. 
EFFETA: 1 065,5 hod. 
 
Sociálna rehabilitácia bola poskytnutá prostredníctvom KS ÚNSS Nitra 
109 klientom v rozsahu 298 úkonov a 290 hod/rok 2016.  

 

OPATRENIE 1.2 Rozvoj požičovne kompenzačných pomôcok mesta Nitry 
 

Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 
a) Požičiavanie a distribúcia kompenzačných pomôcok pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 
Žiadosti o poskytnutie kompenzačnej pomôcky sa podávajú 
prostredníctvom Odboru sociálnych služieb MsÚ Nitra. Samotné 
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požičiavanie a distribúcia sa uskutočňuje prostredníctvom SZSS 
a výdajne kompenzačných pomôcok v Dome s opatrovateľskou 
službou (ďalej len „DOS“) Janka Kráľa 2, Nitra. 

b) Zaškolenie osoby so zdravotným postihnutím v oblasti manipulácie 
s kompenzačnou pomôckou. 
Základné pokyny k manipulácii s kompenzačnou pomôckou poskytuje 
pracovníčka DOS. 

c) Pravidelné dopĺňanie sortimentu a zabezpečenie opráv 
kompenzačných pomôcok. 
V  roku 2016 neboli zakúpené nové pomôcky, na základe nízkeho 
dopytu nevznikla potreba dopĺňať požičovňu kompenzačných 
pomôcok. V roku 2016 bol zaznamenaný pokles záujmu o túto službu.  

d) Vytvorenie databázy jednotlivých druhov pomôcok podľa druhu 
postihnutia. 
Databáza pomôcok je uvedená v prílohách VZN Mesta Nitry                č. 
4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatku č. 1. 

e) Sociálne poradenstvo v oblasti kompenzácií  zdravotného 
postihnutia. 
Základné poradenstvo sa poskytuje v Klientskom centre služieb 
Mestského úradu v Nitre na pracovisku č. 8 s ďalším odporúčaním 
klientov  na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. 

f) Zlepšenie informovanosti o možnostiach požičiavania pomôcok. 
Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje v Klientskom centre 
služieb Mestského úradu v Nitre na pracovisku č. 8. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

•  Počet pomôcok v databáze: 22 
•  Počet požičaných pomôcok: 3 

•     Počet užívateľov služby: 3 

•     Počet zakúpených nových pomôcok:  
V roku 2016 neboli zakúpené žiadne nové pomôcky. 

 

OPATRENIE 1.3 Podpora denných stacionárov pre osoby so zdravotným postihnutím 
s dôrazom na kvalitu 

Aktivity Plnenie aktivít denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím 
a denného stacionára pre osoby postihnuté autizmom: 
a) Získavanie finančných prostriedkov na zachovanie kapacity 

existujúcich denných stacionárov. 
V dennom stacionári  na zachovanie kapacity existujúcich stacionárov 
sú použité finančné prostriedky  zo štátnej dotácie a z úhrad 
prijímateľov sociálnej služby. 

b) Rozšírenie kapacity tohto druhu sociálnej služby v prípade potreby. 
V denných stacionároch sa toho času nerozširuje kapacita. 

c) Programy sociálnej aktivizácie pre klientov denných stacionárov. 
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- muzikoterapia a prezentácia denného stacionára v Krajskej knižnici 
Nitra (počúvanie hudby spojené s hovorenou bibliografiou) 

- aktivity mimo denného stacionára v rámci mesta Nitra – aktivity 
v mestskom parku 

- účasť na kultúrnych podujatiach v rámci SZSS – vystúpenie 
heligonkárov 

- výstavy v rámci mesta Nitra 
- Dni zdravia v dennom stacionári. 
- grantové programy – Fit park pre všetky generácie, Dni zdravia, 
- kultúrno-spoločenské podujatia organizované denným stacionárom – 

šiška party, fašiangová party, guláš party,  záhradná party – deň 
matiek, palacinková party, výročný večierok, vianočné posedenie. 

- v rámci osvety boli v dennom stacionári  vytvorené vianočné 
pohľadnice. 

d) Základné a špecializované sociálne poradenstvo. 
V denných stacionároch sa poskytuje základné sociálne poradenstvo. 

e) Napĺňanie štandardov kvality a monitoring kontroly ich 
dodržiavania. 
Prebieha implementácia štandardov kvality. 

f) Priebežné zatraktívnenie interiéru denných stacionárov pre osoby 
so zdravotným postihnutím. 
V denných stacionároch je zatraktívnený interiér vytvorením kuchynky, 
telocvične a oddychovej miestnosti. Aktuálne sa pracuje na zriadení 
ďalšej multisenzorickej miestnosti. 

g) Zisťovanie potrieb a nedostatkových služieb pre klientov denných 
stacionárov.  
Organizácia neustále pracuje na vytváraní vhodného prostredia pre 
klientov denného stacionára,  skvalitňuje a rozširuje možnosti 
poskytovania sociálnej služby. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet klientov denného stacionára pre osoby so zdravotným 
postihnutím: 42 klientov 

• Počet klientov denného stacionára pre osoby postihnuté 
autizmom: 9 klientov 
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OPATRENIE 1.4 Rehabilitačné stredisko  
 

Aktivity Garantom uvedeného opatrenia je EFFETA, kde v roku 2016 realizovali 
a denne vykonávali pri práci s klientom nasledovné aktivity:     
a) Sociálna rehabilitácia 
- auditívno-verbálny tréning  
- nácvik odzerania 
- rozvoj a tréning jazykových kompetencií 
- rozvoj a tréning komunikačných zručností 
- identifikácia v komunite 
- rozvoj kompetencií v medzinárodnej komunikácii 

b)  Špecializované sociálne poradenstvo  
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet klientov/ročne: 25 
• Počet hodín intervencie/ročne: 6 304  

 

OPATRENIE 1.5 Tlmočnícka služba pre osoby so sluchovým postihnutím 
 

Aktivity Garantom uvedeného opatrenia je EFFETA, kde v roku 2016 realizovali 
nasledovné aktivity:       
a) Tlmočenie v posunkovej reči 
- tlmočenie posunkovanej slovenčiny 
- tlmočenie slovenského posunkového jazyka 
- taktilné tlmočenie slovenského posunkového jazyka 

b)   Artikula čné tlmočenie 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet hodín/ročne: 2 619  
• Počet klientov/ročne: 15  

 

OPATRENIE 1.6 Podpora integrácie ľudí so zrakovým postihnutím 
 

Aktivity Garantom uvedeného opatrenia je KS ÚNSS Nitra, ktoré v roku 2016 
plnilo všetky aktivity: 
a) Špecializované sociálne poradenstvo   pomáha:  

• pri vyrovnávaní sa s postihnutím 
• pri zorientovaní sa v sociálno-právnej legislatíve 
• pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 
• v otázkach týkajúcich sa vzdelávania 
• pri uplatňovaní sa na trhu práce 
• s poradenstvom pre sociálne prostredie zrakovo postihnutého 

klienta 
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• pri úprave fyzického prostredia klienta 
• rodičom detí so zrakovým postihnutím. 

b) Sociálna rehabilitácia pomáha získať a rozvíjať vedomosti a zručnosti 
na zvyšovanie nezávislosti klienta, ako sú:  
• nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu (chôdza s 

bielou palicou, so sprievodcom, s využitím zvyškov zraku) 
• nácvik sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná 

hygiena) 
• nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami 
• nácvik komunikačných zručností (sociálno-komunikačné 

zručnosti, výučba Braillovho písma a klávesnicových zručností) 
• nácvik práce s technicky náročnými pomôckami (napr. nácvik 

práce na PC upravenom pre potreby ľudí so zrakovým 
postihnutím). 

c) Spolupráca s inými odborníkmi – oční lekári, špeciálni pedagógovia, 
špeciálne poradne a pod. 

d) Neustále zvyšovanie odbornosti pracovníkov. 
e) Prevencia dopravných a architektonických bariér. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet klientov/ročne: 213 

• Počet hodín poskytovanej sociálnej služby: 502  

 

CIEĽ 2 VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE OSOBY SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM  

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 2.1 Podpora a rozvoj integračného centra pre osoby so zdravotným 
postihnutím  

Plnenie V meste Nitra v roku 2016 nebolo zriadené integračné centrum žiadnymi 
organizáciami, ktoré sú garantmi uvedeného opatrenia.  
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CIEĽ 3 ZVÝŠENIE A PODPORA ZAMESTNÁVANIA  
A ZAMESTNATE ĽNOSTI OSÔB SO ZDRAVOTNÝM 
POSTIHNUTÍM 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 3.1 Podpora a zadávanie zákaziek chráneným dielňam a chráneným 
pracoviskám na účely zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím 

Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 
a) Podpora a zadávanie zákaziek chráneným dielňam alebo 

chráneným pracoviskám Mestom Nitra. 
b) Podpora a zadávanie zákaziek chráneným dielňam alebo 

chráneným pracoviskám organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet zákaziek chráneným dielňam zadaných Mestom Nitra: 20 
zákaziek 

• Finančný objem zaplatený chráneným dielňam ročne zadaných 
Mestom Nitra (za objednávky): 6 284,76 €  

• Počet zákaziek chráneným dielňam organizáciami  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry: 11 zákaziek 

• Finančný objem zaplatený chráneným dielňam ročne zadaných 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra (za  
objednávky): 1 199,05 € 

 

CIEĽ 4 ROZVOJ VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT PRE OSOBY SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 4.1 Rozvoj integračných voľnočasových činností a kultúrnych aktivít osôb 
so zdravotným postihnutím 

Aktivity Plnenie aktivít jednotlivých organizácií: 
Klub sclerosis multiplex Nitra: 
- dva rekondično-rehabilitačné pobyty v kúpeľných zariadeniach (jún 

2016 v Dudinciach LÚ Diamant a september 2016 v Turčianskych 
Tepliciach) 

- klubová činnosť  organizovaná v bezbariérových priestoroch 
- formou dobrovoľnosti zapájajú a podporujú členov klubu v aktivitách, 

ktoré zvládnu, býva to hlavne v oblasti pečenia, kde predvádzajú svoju 
zručnosť i za obmedzených podmienok, niektoré členky sa realizujú 
v oblasti vyšívania. 

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 
- kurz plávania v Štúrove 
- výstup vozičkárov vrátane sprievodcov na Pyramídu 
- návšteva Benefičného koncertu SZTP 
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- „Svet ako ho vidíme my“ – výstava obrazov NR, TN 
- rekreácia v RELAX Štúrovo 
- medzinárodný deň zdravotne postihnutých Trebišov 
- kremnická barlička – prednes básní, spevu a scénky 
- výstava NON-HANDICAP Bratislava 
- rekondično-sociálna rehabilitácia v Piešťanoch 
- rekondično-sociálna rehabilitácia v Hokovciach. 

Sina Nitra n.o. : 
- Slávnostná akadémia ku Dňu nevidiacich 
- Memoriál Zlatky Bielickej 
- posedenie ku Dňu matiek s kultúrnym programom 
- dva zájazdy (7. máj zámok Schlosshof, 1. október Oberačky po 

sebechlebsky) 
- besedy s lekármi, cestovateľom, olympionikom (Jozef Pribilinec) 
- turnaje v hre pre NS Qardo a ruských kolkoch 
- Štefanský turnaj a silvestrovské stretnutie 
- RADKA – tvorivé dielne v oblasti ručných prác pre nevidiacich 

a slabozrakých. 
- 26 stretnutí vrátane 1 výstava prác v Krajskej knižnici K. Kmeťka 
- spevácka skupina RADOSŤ 
- stretnutia, skúšky a vystúpenia v nitrianskych DSS 
- OČKO – krúžok scénického tanca NS 
- vystúpenia na rôznych súťažiach a iných kultúrnych podujatiach 
- rekondičný pobyt Crikvenica (Chorvátsko), hotel Villa Niko v dňoch 9 

– 18 septembra 
- rekondičný pobyt hotel Jantár Dudince v dňoch 17. – 23. október. 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
- „Dva dni venované rehabilitácii“ ku Dňu zdravia (masáž a relax) 

- zúčastňujú sa Kremnickej barličky a Komárňanskej barličky – súťaž 
v prednese poézie, prózy a v speve, kde bola výstava ručných prác - 
vystavovali aj svoje výrobky 

- klub paličkovej čipky a krúžok ručných prác 
- Celoslovenská výstava v KOS Nitra – Chrenová pod názvom „Svet ako 

ho vidíme my“  
- CVČ Domino bola výstava „Večne živá krása ľudských rúk“ na tému 

Vianoce. 

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského: 
- Karneval 
- Veľká noc v EFFETE 
- MDD v EFFETE 
- prázdninový deň 
- terapia so psíkmi 
- predvianočná bubnovačka 
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Správa zariadení sociálnych služieb Nitra: 
- muzikoterapia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre (1x do 

mesiaca) 
- organizovanie prechádzok do prírody 
- zúčastňovanie sa výstav (OC Mlyny, múzeum, Krajská knižnica Karola 

Kmeťka, galéria UKF Nitra) 
- zúčastňovanie sa speváckej kultúrnej aktivity Heligonkári, ktorá sa 

uskutočňuje 1x do mesiaca 
- organizovanie kultúrnych akcií denným stacionárom (Šiška party, 

Fašiangová party, Palacinková party, Výročný večierok, Vianočné 
posedenie atď.) 

- v rámci fašiangového obdobia „Fánky párty“ (príprava fánok 
v kuchynke DS pre autistov) 

- návšteva Biskupského Hostinca park na Sihoti v Nitre za účelom 
výstavy Výtvarné talenty III., ktorá bola zorganizovaná pri príležitosti 
Svetového dňa povedomia o autizme 

- v rámci zlepšenia informovanosti o sociálnych službách v máji bola 
zrealizovaná v priestoroch PF UKF v Nitre výstava prác klientov 
s názvom „Náš život v stacionári“ 

- v predvianočnom období návšteva vianočného mestečka 
a Čokoládovne. 

ARABESKA, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne postihnutých: 
- 1x do týždňa 2h počas 44 týždňov v roku boli realizované pravidelné 

stretnutia rodičov a ZP detí zamerané na poradenstvo a tvorivé dielne 
- Deň detí v Arabeske – akcia spojená s prezentáciou gymnastiky a tanca 
- Charitatívna akcia Rallye Krištáľového Krídla, vernisáž v DAB Nitra – 

celoslovenská akcia spojená s verejnou zbierkou na podporu ZP 
- Mikulášske posedenie a vianočná besiedka spojená s tanečným 

vystúpením detí v priestoroch klubu. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet účastníkov na voľnočasových a kultúrnych aktivitách 
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 274 účastníkov 
Sina Nitra n.o. : 1 129 účastníkov na voľnočasových a kultúrnych 
aktivitách, 387 účastníkov na jednorazových podujatiach, 742 osôb na 
opakovaných krúžkových činnostiach. Väčšina osôb sa zúčastňuje 
najmä vďaka krúžkovej činnosti opakovane (minimálne jednej akcie sa 
zúčastnilo 72 osôb). 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
92 účastníkov 
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského: 186 účastníkov 
Správa zariadení sociálnych služieb Nitra: cca 440 účastníkov 

ARABESKA, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne postihnutých: 83 účastníkov 
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(organizovali sa pravidelné stretnutia rodičov a ZP detí 1x do týždňa 2h 
počas 44 týždňov v roku – počet osôb 20 podľa toho, kto ich osloví o 
pomoc)  

• Počet voľnočasových a kultúrnych aktivít 
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 11 aktivít 
Sina Nitra n.o. : 24 jednorazových podujatí a 86 stretnutí a krúžkov 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
5 
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského: 6 aktivít 
Správa zariadení sociálnych služieb Nitra: 72 aktivít 
ARABESKA, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne postihnutých: 4 aktivity (organizovali sa 
pravidelné stretnutia rodičov a ZP detí 1x do týždňa 2h počas 44 
týždňov v roku)  

• Počet účastníkov rekondičných a rehabilitačných pobytov 
Klub sclerosis multiplex Nitra: 46 účastníkov 
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 70 účastníkov 
Sina Nitra n.o.: 36 účastníkov 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
1 účastník 

• Počet realizovaných rekondičných a rehabilitačných pobytov 
Klub sclerosis multiplex Nitra: 2 pobyty 
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 4 pobyty 
Sina Nitra n.o.: 2 pobyty 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
34 pobytov 

 

OPATRENIE 4.2 Vznik a podpora špecifických športov pre osoby so zdravotným 
 postihnutím 

Aktivity Plnenie aktivít jednotlivých organizácií: 
Klub sclerosis multiplex Nitra: 
V mesiaci máj 2016 bolo usporiadané športovo-kultúrne podujatie, ktoré 
bolo prístupné aj širokej verejnosti pre lepšiu informovanosť. 

Scorpioni Nitra: 
- priateľský kolkársky turnaj so zamestnancami Mestského úradu Nitra 
- kolkársky turnaj pre ZP deti 
- medzinárodný turnaj aplikovaného stolného tenisu 
- medzinárodný turnaj kolkársky 
- oblastná turistika. 

Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 
- spoluorganizovanie M-SR v šachu TPŠ v Martine 
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- zorganizovanie šachového turnaja „RAPID“ o pohár predsedu 
organizácie 

- zorganizovanie šachového turnaja Rapid v Trnave, a to v rámci 
Trnavskej paralympiády VÚC 

- zorganizovanie kurzu plávania neregistrovaných TP športovcov 
(vozičkárov) na kúpalisku vo Vadaši 

- zorganizovanie pretekov v love rýb v Štúrove 
- účasť na stolnom tenise 
- účasť na turnaji v lukostreľbe. 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
- Branno-orientačná automobilová súťaž 
- v Jelenci pod Gýmešom zorganizovaná súťaž, kde boli rôzne športové 

disciplíny, jazda zručnosti a testy z PCP, ktoré vyhodnocoval učiteľ 
autoškoly. 

ARABESKA, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne postihnutých: 
Ich činnosť je zameraná na skupinu detí a mladých ľudí, ktorí majú záujem 
o športové a tanečné aktivity. Pôsobia už 17. rok v Nitre, sú jediná 
organizácia na Slovensku, ktorá sa zaoberá gymnastikou mentálne 
postihnutých športovcov. Ich športovci sú reprezentanti Slovenska a SHŠO 
– ktoré je členom Olympijského výboru.   
- absolvovanie kurzu rozhodkyne a trénerky MG-FIG 1 osoba  
     účasť dôležitá pre správne metodické vedenie tréningov (ich 
     športovci sú reprezentanti Slovenského hnutia špeciálnych 
     olympiád) 
- 2x do týždňa 2h počas 44 týždňov pravidelné tréningy a stretnutia 
     zamerané na pohybové aktivity, gymnastiku a tanec (počet 
     zúčastnených detí a mladých ľudí 8 + 2 tréneri) 
- Európsky týždeň športu v Košiciach – integrované vystúpenie počas 

retro-spartakiády a účasť na Warm-UP Run maratóne. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet realizovaných športových aktivít pre osoby so zdravotným 
postihnutím 
Klub sclerosis multiplex Nitra: 1 aktivita 
Scorpioni Nitra: 5 aktivít 
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 7 aktivít 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
2 aktivít 
Správa zariadení sociálnych služieb Nitra: 3 aktivít 
ARABESKA, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne postihnutých: 1 aktivita 
(2x do týždňa 2h počas 44 týždňov pravidelné tréningy a stretnutia, 
zamerané na pohybové aktivity, gymnastiku a tanec) 

• Počet účastníkov jednotlivých špecifických športov 
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Klub sclerosis multiplex Nitra: cca 50 účastníkov 
Scorpioni Nitra: cca 205 účastníkov 
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých 
a vozičkárov: 84 účastníkov 
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č. 13, Nitra: 
90 účastníkov 
Správa zariadení sociálnych služieb Nitra: cca 105 účastníkov 
ARABESKA, Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, 
športu a tanca mentálne postihnutých: 3 účastníkov 
(2x do týždňa 2h počas 44 týždňov pravidelné tréningy a stretnutia, 
zamerané na pohybové aktivity, gymnastiku a tanec -počet 
zúčastnených detí a mladých ľudí 8 + 2 tréneri) 
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Cieľová skupina: RODINY S DEŤMI 
 
CIEĽ 1 Vytvorenie fungujúcej sociálnej siete na podporu rodín s deťmi 

 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 1.1 Systém včasného podchytenia problémových rodín 

Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 
a) Vytvorenie a udržanie systému včasnej intervencie na báze 

spolupráce z radov odborníkov zainteresovaných inštitúcií 
a organizácii vrátane polície. 
Systém včasnej intervencie sa udržiava dlhodobou spoluprácou 
inštitúcii a organizácií pôsobiacich a pracujúcich s rodinami a deťmi 
(Mestský úrad Nitra, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, 
Mestská polícia, Centrum Slniečko, n. o., Združenie STORM, YMCA 
MZ Nitra, CPPPaP Nitra, Okresná prokuratúra, Spoločnosť Úsmev ako 
dar, n. o., detské domovy). 

b) Oslovenie vzdelávacích, zdravotníckych a ďalších inštitúcií  
k spolupráci na včasnom podchytení problémových rodín. 

Centrum Slniečko, n. o.  
- nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. priebežne zvyšuje 

informovanosť predstaviteľov samosprávy, vzdelávacích, 
zdravotníckych inštitúcií, polície, súdov, prokuratúry, pracovníkov 
ÚPSVR v rámci svojich projektov v oblasti riešenia problematiky 
porušovania ľudských práv detí so sy CAN a obetí domáceho násilia s 
cieľom aktivizácie samosprávy na posilňovaní práv svojich občanov 
ohrozených násilím a tiež sieťovanie subjektov participujúcich na 
pomoci obetiam násilia, pretože pre včasnú           a efektívnu pomoc 
dieťaťu so sy CAN alebo dospelej obeti domáceho násilia je nutný 
spoločný postup zúčastnených strán. 

c) Aktívna spolupráca s Mestskou políciou pri včasnom podchytení 
problémových rodín. 

Mestská polícia       
- prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže zahŕňa 

predovšetkým aktivity v oblastiach prevencie násilia šikanovania, 
záškoláctva, kriminality, obchodovania s ľuďmi, vandalizmu  a iných 
foriem násilného správania, xenofóbie, rasizmu, intolerancie             a 
antisemitizmu, drogových závislostí (vrátanie alkoholu a fajčenia), a 
patologického hráčstva, diváckeho násilia, sexuálneho zneužívania 
detí, syndrómu týraných a zneužívaných detí. 

- organizovanie interaktívnych prednášok, rád, besied, stretnutí, 
poradenstva a súťaží. 

- individuálne poradenstvo a pohovory - s maloletými a mladistvými 
zachytenými pri protispoločenskej činnosti hliadkami MsP, 
koordinovanie ďalších postupov pri riešení konkrétnej sociálnej 
situácie, s rodičmi týchto zachytených, poskytnutie rád obetiam 
šikanovania, domáceho násilia, v oblasti tvorby preventívnych 
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programov a pod., poskytnutie kontaktov a odporučenie na 
odborníkov podľa špecifickosti problému. 

d) Určenie koordinátora včasného podchytenia problémových rodín 
a stanovenie jeho kompetencií a úloh ako aj zodpovednosť za 
komunikáciu so spolupracujúcimi inštitúciami. 

e) Poskytovanie poradenstva telefonickou a internetovou formou. 
Funguje pravidelne prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi 
klientmi a pracovníkmi Odboru sociálnych služieb, Mestského úradu 
v Nitre, ÚPSVaR Nitra rovnako aj prostredníctvom telefonických liniek 
Centra Slniečko, n. o. (napr. On-line poradňa, Linka detskej istoty 
a iné). 

f) Poskytovanie komplexného špecializovaného poradenstva 
zameraného na ochranu detí ohrozených sy CAN a na pomoc  
rizikovým rodinám  a rodinám v kríze. 

Centrum Slniečko, n. o.   
- odborné špecializované poradenstvo je realizované v Centre prevencie 

a poradenstva neziskovej organizácie. 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet oznámených prípadov 
Mesto Nitra: 6 prípadov 

     Centrum Slniečko, n. o.: 2 (deti nežijúce v Nitre)  nahlásené na 
                                             ÚPSVR v Nitre                                                                     
• Počet spolupracujúcich subjektov pri včasnej intervencii 
      ÚPSVR Nitra, Centrum Slniečko, n. o., Spoločnosť Úsmev ako 
      dar, o.  z. , Okresný súd Nitra, Okresná prokuratúra Nitra, detské 
      domovy, CPPPaP Nitra, Mestská polícia Nitra, OR PZ v Nitre, 
      základné a stredné školy, lekári 
• Počet riešených prípadov. 
     ÚPSVR Nitra: 112 prípadov/281 detí 
     Centrum Slniečko, n. o.: 18 prípadov 

 

OPATRENIE 1.2 Sieťovanie sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej  ochrany 
a zariadení na podporu rodín s deťmi 

Aktivity a)  Pravidelná spolupráca subjektov a organizácií pracujúcich 
s rodinou s deťmi. 

Mesto Nitra 
- od roku 2015 aktívne členstvo v pracovnej skupine 

multiinštitucionálnej spolupráce pre Nitriansky kraj v rámci 
národného projektu: Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách 
a zároveň aj pracovnej skupiny v rámci plnenia Národnej stratégie na 
ochranu detí pred násilím.  

b) Zaistenie spolupráce týchto subjektov a organizácií. 
Uskutočňujú sa pravidelné stretnutia zainteresovaných subjektov.  

c) Určenie koordinátora zodpovedného za komunikáciu medzi 
organizáciami. 
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- referent sociálnej kurately 

d) Udržanie a rozvoj kvalitnej, intenzívnej a efektívnej sociálnej práce 
v ohrozených rodinách.  
Realizuje sa prostredníctvom pravidelných návštev v rodinách 
v spolupráci s ostatnými subjektmi zapojenými do starostlivosti 
ohrozených rodín.  

e) Databáza poskytovateľov sociálnych služieb pre rodinu s deťmi 
a ďalších subjektov pracujúcich s ohrozenou rodinou a jej 
pravidelná aktualizácia. 
- zrealizované prostredníctvom „Adresára poskytovateľov 

v sociálnej oblasti“ 

f) Databáza služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany  a zariadení 
pre cieľovú skupinu v meste Nitra a jej pravidelná aktualizácia. 
- priamo napojená na databázu poskytovateľov sociálnych služieb 

pre rodinu s deťmi, kde sú uvedené aj jednotlivé poskytované 
služby  

g) Realizácia vzdelávacích programov pre odborníkov (polícia, 
pedagógovia, lekári, soc. pracovníci,...) zameraných na identifikáciu 
syndrómu CAN a včasnú odbornú intervenciu. 

Centrum Slniečko, n. o.  
- odborné školenia prostredníctvom metodického filmu “Modriny na 

duši”, zamerané na inštitucionálne násilie – sekundárnu viktimizáciu 
detských obetí násilia. Školeniami prešlo vyše 600 odborníkov 
z oblasti polície, ÚPSVR, škôl, CPPPaP 

- e-learningovým vzdelávaním v oblasti ochrany detí pred násilím 
prešlo 1300 odborníkov z oblasti školstva, súdov, prokuratúry, polície, 
CPPPaP, ÚPSVR. Školenia a e-learning sa realizovali v rámci celého 
Slovenska. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet subjektov pracujúcich s rodinou s deťmi. 
- v Meste Nitra sa pravidelnej práce s rodinou a deťmi zúčastňujú 

ÚPSVR Nitra, Centrum Slniečko, n. o., Spoločnosť Úsmev ako dar, 
o.  z. , Okresný súd Nitra, Okresná prokuratúra Nitra, detské 
domovy, CPPPaP Nitra, Mestská polícia Nitra, OR PZ v Nitre, 
základné a stredné školy, lekári 

• Počet uložených výchovných opatrení  v roku 2016 – orgánom 
SPODSK: 38 opatrení 

• Počet sociálnych služieb a ďalších služieb pre rodiny s deťmi. 
- sociálne služby pre rodiny s deťmi sa poskytujú v rámci zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

• Podpora detí z rodín na hranici sociálneho minima, detí, ktorým 
hrozí sociálne vylúčenie, detí z málo podnetného výchovného 
prostredia a zlepšenie kvality ich života, vytvorením priestoru na 
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kvalitné trávenie voľného času a bezplatnú podporu  a rozvoj ich 
záujmov. 
- prebieha v spolupráci so subjektmi pracujúcimi s rodinou a deťmi 

• Zlepšenie kvality  života  fungujúcich rodín, rodín na hranici 
životného minima, ale aj rodín, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. 
- organizácie a inštitúcie zabezpečujú vykonávaním opatrení 

• Prevencia sociálno-patologických javov – kriminality, prostitúcie, 
výtržníctva, záškoláctva u detí 
Centrum Slniečko, n. o.   
- vytváranie a realizácia preventívnych programov určených pre deti 

a mládež s cieľom ochrany detí pred násilím a prevencie sociálno-
patologických javov. 

 
 
OPATRENIE 1.3 Podpora nízkoprahových zariadení pre deti a rodiny 

 
Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 

a) Podpora existujúcich nízkoprahových zariadení na území mesta. 
- prebieha prostredníctvom dotačnej politiky mesta                                                     

b) Vznik nových nízkoprahových zariadení v každej mestskej časti    
na základe analýzy potrebnosti jeho vzniku v príslušnej mestskej 
časti. 
- v roku 2016 nevznikli nové nízkoprahové zariadenia 

c) Zaistenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok 
pre aktívne fungovanie nízkoprahových zariadení. 

YMCA MZ NITRA 
- v dennom centre 3 zamestnanci, 5 dobrovoľníci, 4 zahraniční 

dobrovoľníci, 5 uchádzači o zamestnanie 

ZDRUŽENIE STORM 
- počas roka 2016 pracovalo s klientmi 8 pracovníkov                              a 

6 dobrovoľníci. Na odmeny pracovníkom sa minulo                         10 
063,72 €. Materiálne a prevádzkové zabezpečenie stálo     1500,00 €. 
Program CIRKUS je z prevažnej časti financovaný rôznymi 
nadačnými programami a grantovými agentúrami. Tým, že je 
akreditovaným subjektom na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately podľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele Z. z. 305/2005 je financovaný aj z rozpočtu 
VÚC. Zároveň je citeľné, že táto finančná podpora nie je dostačujúca, 
keďže grantové agentúry postupne svoju filozofiu menia a snažia sa 
podporovať aj mladšie a začínajúce inštitúcie. 

d) Voľnočasové aktivity pre deti – podpora aktívneho trávenia voľného 
času detí a mládeže. 

YMCA MZ NITRA 
- klubová činnosť – krúžok anglického jazyka, krúžok šikovné ručičky, 

športový krúžok, filmový krúžok, montessori klub 
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- stretnutia mládeže so psychológom – zážitkové učenie 
- stretnutia mládeže zo zameraním na správny životný štýl 
- individuálna práca s deťmi a mládežou 
- tematické aktivity – halloweensky večierok, Mikulášsky a Vianočný 

večierok,  Deň Sv.  Valentína, Slnečný deň . Veľkonočné dekorácie. 

ZDRUŽENIE STORM   
- ako jednu zo služieb poskytuje klientom programu CIRKUS 

alternatívu trávenia voľného času k ich stereotypnému tráveniu 
voľného času. Ďalším charakterom voľnočasových aktivít je aj 
nadviazanie kontaktu a vzťahu s klientom vďaka čomu sa dá s 
klientom pracovať aj na inej ako voľnočasovej úrovni. Klientom je 
ponúkaná široká paleta skupinových, individuálnych, športových a 
umeleckých aktivít: 

- Nitriansky piknik (komunitná akcia) 
- filmové večery – 2x do mesiaca (prevencia 

sociálnopatologických javov) 
- turnaj vo florbale, vo futbale a v kolkoch 
- letné táborové aktivity 
- akcia „Noc v klube“  

e) Vzdelávacie aktivity pre deti – rozvoj vedomostí a zručností, podpora 
príprava detí na vyučovanie, počítačové kurzy, vzdelávanie v oblasti 
jazykových zručností.  

YMCA MZ NITRA 
- doučovanie detí zo sociálne slabšieho prostredia – anglický jazyk, 

slovenský jazyk 
- klub montessori – neformálne vzdelávanie detí a rodičov hravou 

formou za pomoci  špeciálnych učebných pomôcok a metód. 

ZDRUŽENIE STORM   
- workshopy na rôzne témy, napr. xenofóbia, šikana, sexuálna 

orientácia, extrémizmus, moje budúce povolanie, atď. 
- vzdelávacia exkurzia v Oswienčime 
- doučovanie žiakov základných škôl 4x. Súčasťou je neoddeliteľná 

pomoc k svojpomoci, motivácia k učeniu sa a oceňovanie sa zdolanie 
aj malých prekážok. Doučovanie sa týka najmä cudzích jazykov, 
slovenského jazyka a prírodovedných predmetov. 

f) Tvorivé dielne – rozvoj výtvarných, tvorivých, pracovných zručností, 
myslenia a kreativity. 

 

YMCA MZ NITRA 
- deti majú možnosť naučiť sa novým zručnostiam, vyskúšajú si nové 

výtvarné a tvorivé techniky.  Naučia sa  aranžovanie adventných 
a dekoračných vencov a tematicky zameraných ikebán. Tvorivej 
činnosti sa zúčastňujú aj matky detí, ktoré prejavia záujem práce na 
danú tému.  
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ZDRUŽENIE STORM   
- tvorivé dielne  - tématicky sú často ladené k určitým významným 

dňom, sviatkom, rôznym kultúrnym a spoločenským udalostiam či 
celospoločenským problematikám: napr. Vianoce, Veľká noc, sv. 
Valentín, Halloween, marec - mesiac kníh, xenofóbia, moja rodina, kto 
som a pod. 

g) Rozvoj rodičovských zručností – v oblasti výchovy detí, riadenia 
domácnosti, kvalitnej interakcie s deťmi. 

YMCA MZ NITRA 
- klub montessori pre mladšie deti v sprievode rodičov. 

h) Vzdelávanie dospelých členov rodiny v oblastiach: základné 
počítačové zručnosti, základné zručnosti v oblasti presadenia sa na trhu 
práce. 

YMCA MZ NITRA 
- špecializované poradenstvo mladým nezamestnaným a pomoc pri 

začlenení sa na trh práce 

i) Základné a špecializované sociálne poradenstvo pre deti a rodiny 
s deťmi. 

YMCA MZ NITRA 
- pravidelný kontakt s mladými ľuďmi ohrozenými sociálnou exklúziou 

ZDRUŽENIE STORM   
- poskytovanie základného a špeciálneho sociálneho poradenstva a aj 

psychologického poradenstva (aj prostredníctvom internetu online) 

j)  Tvorba, realizácia a finančná podpora prorodinne orientovaných 
programov na podporu rodičovstva a náhradného rodičovstva. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet detí a mladých ľudí navštevujúcich nízkoprahové zariadenie 
podľa jednotlivých aktivít. 
YMCA MZ NITRA 
- krúžok anglického jazyka – týždenne 4 – 6 deti 
- krúžok šikovné ručičky – týždenne 8 detí 
- športový krúžok – týždenne 8 deti 
- filmový krúžok – týždenne 5 deti 
- montessori klub – týždenne 6 detí + 6 rodičov 
- zážitkové učenie – mesačne 8 detí 
- správny životný štýl – mesačne 6 detí 
- pravidelný kontakt s mladými ľuďmi ohrozenými sociálnou 

exklúziou – mesačne 5 mladých ľudí 
    ZDRUŽENIE STORM   

- 100 klientov –  52 dievčat/žien a 48 chlapcov/mužov 
(prvokontakt 24 dievčat/žien a 14 chlapcov/mužov) 

• Počet rodičov zapojených do aktivít nízkoprahového zariadenia.  
  ZDRUŽENIE STORM    
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- 15 rodičov (osobný alebo telefonický kontakt) 
• Počet rodín, pre ktoré je poskytované sociálne poradenstvo. 

Nízkoprahové zariadenia v Meste Nitra sú zriadené s orientáciou na deti 
a mladých dospelých. Sociálne poradenstvo rodinám sa poskytuje cez 
detí napr. telefonickým kontaktom.  

• Počet fungujúcich nízkoprahových zariadení na území mesta. 
2 nízkoprahové zariadenia: YMCA MZ Nitra a Združenie STORM 

 

CIEĽ 2 Sanácia rodiny – obnova narušených funkcií rodiny 
 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 
2.1 

Podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce 
 

Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 
a) Aktívna terénna sociálna práca a depistáž rodín v spolupráci 

s partnermi aktivity. 
Spoločnosť Úsmev ako dar         
- realizovaná terénna sociálna práca v rodinách ohrozených 

sociálnopatologickými javmi, spolupráca pri sanácii rodinného 
prostredia 

Centrum Slniečko, n. o.   
- realizovaná terénna sociálna práca, v rámci ktorej je poskytované 

základné a špecializované sociálne poradenstvo, realizuje sa nácvik 
rodičovských zručností, terapeutická práca s rodinou, sociálna 
a materiálna pomoc v záujme zachovania rodiny a rodinných vzťahov. 

BUDÚCNOSŤ n. o.  
- Zimná terénna terapia - 7.1.2016 -10.1.2016, počet klientov: 36, v tom 

19 rodín, z toho 11 detí 
- Jarná terénna terapia - 28.4.2016 - 1.5.2016, počet klientov: 48, v tom 

22 rodín, z toho 16 detí 
- Letná terénna terapia - 28.7.2016 - 31.7.2016, počet klientov: 38, 

v tom 17 rodín, z toho 11 detí 
- Jesenná terénna terapia - 29.9.2016 - 2.10.2016, počet klientov: 37, 

v tom 19 rodín, z toho 8 detí  
b) Tvorba individuálnych plánov rozvoja rodiny a jej členov 

zameraných na ochranu a bezpečnosť členov rodiny a udržanie 
základných funkcií rodiny – diagnostika. 
- pravidelná tvorba individuálnych plánov subjektmi venujúcich sa 

rodinám s deťmi 
 
c) Nácvik rodičovských zručností a terapeutická činnosť s rodičmi. 
BUDÚCNOSŤ n. o.  
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- nácviky zručností a terapeutická činnosť prebiehala počas skupinovej 
práce s klientmi v rámci skupiny s názvom BUDÚCNOSŤ, v roku 
2016 sa stretla daná skupina 51-krát.   

d) Základné a špecializované sociálne poradenstvo. 
- pravidelne poskytované  

e) Krízová intervencia. 
- pravidelne poskytované 

f) Vyvíjanie všetkých potrebných aktivít na zabezpečenie úpravy       
a obnovy rodinného prostredia aj v spolupráci s akreditovanými 
subjektmi. 

Spoločnosť Úsmev ako dar         
- realizácia projektu „Sociálna práca s rodinami mesta Nitra     

ohrozenými sociálnopatologickými javmi“        
- realizácia projektu Sociálny program s obyvateľmi  Nitrianskeho 

samosprávneho kraja 

BUDÚCNOSŤ n. o. 
- organizovanie a účasť na 11 podujatiach z dôvodu zlepšenia práce 

s rodinou, ktorá je riziková (Deň otvorených dverí v BUDÚCNOSTI n. 
o., Stretnutia s ÚPSVR Nitra, Nocľahárňou sv. Rafaela, Združenie 
STORM, Centrum Slniečko, Stretnutie multidiciplinárneho tímu za 
okrúhlym stolom organizované Centrom Slniečko, Viaceré stretnutia  v 
PN vo Veľkom Záluží...)   

g) Zabezpečenie finančných prostriedkov na výkon TSP. 
Spoločnosť Úsmev ako dar         
- Mesto Nitra - dotácia  projekt „Sociálna práca s rodinami mesta Nitra 

ohrozenými sociálnopatologickými javmi“     
- NSK – dotácia    Sociálny program s obyvateľmi  Nitrianskeho 

samosprávneho kraja          

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet rodín, ktorým je poskytovaná terénna sociálna práca. 
Spoločnosť Úsmev ako dar:   2 rodiny v rámci projektu 

17 rodín z Nitry 
     Centrum Slniečko, n. o. : 10 rodín (z toho obyvatelia Nitry             
      v 4 rodinách) 
      BUDÚCNOSŤ n. o.: 22 rodín 
• Počet rodín, kde dôjde k sanácii rodinného prostredia. 

Spoločnosť Úsmev ako dar: 14 rodín – obnova rodinného prostredia,     
1 rodina – návrat detí do starostlivosti biologickej matky 

• Počet detí, u ktorých neprišlo k odobratiu z rodiny. 
Spoločnosť Úsmev ako dar: 28 detí 
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CIEĽ 3 Rozvoj preventívnych programov pre rodiny s deťmi 
 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 3.1 Podpora služieb zameraných na prehlbovanie vzájomných vzťahov 
v rodine 

Aktivity a)  Organizovanie prednášok, besied a tvorivých workshopov 
s cieľom zvýšiť sociálnu percepciu a interakciu detí a mladých ľudí 
v prostredí rodiny. 

Centrum pre rodinu 
- príprava snúbencov na manželstvo - 2 krát do roka  8 večerov, každý 

večer sprevádza iný manželský pár okrem jedného, na ktorom 
prednáša kňaz,  účasť na jednej príprave okolo 20 párov 

- Národný týždeň manželstva - 4 prednášky pre manželov s cieľom 
upevniť manželstvo a rodinu(35 - 100 ľudí)   

- Manželské večery - 8 večerový kurz, zúčastnilo sa 8 párov, prebiehal 
v Agroinštitúte 

Materské centrum Klokanček 
-     organizovanie cca 1 prednášky mesačne na témy vzťahov v rodine, 
      zdravého životného štýlu, v oblastiach psychológie, zdravovedy 
      a pod. všetko bolo uskutočnené dobrovoľnícky,  12 prednášok cca 
      15 účastníkov na jednej prednáške, či besede, spolu cca 180. 

b) Vytvorenie platformy spolupráce rodiča, dieťaťa a odborníka na 
prehlbovanie vzájomných vzťahov. 

Centrum pre rodinu 
-  Efektívne rodičovstvo – kurzy a prednášky o výchove detí 

s psychologičkou  
c)   Podpora tvorivých dielní s cieľom podporovať integráciu 
      prirodzeného rodinného prostredia a budovať jedinečný 
      vzťah rodič – dieťa. 
 
Spoločnosť Úsmev ako dar    
- Čo pre mňa znamená rodina – tvorivá dielňa 
- Spoločné Vianoce – tvorivá dielňa 

Centrum pre rodinu 
- Adventné vence - tvorivé dielne, výroba vencov, výťažok určený na 

vianočnú pomoc rodinám v núdzi 
- Charitatívny vianočný jarmok - tvorivé dielne, výroba vianočných 

dekorácií a ikeban, výťažok určený na vianočnú pomoc rodinám 
v núdzi 

ZDRUŽENIE STORM    
- tvorivé dielne boli realizované ako súčasť letnej komunitnej akcie, 

ponúknuté boli možnosti vytvorenia si spoločných výrobkov – 
zdobenie medovníkov,  maľovanie, výroba malých kvetináčikov či 
sadenia rastlín. 
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Materské centrum Klokanček     
- Keramické tvorivé dielne každý týždeň – 48 x cca 8 detí a ich 

rodičia, 16 – 20 účastníkov  
d)  Podpora trávenia voľného času za účasti rodič – dieťa. 
Spoločnosť Úsmev ako dar    
- Výlet Náhradných rodín – jednodňové podujatie rodín s deťmi 

v náhradnej osobnej starostlivosti v Bojniciach 

Centrum pre rodinu 
- Deň rodiny 2016 – oslava rodiny v parku na Sihoti – kultúrny 

program, rodinná hra za účasti nitrianskych  prorodinných  
neziskových organizácií a hnutiami (4000 ľudí) 

- Svetielko - katechézky pre deti od 0 - 3 rokov v pastoračnom centre na 
Klokočine počas celého šk. roka, účasť 25 detí a ich matiek 

ZDRUŽENIE STORM    
- Letná komunitná akcia – možnosť trávenia spoločného času pre celé 

rodiny, realizovali sa viaceré športové súťaže, floorbalový turnaj a dali 
za zdarma zapožičať športové pomôcky...pre snahu spojiť komunitu 
a rodiny bola realizovaná maľba spoločného graffity diela, kedy 
umelci pomáhali obyvateľom sídliska, deťom, mladým a rodičom 
vytvoriť spoločnú maľbu reflektujúcu život na sídlisku. 

Materské centrum Klokanček  
- cvičenia detí s rodičmi, jedenkrát do týždňa v dvoch až troch 

skupinkách, týždenne 60 detí a rodičov 
- hudobný krúžok 
- príležitostné aktivity (fašiangový karneval, Míľa pre mamu, MDD, 

Dušičky, Mikuláš...)  

e)  Podpora pobytových aktivít za účasti rodič – dieťa, starý 
     rodič– vnuk. 
Materské centrum Klokanček  
- zorganizované 4 dvojdňové(víkendové) pobyty 
- 10 – dňový letný tábor  

f)   Podpora budovania vzťahu k rodičovstvu a zodpovednosti         
za zdravý vývin dieťaťa.  

-    prebieha počas všetkých organizovaných aktivít 
g) Organizovanie a podpora rôznych projektov a aktivít na 
     podporu rodiny a prehlbovania vzájomných vzťahov medzi 
     členmi rodiny. 
Centrum pre rodinu 
- Letný rodinný pobyt v Jeseníkoch – účasť 40 rodín 
- Národný týždeň manželstva  -  bowling pre manželov (20 párov)  

Materské centrum Klokanček  
- výtvarné tvorivé dielne 
- program Montessori pre deti do 3 rokov a ich rodičov (raz do týždňa 

dve hodiny, 8 detí s rodičmi, t. j. 16 – 20 klientov 
h) Vznik a podpora svojpomocných skupín na podporu rodiny. 
Centrum pre rodinu 
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- Pomoc rodinám - pomáhame rodinám v kríze tak, že ich príbehy 
zverejňujeme na portáli Ľudia ľuďom, tiež 
sprostredkúvame  hľadanie/ ponuku bytov, spotrebičov, nábytku.... 

- Podeľme sa! -  pôstna polievka pre ženy v núdzi v spolupráci s Hnutím 
katolíckych žien Slovenska 

- Projekt Sára -  sprostredkúvame výpomocné služby mladých 
dobrovoľníkov v rodinách s deťmi v Nitre (aktivity s deťmi, nie 
upratovanie) 

- Jarná a jesenná burza šatstva a vecí -   trvanie 2 týždne, tento rok 
spolupráca aj s OZ Pokoj a dobro - pre irackých kresťanov 

- Obchodík Dorkas  -  v snahe o vykrytie  financovania nášho OZ a na 
základe skúseností s burzou sme otvorili na tržnici charitatívny obchod 
so šatstvom a vecami pre chudobných, zamestnali sme 2 
nezamestnané ženy 

Materské centrum Klokanček  
-     organizované 1 x do mesiaca, voľné rozprávanie o radostiach 
       a starostiach v rodine, odovzdávanie a zdieľanie skúseností  

i)  Zabezpečenie financovania jednotlivých projektov a aktivít 
     s cieľom podpory rodiny a vzájomných vzťahov v rodine. 
Materské centrum Klokanček  
-      financované z rozpočtu Materského centra Klokanček 

j) Informa čné aktivity a propagácia služieb pre podporu rodiny. 
Spoločnosť Úsmev ako dar    
• www.usmev.sk 
• www.nahradnarodina.sk 

• www.mostykrodine.sk 
Materské centrum Klokanček  
- MC Klokanček zabezpečilo mediálne výstupy na spropagovanie 

Mesta Nitra pri príležitosti oslavy Dňa matiek – Míľa pre mamu 
v Rádio Max, TV Nitrička, Nitrianske noviny – MY 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet účastníkov aktivít. 
Spoločnosť Úsmev ako dar: 79 účastníkov 

     Centrum pre rodinu: 5000 účastníkov 
     ZDRUŽENIE STORM: 50 účastníkov 
     Materské centrum Klokanček: 5000 účastníkov 
• Počet manželov účastných na aktivitách. 
     Centrum pre rodinu: 400  
• Počet prednášok a tvorivých workshopov. 

Spoločnosť Úsmev ako dar: 2 
     Centrum pre rodinu: 45 
     ZDRUŽENIE STORM: 1 
     Materské centrum Klokanček: 120 
• Počet svojpomocných skupín. 
     Centrum pre rodinu: 12 
     Materské centrum Klokanček: 1 
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OPATRENIE 3.2 Podpora a rozvoj preventívnych programov 

 
Aktivity a)  Vytvorenie a realizácia preventívnych programov pre deti 

      a mládež so zameraním na ochranu pred násilím. 
Spoločnosť Úsmev ako dar 
- Správne vyštartovať do života – zamerané na osamostatnenie detí 

z detských domovov, vzdelávanie mladých dospelých v spolupráci 
s personálnou agentúrou 

Centrum Slniečko, n. o.   
- vytváranie a realizovanie preventívnych programov určených pre deti 

a mládež s cieľom ochrany detí pred násilím a prevencie sociálno-
patologických javov. Cieľom preventívnych programov je informovať 
deti o rôznych formách násilia s ohľadom na ich vek detí.  Zameranie 
preventívnych programov  je na ochranu detí pred rôznymi formami 
násilia, učíme ich určiť si svoje hranice, vedieme ich k schopnosti zastať 
sa samých seba, schopnosti asertívne reagovať. Informujeme ich aj 
o možnostiach, kde môžu vyhľadať pomoc v prípade, že sa s násilím 
stretnú. V neposlednom rade zvyšujeme aj ich právne povedomie, 
vedieme ich k rešpektovaniu ľudských práv a rozprávame sa aj 
o dôsledkoch, ktoré vyplývajú z porušenia ľudských práv alebo 
z porušenia zákona (s ohľadom na vek). 

YMCA MZ NITRA 
- pravidelné stretnutia mládeže so psychológom 

ZDRUŽENIE STORM 
- v rámci programu CIRKUS boli realizované interaktívne workshopy, 

ktoré boli zamerané na prevenciu násilia založeného na rasizme, 
homofóbii, rodových stereotypoch, xenofóbii, diskriminácii a 
extrémizme 

b) Podpora tréningov, programov a vzdelávacích aktivít zameraných 
na prevenciu a predchádzanie patologických javov a na zníženie 
záškoláctva. 

Spoločnosť Úsmev ako dar    
- besedy na školách zamerané na prevenciu sociálnopatologických javov 

na školách v Nitre 

YMCA MZ NITRA 
- stretnutia mládeže so psychológom 

ZDRUŽENIE STORM 
- v rámci programu STEREO boli realizované interaktívne prednášky 

primárnej prevencie na základných a stredných školách v meste Nitra, 
zamerané boli na viaceré témy, napr. kyberšikana, šikana, tolerancia, 
experimentovanie s drogami, pitie alkoholu, fajčenie, gambling a iné.  

BUDÚCNOSŤ n. o.   
- Kaviareň pre Budúcnosť (diskusné vzdelávacie fórum) - 9.11.2016 

c) Vzdelávanie v oblasti rodičovských zručností. 
Spoločnosť Úsmev ako dar    
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- vzdelávacie podujatia pre deti z detských domovov a náhradných rodín 
z Nitry – zamerané na prípravu na osamostatnenie 

YMCA MZ NITRA 
- Montessori klub – neformálne vzdelávanie pre mladšie deti a rodičov 
- Výstava výtvarných prác a fotografií (autori: ľudia so zdravotným 

handicapom) 

Materské centrum Klokanček  
-    v oblasti výchovy detí, riadenia domácnosti, kvalitnej interakcie 
     s deťmi – Akadémie praktického rodičovstva diskusné stretnutia 
     rodičovskej výchovy, dva kurzy, 30 hod. pre 10 matiek, spolu 
     preškolených 40 rodičov  

d)   Podpora preventívnych programov prostredníctvom dotačnej 
       politiky mesta.  
-    možnosť požiadať o dotácie v rámci dotačnej politiky mesta 

e)    Zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže 
 a dostupnosť voľnočasových aktivít pre deti zo sociálne 
 znevýhodneného prostredia. 

Spoločnosť Úsmev ako dar    
- Najmilší koncert roka – prezentácia talentov detí z detských domovov 

a náhradných rodín 
- jednodňové podujatia pre deti z detských domovov a náhradných 

rodín z Nitry – zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa 

Centrum pre rodinu 
- Hala - spravujeme halu pri kostole na Klokočine - fitko, športovanie,  

lezecká stena, jarmok, burza, aktivity farnosti a CCVČ 

YMCA MZ NITRA 
- Denné centrum je otvorené denne od pondelka do piatku od 8:00 do 

17:00 hod. pri akciách aj vo večerných hodinách. 
- v rámci rôznych klubov majú detí na výber z rôznych aktivít podľa 

vlastných preferencií a záujmov. Tvorivé aktivity sú prispôsobené 
ročnému obdobiu a nastávajúcim sviatkom. Majú zabezpečený voľný 
prístup, pričom na každú aktivitu zabezpečíme aj potrebné množstvo 
materiálu na kreatívnu prácu. Deti sú pod vedením zamestnancov 
denného centra, uchádzačov o zamestnanie, či našich dobrovoľníkov.  

ZDRUŽENIE STORM 
- voľnočasové aktivity sú deťom a mládeži na sídlisku Klokočina 

ponúkané zdarma ako jedna zo služieb programu CIRKUS. Klientom, 
ktorí sú aj zo sociálne znevýhodneného prostredia je ponúkaná široká 
paleta skupinových, individuálnych, športových a umeleckých aktivít. 

BUDÚCNOSŤ n. o.   
- Šarkaniáda a vyrezávanie tekvíc – 15.9.2016 
- Mikuláš a Mikulášska zábava – 5.11.2016 
- Vianočný ping-pongový turnaj - 9.12.2016  
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- Silvestrovský výstup na Zobor a pohostenie v centre - 31.12.2016 
f) Organizovanie a podpora výchovno-rekreačných táborov pre deti 

žijúcich v ohrozenom a rizikovom prostredí. 
Spoločnosť Úsmev ako dar    
- realizácia táborov pre deti z detských domovov a náhradných rodín – 

zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa 

YMCA MZ NITRA 
- realizovali 3 týždne denný tábor pre deti 

ZDRUŽENIE STORM 
- Letný denný tábor (za štyri dni 22 klientov) 

Materské centrum Klokanček  
- týždenný letný tábor 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet preventívnych programov a tréningov. 
Spoločnosť Úsmev ako dar: 26 
Centrum Slniečko, n. o.  - v štyroch základných školách v Nitre, všetci 
žiaci na škole – všetky triedy v jednotlivých ročníkoch, s každou 
skupinou bolo uskutočnených osem  45 minútových stretnutí.  

     YMCA MZ NITRA: 158 
     ZDRUŽENIE STORM: 20 
     Materské centrum Klokanček: Akadémia praktického rodičovstva 

- 2 
     BUDÚCNOSŤ n. o.: 8 
• Počet účastníkov preventívnych programov a tréningov. 

Spoločnosť Úsmev ako dar: 318 
Centrum Slniečko, n. o.: 1022 žiakov základných škôl 

279 detí v denných táboroch 
     YMCA MZ NITRA: 1008 
     ZDRUŽENIE STORM: 413 
     Materské centrum Klokanček: 40 rodičov 
     BUDÚCNOSŤ n. o.: 213 
• Počet uskutočnených a podporených táborov. 

Spoločnosť Úsmev ako dar: 3 
     ZDRUŽENIE STORM: 1 
     Materské centrum Klokanček: 1 
• Zvýšenie informovanosti detí v oblasti prevencie násilia. 
     ZDRUŽENIE STORM: - zorganizovaných 12 preventívnych 
     stretnutí, ktorých sa zúčastnilo 25 detí 
• Zvýšenie právneho povedomia u detí. 

- zabezpečené realizáciou preventívnych programov a tréningov 

• Zlepšenie kvality života detí - ochrana pred násilím. 
BUDÚCNOSŤ n. o.: - zvýšenie kvality života detí v 23 rodinách 

 

 

 



43 
 

OPATRENIE 3.3 Podpora a rozvoj materských centier 
 

Aktivity a) Podpora existujúcich materských centier na území mesta. 
Materské centrum Klokanček - pôsobí v meste Nitra 15 rokov. 

b) Podpora vzniku a fungovanie nových materských centier v každej 
mestskej časti. 

Materské centrum Klokanček  
- nevznikli ďalšie nízkoprahové materské centrá 

c) Zabezpečiť finančné prostriedky na priestorové, personálne 
i materiálne vybavenie materských centier. 

Materské centrum Klokanček  
- prevádzkové priestory sú zabezpečené z prostriedkov Mesta Nitra 
- personálne zabezpečenie ako aj materiálne vybavenie vo vlastnej réžii 

MC Klokanček prostredníctvom projektov 

d) Pomoc a podpora mladým rodičom a mladistvým tehotným ženám. 
Materské centrum Klokanček  
- organizované besedy s tehotnými ženami a ženami po narodení 

dieťaťa 
- prednášky a besedy o vzťahoch medzi partnermi, v rodine 
- odborné prednášky v oblasti právneho povedomia a zdravotnej oblasti 

e) Organizovať pravidelné i nepravidelné aktivity materských centier 
s cieľom zabrániť sociálnej izolácii rodičov na materskej 
dovolenke. 

Materské centrum Klokanček  
- návštevy matiek na materskej a rodičovskej dovolenke, zmiernenie 

sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke 
zabezpečené možnosťou denného vstupu do materského centra 

- prednášky a besedy 

f) Tvorba, realizácia a finančná podpora prorodinne orientovaných 
programov na podporu rodičovstva a náhradného rodičovstva. 

Materské centrum Klokanček  
- besedy na tému rodičovská výchova 

g) Zabezpečiť činnosť kvalifikovaného sociálneho pracovníka 
v materskom centre.  

–    v súčasnosti nie je zabezpečený 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet novovzniknutých materských centier. 
- nevznikli nové materské centrá 

• Počet existujúcich materských centier. 
- 1 – MC Klokanček 

• Počet rodičov na materskej dovolenke s deťmi  navštevujúcich 
materské centrum. 
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- denná návštevnosť – 20 dospelých klientov a cca 30 detí, týždenne 
cca 100 klientov, spolu do 5000 klientov 

 

 

CIEĽ 4 Pomoc obetiam domáceho násilia, týraným, sexuálne zneužívaným 
deťom  

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 4.1 Podpora špecializovaného Centra prevencie a poradenstva pre  
obete domáceho násilia, týrané, zneužívané  a zanedbávané deti  

Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 
a) Špecializované sociálne, právne, psychologické poradenstvo, 

výchovné, špeciálno-pedagogické poradenstvo pre obete domáceho 
násilia, týrané, zneužívané deti. 

b) Bezplatná advokátska pomoc obetiam domáceho násilia. 
c) Diagnostika, terapia, programy na pomoc obetiam domáceho 

násilia. 
d) Informa čné a multimediálne kampane zamerané na zvýšenie 

citlivosti verejnosti pre oblasť domáceho násilia a násilia 
páchaného na deťoch, ako aj prezentácie poskytovaných opatrení 
a poradenstva  v rámci Mesta Nitry pre týrané, zneužívané deti, 
obete domáceho násilia, pre deti a rodiny v krízových životných 
situáciách. 

Centrum Slniečko, n. o.  
- odborné školenia prostredníctvom metodického filmu “Modriny na 

duši”, zamerané na inštitucionálne násilie – sekundárnu viktimizáciu 
detských obetí násilia. Školeniami prešlo vyše 600 odborníkov z oblasti 
polície, ÚPSVR, škôl, CPPPaP.   E-learningovým vzdelávaním v oblasti 
ochrany detí pred násilím prešlo 1300 odborníkov z oblasti školstva, 
súdov, prokuratúry, polície, CPPPaP, ÚPSVaR-ov. Školenia a e-
learning sa realizovali v rámci celého Slovenska. 

e) Práca svojpomocných skupín. 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet obetí domáceho násilia v poradenskom a podpornom 
programe pomoci obetiam domáceho násilia.  

     Centrum Slniečko, n. o.: 116 klientiek ( z toho 63 klientiek z Nitry) 
• Počet advokátskych zastupovaní obetí domáceho násilia na súde. 
     Centrum Slniečko, n. o.: 14 zastupovaných klientok (z toho 10 
                                             z Nitry) 

                                 22 úkonov právneho zastúpenia 

• Počet kusov informačných materiálov ohľadom diagnostiky 
a pomoci  ako aj prezentácie možnej pomoci obetiam domáceho 
násilia materiálov. 

• Zapojenie sa do  odborného multidisciplinárneho tímu na pomoc 
obetiam domáceho násilia. 
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- spolupráca s jednotlivými odbornými subjektami so zapojením 
kvalifikovaných pracovníkov 

• Zmena kvality života obetí domáceho násilia. 
• Zabránenie druhotnej viktimizácii obetí domáceho násilia. 

- zabezpečené činnosťami a aktivitami centra 

• Zmena myslenia verejnosti ohľadom násilia páchaného  na deťoch 
a ženách. 

     Centrum Slniečko, n. o. 
- k zmene kvality života obetí domáceho násilia došlo vždy vtedy, 

keď obeť  riešila svoj problém podaním trestného  oznámenia 
na  agresora. Následne sme  obetiam spísali návrh na 
vydanie  predbežného opatrenia /  neodkladného opatrenia, ktorým 
súd dočasne zakázal agresorovi vstupovať do  obydlia, kde žila 
obeť.  Následne sme obetiam spísali návrhy na trvalé vylúčenie 
agresora z užívania domu alebo bytu, resp. na zákaz  vstupu 
agresora do obydlia obete. Tým došlo aj k vyriešeniu  problémy 
obete s domácim násilím a aj k podstatnej zmene kvality  jej života. 
Na základe nami spísaného trestného oznámenia na 
políciu,  polícia  v niektorých prípadoch okamžite vykázala 
agresora zo spoločného obydlia, čím došlo k veľmi  rýchlej  zmene 
v kvalite života obete. V iných prípadoch sa obeť vymanila     z 
násilného vzťahu  rýchlejšie a to vtedy, keď žila  vo svojej 
nehnuteľnosti, teda v nehnuteľnosti, ktorá nepatrila agresorovi. Po 
rozvode manželstva agresor stratil nárok na bývanie v obydlí obete. 
Ak  v uvedenom  prípade obeť a agresor neboli manželmi, stačil 
zásah polície  na jeho vyvedenie u obydlia. 

 

OPATRENIE 4.2 Podpora a rozvoj Krízového strediska pre obete domáceho násilia, 
týrané, sexuálne zneužívané deti 

Aktivity a) Vznik krízového strediska v Nitre. 
V roku 2016 nevzniklo Krízové stredisko pre obete domáceho násilia, 
týrané, sexuálne zneužívané deti. 

b) Podpora Krízového strediska špecializovaného pre týrané,   
sexuálne zneužívané a zanedbávané deti, deti v krízových životných 
situáciách a pre obete domáceho násilia, ženy a matky s deťmi. 

c) Podpora Intervenčného centra pre deti a rodiny v riziku násilia. 
- prebieha 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet miest vyhradených pre deti a rodiny v kríze, pre obete 
domáceho násilia, pre týrané, zneužívané deti v akreditovanom 
zariadení v krízovom stredisku.  
Centrum Slniečko, n. o. 
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- krízové stredisko má vyhradených 10 miest pre deti na základe 
neodkladného alebo výchovného opatrenia súdu a pre matky 
s deťmi na základe dohody 12 miest. 

• Počet klientov ročne, ktorým KS poskytne komplexnú starostlivosť.  
     Centrum Slniečko, n. o.: 45 detí (z toho 12 z Nitry) 

                                 16 matiek (z toho 4 z Nitry) 

• Zmena kvality života obetí domáceho násilia, týraných, 
zneužívaných detí. 
- zabezpečené aktivitami zariadenia 

• Vytvorenie fungujúcej sociálnej a podpornej siete obetiam 
domáceho násilia, týraným, sexuálne zneužívaným deťom. 
- zabezpečené aktivitami zariadenia 

• Počet rodín, detí, ktorým bola v Intervenčnom centre poskytnutá 
intervencia a pomoc.  
Centrum Slniečko, n. o.: 17 rodín (z toho 4 z Nitry) 

                                             46 detí (z toho 10 z Nitry) a 40 dospelých 
                                             klientov (z toho 14 z Nitry) 

 

OPATRENIE 4.3 Podpora a rozvoj Útulku – Bezpečné miesto pre obete domáceho 
násilia 

Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 
a) Nájsť vhodný objekt za účelom rozšírenia kapacity. 
b) Prenájom priestorov neziskovej organizácii Centrum Slniečko,   

n. o.. 
c) Celková rekonštrukcia vhodného objektu prispôsobená normám 

pre umiestnenie klientov a poskytovanie sociálnych služieb. 
d) Vybavenie priestorov, rozšírenie kapacity a umiestnenie 

v novovybudovaných priestoroch. 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet nových miest pre obete domáceho násilia. 
• Rozšírenie kapacity zariadenia pre obete domáceho násilia. 
• Vytvorenie vhodných priestorov na poskytovanie sociálnych služieb 

pre obete domáceho násilia. 
Centrum Slniečko, n. o. 
- Útulok “Bezpečný dom“  prešiel komplexnou rekonštrukciou 

priestorov na vlastné náklady. 

• Vytvorenie vhodných priestorov pre vytvorenie špecializovaného 
poradenského centra pre obete domáceho násilia, týrané, 
zneužívané deti. 
Centrum Slniečko, n. o. 
- počas rekonštrukcie Útulku “Bezpečný dom“  bol vytvorený 

multifunkčný priestor slúžiaci ako hernička pre menšie deti, učebňa 
pre školopovinné deti a priestor pre kontakt sociálneho pracovníka 
s klientkou. Odborné špecializované poradenstvo je realizované v 
Centre prevencie a poradenstva neziskovej organizácie. 
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OPATRENIE 4.4 Podpora Bezpečného ženského domu  - pobytové zariadenie pre ženy 
a matky s deťmi, obete domáceho násilia 

Aktivity V roku 2016 sa plnili nasledovné aktivity: 
a) Zabezpečenie dlhodobého financovania zariadenia, ktoré spĺňa 

štandardy Rady Európy, predovšetkým podpora financovania 
prenájmu. 
- sledujú si samostatne v rámci financovania zariadenia 

b) Prevádzka krízovej linky pre obete rodovo podmieneného násilia. 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet nových miest pre obete rodovo podmieneného  násilia 
v zariadení, ktoré spĺňa štandardy Rady Európy. 
Centrum Slniečko, n. o. 
- Bezpečný ženský dom funguje v nepretržitom non - stop režime, 

kapacita zariadenia je 12 – 17 miest v piatich rodinných izbách.  

• Počet klientov, žien,  matiek a detí , obetí rodovo podmieneného 
násilia, ktorým boli poskytnuté podporné služby. 
Centrum Slniečko, n. o. 
- Bezpečný ženský dom poskytol služby 23 ženám (z toho 7 z 

Nitry) 33 deťom ( z toho 10 z Nitry). 

• Počet hovorov na krízovú linku BŽD.  
Centrum Slniečko, n. o.: 130 telefonických intervencií. 
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Cieľová skupina: OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNOU EXKLÚZIOU 
 
CIEĽ 1 PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE OSOBY 

OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚ ČENÍM 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE  1.1 Podpora a rozvoj terénnej sociálnej práce  
 

Aktivity a) Mapovanie terénu pre získanie relevantných informácií o spôsobe 
života vylúčenej komunity. 

Mesto Nitra 
- Terénni sociálny pracovníci navštevovali mestskú časť Dražovce 

a lokalitu Orechov dvor s dennou pravidelnosťou. Na základe 
získaných údajov o spôsobe života klientov z daných lokalít, boli 
nastavené potrebné intervencie a plány práce s klientmi. 

Združenie STORM 
- Terénni sociálny pracovníci združenia pravidelne vykonávajú 

mapovanie terénu v meste Nitra prostredníctvom programu KROK 
VPRED. 

b) Vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú 
schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych 
problémov. 

Mesto Nitra 
- Vyhľadávanie sociálne vylúčených klientov, resp. depistáž klientov 

bola realizovaná na základe informácií a žiadostí o spoluprácu zo 
strany soc. pracovníkov Fakultnej nemocnici v Nitre, ÚPSVaR v Nitre 
a na základe zváženia potrieb zo strany terénnych sociálnych 
pracovníkov mesta Nitry. Mapovanie terénu sa realizovalo hlavne 
v mestskej časti Dražovce a lokalite Orechov dvor, ale aj v iných 
častiach mesta Nitry. 

c) Nadväzovanie kontaktov s klientmi a sprostredkovanie kontaktov 
s oficiálnymi inštitúciami. 

Mesto Nitra 
- Terénni sociálni pracovníci zabezpečovali sprostredkovanie 

potrebných informácií a kontaktov pre klientov terénnej sociálnej 
práce, ako aj sprevádzanie na príslušných inštitúciách. Najčastejšie 
poskytované informácie a zabezpečenie sprevádzania klientov bolo 
realizované za spolupráce s MsÚ v Nitre, ÚPSVaR v Nitre a Sociálnej 
poisťovne. 

d) Poradenstvo pri osobných problémoch. 
Mesto Nitra 

• Poradenstvo a rozhovory zamerané na zvýšenie finančnej 
gramotnosti klientov: 
- hospodárenie s finančnými prostriedkami, plánovanie 

pravidelných výdavkov, splácanie exekúcií 
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• Konzultácie s klientmi ohľadom možnosti zníženia dlhov za 
neplatenie nájmu a poplatkov za komunálny odpad: 
- spísanie žiadosti na vystavenie splátkového kalendára, 

nastavenie možných a reálnych splátok pre klientov 
• Poradenstvo zamerané na zvýšenie kvality života a zveľaďovanie 

obytných priestorov klientov: 
- nabádanie klientov k aktivizácii a udržiavaniu hygienických 

návykov 
• Mediácia a stabilizácia vzniknutých konfliktných situácií: 

- poradenstvo pri sporných rodinných a susedských vzťahoch 
v lokalite Orechov dvor. 

• Poradenstvo a rozhovory zamerané na možnosti sociálneho 
zabezpečenia  
- poradenstvo pri vybavovaní dávky v hmotnej núdzi, príspevku 

na bývanie, opatrovateľského príspevku a rodinných 
prídavkov  

e) Krízová intervencia v ťažkých životných situáciách. 
Mesto Nitra 
- Krízová intervencia bola poskytovaná hlavne pri konfliktných 

rodinných situáciách, kde klienti podliehali narastajúcemu 
psychickému a fyzickému nátlaku. Klientom bol poskytnutý priestor 
na ventiláciu emócií, ako aj následné riešenie problémov za 
spolupráce polície, odborných pracovníkov a pomáhajúcich 
organizácií. 

f) Podporovanie rozvoja osobnostnej kompetencie a motivácie 
vedúcej k samostatnému riešeniu problémov. 

- Pomoc pri uplatnení sa na trhu práce, samostatné rozhodovanie sa po 
zvážení pre a proti, samostatné vybavovanie žiadostí pri sociálnom 
zabezpečení, podpora a motivácia do budúcnosti. 

g) Prispievanie k prevencii násilia a dekriminalizácie skupín 
v komunite. 

Mesto Nitra 
- Terénni sociálni pracovníci zabezpečovali spoluprácu s mestskou 

a štátnou políciou, v potrebných prípadoch pri riešení páchanej 
trestnej činnosti zo strany klientov. Taktiež zabezpečovali aktívnu 
komunikáciu medzi probačnými pracovníkmi a klientmi, ktorí si 
museli odpracovať trest povinnej práce. 

h) Sprostredkovanie lekárskej pomoci, terapie, detoxikácie. 
Mesto Nitra 
- V oblasti zdravia bola využitá možnosť spolupráce s odborníkmi 

z viacerých oblastí – psychológovia, psychiatri, ortopédi a iné. Za ich 
pomoci sa podarilo eliminovať vzniknuté problémy spojené s 
nepriaznivou zdravotnou situáciou klientov a efektívne tak nastaviť 
plán práce. Terénni sociálni pracovníci sa taktiež snažili o osvetu 
medzi klientmi, ktorá bola zameraná na starostlivosť o svoje zdravie 
a zdravý životný štýl. 
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i) Zmierňovanie procesu vyčlenenia zo spoločnosti. 
-    deti sa začleňovali do spoločnosti účasťou na krúžkoch v CCVČ na 

Klokočine, rôzne letné tábory 
-    dospelí boli začleňovaní v rámci zrealizovaných brigád, mamičky na 

materskej pomocou MC navštevovali detské ihriská na sídliskách a v 
parku v Nitre 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet klientov krízovej intervencie. 
Združenie STORM: 72 pravidelných klientov (1852 x kontaktná 
práca) 

• Počet klientov terénnej sociálnej práce. 
Mesto Nitra: 380 
Združenie STORM: v rámci sociálneho poradenstva 206 x kontaktná 
práca 

 

OPATRENIE  1.2 Podpora a rozvoj nocľahárne a nízkoprahového denného centra 
 

Aktivity a) Zabezpečenie finančných prostriedkov na udržanie nocľahárne 
a denného azylového centra. 

Mesto Nitra 
- V roku 2016 Mesto Nitra otvorilo novovybudovaný Útulok pre 

bezdomovcov z vlastných finančných nákladov (727 500 Eur), 
ktorého súčasťou je aj nocľaháreň. Ide o komfortné veľké 
miestnosti s dostatkom existenčného priestoru s posteľami 
a nočnými stolíkmi pre 19 klientov. Izba s počtom lôžok 11 (pre 
mužov) a izba s počtom lôžok 8 (pre ženy). 

b) Poskytovanie sociálneho poradenstva. 
Mesto Nitra 

- V priestoroch útulku a nocľahárne pracuje 1 prevádzkový 
pracovník a  3 sociálni pracovníci, ktorí klientom od prvého 
kontaktu poskytujú sociálne poradenstvo.   

c) Pomoc pri riešení sociálnej situácie ľudí bez domova. 
Mesto Nitra 

- Úlohou v rámci sociálneho poradenstva je vykonávanie 
odborných činností, pomoc pri uplatnení, pomoc pri hospodárení, 
podpora pri zapojení do spoločenského a pracovného života, 
rovnako ako aj podpora osobných záujmov. 

d) Vyhľadávanie ľudí bez prístrešia  a pomoc pri riešení ich sociálnej 
situácie. 

Mesto Nitra 
- Prostredníctvom komunikácie s obyvateľmi mesta, spoluprácou 

s Mestskou políciou  v Nitre, FN Nitra. 
e) Zabezpečenie v priestoroch zariadenia základné služby: nocľah, 

hygiena, teplé jedlo, šatstvo, zdravotná pomoc a pod. 
 Mesto Nitra 
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- Vstup do nocľahárne majú klienti vo vymedzenom čase od 18.00 
hod do 06.00 hod. Klientov vpúšťa do nocľahárne strážna služba 
zariadenia. Strážna služba dohliada na rokmi overený, zavedený 
systém fungovania, ktorý spočíva v postupe, že každý nocľažník 
najskôr zaplatí za nocľah - v prípade poberateľov dávky 
v hmotnej núdzi je to 0,60 €. Strážna služba klienta zaeviduje do 
knihy evidencie klientov. Klient sa musí najskôr osprchovať 
a oprať si ponožky, ktoré mal obuté počas celého dňa. 
K dispozícii má kuchynský kút, kde si na rýchlovarnej kanvici dá 
zovrieť vodu na čaj alebo kávu, prípadne si môže uvariť polievku. 
Každý klient dostane denne dva krajce chleba. V zariadení je 
prísny zákaz fajčenia. Ubytovaní môžu fajčiť na vyhradenom 
mieste v areáli zariadenia. 

f) Udržanie kapacity, príp. rozšírenie kapacity v prípade potreby. 
- Súčasná kapacita nocľahárne je postačujúca.   

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet klientov nocľahárne:  
Mesto Nitra: 54 klientov v roku 2016 
Diecézna charita Nitra: 114 klientov v roku 2016 

• Počet klientov nízkoprahového denného centra:  
Diecézna charita Nitra: 298 klientov v roku 2016 

 

OPATRENIE 1.3 Podpora a rozvoj komunitnej sociálnej práce v sociálne vylúčených 
komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením 

Aktivity a)  Analýza problémov a  potrieb sociálne vylúčených komunít 
(rómske komunity Kalvária, Orechov Dvor), alebo  komunít 
ohrozených sociálnym vylúčením (sídliskové komunity).  
- Komunitné centrum v lokalite Orechov dvor v roku 2016 pri 

každodennom fungovaní analyzovalo problémy a potreby 
sociálne vylúčených klientov alebo ohrozených sociálnym 
vylúčením. V doobedňajších hodinách sa to týkalo najmä 
dospelých klientov a v poobedňajších hodinách maloletých 
klientov počas rôznych aktivít. 

b) Skúmanie sociálnych podmienok sociálne vylúčených komunít, 
alebo komunít ohrozených sociálnym vylúčením. 
- Počas individuálnych, skupinových a komunitných aktivitách 

komunitného centra sme sa zameriavali na mapovanie sociálnych 
podmienok vylúčených klientov alebo ohrozených sociálnym 
vylúčením, ako napr. bývanie, financie, vzdelávanie, 
zamestnanosť, pastoračné aktivity, a iné. 

c) Komunitné plánovanie. 
- Následne sme analýzu a skúmanie sociálnych podmienok 

vylúčených klientov alebo ohrozených sociálnym vylúčením 
využili na určenie komunitného plánu. 

d) Komunitné vzdelávanie. 
- K plneniu komunitného plánu je nastavené aj komunitné 

vzdelávanie, ktoré prebieha v doobedňajších hodinách v MŠ 
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a ZŠ a v poobedňajších hodinách v Komunitnom centre. 
Vzdelávanie je zabezpečované motiváciou klientov. 

e) Komunitné akcie. 
- Komunitné akcie boli realizované ako pravidelné, či už raz za 

mesiac alebo každoročne. Boli zamerané na zlepšenie 
podmienok pri vzdelávaní, zdravia, životného prostredia, 
prevencii sociálno-patologických javov, zachovávanie tradícií 
a rómskej kultúry. 

f) Poskytovanie sociálneho poradenstva. 
- Sociálne poradenstvo sa v Komunitnom centre vykonávalo 

v individuálnej forme v doobedňajších hodinách, keďže 
v poobedňajších hodinách sme sa venovali detským klientom. 

g) Individuálna sociálna práca s konkrétnymi členmi komunity v ich  
prirodzenom prostredí. 
- Individuálna sociálna práca sa v KC týkala v oblastiach 

zamestnanosti, sociálno-patologickej prevencie, školy, 
rozdávanie potravín, bývanie, pranie, internet, telefonovanie, 
žiadosti a tlačivá, oblečenie a obuv, pastoračné potreby a iné. 

h) Organizovanie aktivít a programov zabraňujúcich prehlbovaniu 
sociálneho vylúčenia. 
- K sociálnemu vylúčeniu sme sa snažili zabrániť organizovaním 

rôznych aktivít na komunitnej alebo skupinovej úrovni. 
Merateľné 
ukazovatele/hodnot
iace indikátory 

• Počet klientov komunitných centier:  
Komunitné centrum Orechov dvor – dospelých: 114,  
                                                           detí: 71 

• Počet klientov sociálneho poradenstva: 114  
 

OPATRENIE  1.4 Podpora a rozvoj komunitných centier 
 

Aktivity a)  Mapovanie potrieb komunity. 
V rámci rozvoja komunitných centier v meste Nitra, Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ďalej len „SPDDD 
Úsmev ako dar“), zriadila v roku 2015 komunitné centrum v lokalite 
Dvorčanská ul., Nitra. 

SPDDD Úsmev ako dar: - beseda s obyvateľmi Dvorčanskej ulici 
o potrebách komunity. 

b) Analyzovanie potrieb a vyhodnotenie. 
SPDDD Úsmev ako dar:   

Nech to má zmysel – stretnutie zamerané na analyzovanie 
a vyhodnotenie potrieb komunity, definovanie konkrétnych činností 
pre danú komunity vzhľadom na potreby komunity. 

c) Strategické plánovanie zamerané na činnosť Komunitného 
centra. 

SPDDD Úsmev ako dar:  - Plánovacie stretnutie – vypracovanie plánu 

d) Aktualizovanie programovej štruktúry Komunitného centra. 
SPDDD Úsmev ako dar:  - Pravidelné porady – aktualizovanie  

e) Zabezpečovanie programovej štruktúry. 
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SPDDD Úsmev ako dar:   
- Hľadáme aj teba - nábor dobrovoľníkov  
- Anjelská akadémia 1,2 - školenie dobrovoľníkov pracujúcich 

s danou komunitou, nastavenie tém aktivít pre komunitu 

f) Organizovanie aktivít podporujúcich integráciu a interakciu 
rôznych sociálnych skupín obyvateľstva mesta Nitra. 

SPDDD Úsmev ako dar:   
- Základné a špecializované sociálne poradenstvo  
- Krúžok Srdiečko – voľnočasové a preventívne aktivity pre deti  

a mládež 
- Výdajňa šatstva  
- Služba bezplatného telefonovania, internetu a kopírovania 

g) Zabezpečenie finančných prostriedkov potrebných na 
zabezpečenie prevádzky komunitného centra. 

SPDDD Úsmev ako dar:   
- Zmluva o partnerstve a spolupráci s Mestom Nitra – nájom 

a úhrada energií 
- Sponzorské príspevky – financovanie činností komunitného centra 

h) Zriaďovanie komunitných centier v rôznych mestských častiach 
podľa potreby.  

SPDDD Úsmev ako dar:   
- Komunitné centrum bolo zaregistrované 11.12.2015, ambulantná 

a terénna forma poskytovania sociálnej služby 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet klientov komunitného centra: 22  
• Počet fungujúcich komunitných centier: 1 komunitné centrum 

(SPDDD Úsmev ako dar) 

 

OPATRENIE  1.5 Podpora a rozvoj bezplatnej občianskej poradne 
 

Plnenie Garantom opatrenia 1.5 Podpora a rozvoj bezplatnej občianskej poradne 
je Občianska poradňa v Nitre, n. o., ktorá nepredložila plnenie 
opatrenia prostredníctvom vymedzených aktivít v opatrení.   

 

CIEĽ 2 VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE OSOBY 
OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚ ČENÍM 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE  2.1 Zriadenie 5 lôžok pre dlhodobo chorých ľudí bez domova 
 

Plnenie Garantom opatrenia 2.1 Zriadenie 5 lôžok pre dlhodobo chorých ľudí 
bez domova je Diecézna charita Nitra, ktorá nepredložila plnenie  
opatrenia prostredníctvom vymedzených aktivít v opatrení.  
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OPATRENIE  2.2 Zriadenie domova na pol ceste  
 

Aktivity  YMCA MZ NITRA 
- ani po opakovaných pokusoch sa nepodarilo zabezpečiť vhodné 

priestory na prevádzku Domu na pol cesty.  
 

OPATRENIE  2.3 Zriadenie  nízkoprahového centra pre užívateľov drog 
 

Aktivity a)  Zriadenie nízkoprahového centra pre užívateľov drog prenájmom 
3 miestností.  

b) Zabezpečenie interiérového vybavenia.   
- Doteraz nezrealizované body a) - b) z dôvodu nestabilnej finančnej 

situácie, ktorá ohrozuje rozvoj nových služieb a realizáciu 
nízkoprahového centra. 

c) Zabezpečenie kvalifikovaného personálu a finančné prostriedky 
na mzdy a odvody týchto zamestnancov.  

- V súčasnosti Združenie STORM disponuje iba kvalitným 
profesionálnym tímom, ktorý dokáže zaistiť odbornú časť služieb. 

d) Informovanie skupiny užívateľov a verejnosti o novej službe 
dostupnej pre potenciálnych klientov.  

- Terénni sociálni pracovníci združenia pravidelne vykonávajú 
mapovanie terénu v meste Nitra prostredníctvom programu KROK 
VPRED a pravidelne informujú o nových službách. 

e) Zahájenie poskytovania služby a činnosti zariadenia: terénna a 
ambulantná forma sociálneho poradenstva, špecializovaného 
sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, vzdelávanie, poskytovanie nevyhnutného 
ošatenia a obuvi, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej 
hygieny, prípravy a výdaja potravín, záujmových činností. 

- pravidelná spolupráca s univerzitami ako praxové stredisko alebo 
v rámci prednášok počas Univerzitných dní,   

- v spolupráci s MZVaEZ SR zameranie sa na ochranu ľudských 
práv a slobôd medzi klientmi. Súčasťou projektu tiež vzdelávania 
na tému, stretnutia s odborníkmi z iných organizácií a experiment 
s tzv. zdieľaným právnikom pre viaceré inštitúcie,  

- spolupartneri v projekte CPIS Budúcnosť, n.o., ktorý sa zameriava 
na riešenie rodového a domáceho násilia v kontexte závislostí,  

- aktívni členovia Komunitného plánovania sociálnych služieb na 
roky 2016-2020, 

- členovia Platformy MVO pôsobiacich v oblasti drog spolu s 
ďalšími organizáciami zo Slovenska,  

- členovia Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej 
prevencie,   

- 70 výtlačkov časopisu STORMík pre klientov združenia,  
- 4 interaktívne workshopy pre mestských a štátnych policajtov v 

Nitre, Trnave a Galante  
- pracovníci programov KROK VPRED aj ZÓNA sa zúčastnili 

celoorganizačného vzdelávania na tému online poradenstva a 
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poradenstva cez mail s lektorkou Mgr. Zuzanou Šťastnou z OZ 
Ratolest z Českej republiky,  

- vzdelávanie kolegov v rámci interného vzdelávania na tému 
domáceho násilia a metódy SARA, 

- organizovanie v spolupráci s Mestom Nitra a CPIS BUDÚCNOSŤ 
n.o. celoslovenskú konferenciu na tému Budúcnosť bez násilia – 
hovorme o ľudských právach, na ktorej sa zúčastnilo cca 100 
odborníkov z akademickej pôdy i praxe, 

- spolupodieľanie sa na medzinárodnom výskume Erasmus+ 
zameraného na prácu s mládežou inkluzívnym spôsobom, 

- prednášanie pacientom vo Veľkom Záluží na psychiatrickom 
oddelení o téme Obchodovania s ľuďmi a zároveň účasť na 
jednodňovej stáži terénnych pracovníkov na psychiatrii,  

- prezentácia výsledkov projektu KROK VPRED zacielené na 
ľudské práva v rámci neformálnych rozhovorov na záverečnej 
konferencii organizovanej Nadáciou otvorenej spoločnosti, 

- v rámci výročia 25. rokov Katedry sociálnej práce PF UK BA 
prezentácia výsledkov aktivít a možnosti poradenstva pre 
verejnosť,  

- získanie prestížneho ocenenia 3. miesto Ceny Nadácie ORANGE 
v rámci sekcie – sociálna inklúzia,  

- účasť na vzdelávaní „Letná škola Harm Reduction“ v Českej 
republike, 

- informovanie účastníkov na Pikniku v Zámockom parku o 
aktivitách a možnostiach poradenstva pre verejnosť, 

- v spolupráci s ďalšími dvoma organizáciami zo Serede otvorenie 
nového komunitného centra PRIESTOR, v ktorom od t.č. 
vykonávajú každý druhý piatok v mesiaci poradenstvo pre 
verejnosť a podľa časového plánu prednášky pre školy,  

- asistovanie pri samotestovaní klientov združenia na prítomnosť 
protilátok na pohlavne a krvou prenosné ochorenia, 

- počas jesenných mesiacov zorganizovanie zberu voľne 
pohodených injekčných striekačiek v meste Nitra,  

- zrealizované vzdelávanie pre členov akčnej skupiny Pomoc 
marginalizovaným k téme Ľudské práva, 

- v spolupráci s MZ SR pokračovanie v mapovaní otvorenej 
drogovej scény na Slovensku prostredníctvom vypracovania 
výkazov nízkoprahových programov. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet užívateľov – klientov nízkoprahového zariadenia:  
0 klientov 

• Počet klientov sociálneho poradenstva:  
15 klientov a 206 poradenských rozhovorov  
1852x kontaktná práca v Nitre 

• Počet výkonov základnej osobnej hygieny: 
0 klientov 

• Počet výdaja potravín, oblečenia a pod: 
99 potraviny; 908 čaj, nápoj 

• Počet sociálnych asistencií: 
0 klientov 
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OPATRENIE  2.4 Zriadenie  denného krízového strediska pre závislých klientov a ich  
rodiny 

Aktivity a)  Zriadenie denného krízového strediska pre závislých klientov 
a ich  rodiny prenájmom budovy.  

b) Doplnenie  interiérového vybavenia.   
c) Doplnenie kvalifikovaného personálu a finančných prostriedkov 

na mzdy a odvody týchto zamestnancov.  
d) Poskytovanie služieb:  
- základné predliečebné a poliečebné sociálne poradenstvo pre 

závislých a ich rodinných príslušníkov - individuálne a skupinové, 
- špecializované predliečebné a poliečebné sociálne poradenstvo pre 

závislých a ich rodinných príslušníkov -  individuálne a skupinové, 
- jednodňové, víkendové a týždňové terénne rodinné terapie. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet závislých  klientov v individuálnom a skupinovom 
predliečebnom a poliečebnom sociálnom poradenstve: 
- 122 klientov 

• Počet rodinných príslušníkov - partnerov a detí  v individuálnom 
a skupinovom predliečebnom a poliečebnom sociálnom       
poradenstve: 
- 36 rodinných príslušníkov 

• Počet dospelých detí závislých rodičov v  individuálnom 
a skupinovom predliečebnom a poliečebnom sociálnom 
poradenstve: 
- Táto skupinu zatiaľ nerobia a tento ukazovateľ nie je inak 

sledovaný.  
• Počet intervencií so závislými a rodinnými príslušníkmi 

v predliečebnom a poliečebnom sociálnom poradenstve: 
- 2064 intervencií 

 

OPATRENIE  2.5 Zriadenie   denného stacionára  so zdravotníckou podporou pre 
závislých klientov. 

Plnenie Garantom opatrenia 2.5 Zriadenie denného stacionára so zdravotníckou 
podporou pre závislých klientov je            BUDÚCNOSŤ, n. o.. V roku 
2016 nerealizovali aktivity smerujúce k merateľným ukazovateľom  
a hodnotiacim indikátorom.  

 

CIEĽ 3 
 

PODPORA ZAČLEŇOVANIA RÓMSKYCH KOMUNÍT 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE 3.1 Sociálna práca s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych 
komunít 

Aktivity a)  Skupinové aktivity, zamerané na vytváranie a posilňovanie 
pozitívnych postojov k vzdelávaniu. 
- Medzi skupinové aktivity zamerané na vytváranie a posilňovanie 

pozitívnych postojov k vzdelávaniu patrí každodenná príprava 
a robenie si domácich úloh na nasledujúci deň do ZŠ, pravidelné 
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mesačné vyhodnocovanie školskej dochádzky s odmeňovaním pre 
najlepších, rôzna forma motivácie pre rodičov detí navštevujúcich 
MŠ a ZŠ. 

b) Šírenie osvety a motivácia rodičov pre zabezpečenie dochádzky 
detí do MŠ. 
- Snažíme sa motivovať rodičov detí, ktoré sú zapísané do MŠ, aby 

mali pravidelnú dochádzku. Motiváciou je uprednostnenie na burze 
šatstva, pranie v Komunitnom centre. Pokiaľ je nejaký problém 
s dochádzkou do MŠ, riešime to hneď osobne s rodičom. 

c) Individuálne pohovory s rodičmi priamo v rodinnom prostredí 
prostredníctvom terénnej sociálnej práce (TSP) a ATSP, ako aj 
pracovníkov MŠ  OD. 
- Individuálne pohovory s rodičmi boli zamerané na znižovanie 

a elimináciu záškoláctva maloletých detí ako aj k aktivácii rodičov 
k nahlasovaniu domácej liečby vedeniu školy. 

d) Pravidelné stretnutia rodičov z OD s vedením základných škôl – 
minimálne 2 krát v školskom roku. 
- Sociálni pracovníci zabezpečovali pravidelnú komunikáciu 

s vedením škôl v priestoroch Komunitného centra na OD viackrát 
do roka. 

e) Pomoc pri príprave na vyučovanie v spolupráci s rehoľnými    
sestrami v Komunitnom centre (KC) na OD. 
- Príprava na vyučovanie bola realizovaná v poobedňajších hodinách 

a bola zameraná na všetky vekové kategórie detských klientov. 
Prípravu na vyučovanie zabezpečovali sociálni pracovníci 
a rehoľné sestry. 

f) Pravidelné a opakované návštevy v rodinách, kde sú záškoláci 
- Pravidelné intervencie v rodinách s výskytom záškoláctva boli 

realizované na základe spolupráce s vedením škôl a UPSVaR 
v Nitre. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet zaškolených detí z marginalizovaných rómskych komunít vo 
veku 3 – 6 rokov podľa jednotlivých vekových ročníkov:  
21 detí 

• Znížený počet záškolákov minimálne o 20% 
      V lokalite Orechov dvor evidujeme pokles záškoláctva o 20%. 

• Zníženie počtu neospravedlnených hodín detí o 40 %. 
Podľa nášho uváženia bol znížený počet neospravedlnených hodín, ale 
presné ukazovatele môže poskytnúť iba ZŠ Novozámocká, ZŠ 
Krčméryho a SZŠ Mudroňova. 

 

OPATRENIE  3.2 Zvýšenie kvality bývania v lokalite Orechov dvor 
 

Aktivity a)  Zabezpečenie finančných prostriedkov na svojpomocné 
vymaľovanie spoločných priestorov v jednotlivých bytovkách. 
- Nepodarilo sa zrealizovať. 

b) Pravidelné organizovanie spoločnej brigády zameranej na  čistenie 
a úpravu okolia bytoviek. 
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- Spoločné brigády v lokalite Orechov dvor boli realizované za 
spolupráce s oddelením životného prostredia mesta Nitry, ktoré 
poskytlo potrebný materiál na likvidáciu vzniknutých skládok. 
Koordináciu práce obyvateľov Orechovho dvoru zabezpečovali 
sociálny pracovníci pôsobiaci v tejto lokalite. 

c) Organizovanie súťaže o najkrajšiu bytovku na OD a verejné 
ocenenie rodín, ktoré aktívne spolupracujú na zlepšovaní životného 
prostredia na OD. 
- Bola zrealizovaná brigáda detí počas jarných prázdnin. Nazbieralo 
sa 41 vriec odpadkov a deti boli odmenené. 
- Zabezpečil sa veľký kontajner počas jarného upratovania, do 
ktorého sa zapojili dospelý. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet rodín, ktoré sa aktívne zapájajú do brigád: 7rodín 
• Počet rodín, ktorým sa zvýšila kvalita bývania: 10 rodín 
• Znížený počet rodín, v ktorých je potrebný asistovaný nákup 

hygienických prostriedkov z dôvodu, že si to rodina nedokáže sama 
zabezpečiť. 
- rodiny si samé zabezpečovali nákup hygienických prostriedkov, 
poskytnuté im bolo poradenstvo ohľadne dodržiavania hygieny. 

• Znížený počet ospravedlnených hodín vymeškaných v školskej 
dochádzke o 20 %. (Zlepšením hygienických podmienok sa výrazne 
môže zlepšiť aj zdravotný stav detí a tým sa zníži aj počet 
ospravedlnených hodín zo zdravotných dôvodov). 
- znížený počet ospravedlnených hodín vymeškaných v školskej 

dochádzke evidujeme vo zvýšenej miere pri 20 rodinách 
 

OPATRENIE 3.3 Predchádzanie sociálno-patologickým javom prostredníctvom 
realizácie voľnočasových aktivít pre deti 

Aktivity a)  Krúžok tvorivé dielne. 
- Krúžok tvorivé dielne býva pravidelne raz do týždňa 

v poobedňajších hodinách počas školského roka. Od januára do 
júna do Komunitného centra na Orechovom dvore chodieval jeden 
pedagóg a od septembra do decembra dvaja pedagógovia zo 
súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej. 

b) Športové aktivity a súťaže. 
- Športové aktivity a súťaže sa vykonávali príležitostne podľa 

priaznivého počasia. V roku 2016 to bol na jar futbalový turnaj detí 
EURO 2016. Rôzne súťaže sa vykonávali počas akcie Deň Rómov, 
Karneval alebo iných príležitostí a motivácií. 

c) Spoločný výlet. 
- V roku 2016 sme boli na spoločnom výlete v Slovenskom 

poľnohospodárskom múzeu (MDD). Realizoval sa však aj denný 
mestský tábor v ZŠ Krčméryho v mesiaci Júl. Okrem toho boli 
malé skupinky detí v tábore v spolupráci s CCVČ Nitra Klokočina, 
chlapčenské a dievčenské víkendové letné tábory. 

d) Divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou. 
-     Divadelné predstavenie sa realizovalo v Materskom centre pre 
      deti z Materského centra a deti z Materskej školy Orechov dvor. 
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e) Burza vlastnoručných výrobkov. 
- Burza vlastnoručne vyrobených výrobkov bola realizovaná 

v Materskom centre s rodičmi maloletých detí. Výrobky boli 
ponúkané v adventnom období na predvianočnej burze v spolupráci 
s CCVČ Nitra Klokočina. 

f) Vianočné predstavenie pre rodičov. 
- Tak ako každoročne, aj v roku 2016, sa v Komunitnom centre 

konalo vianočné predstavenie pre rodičov, pedagógov 
a dobrodincov podporujúcich KC. 

Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet zúčastnených detí na aktivitách: 71 detí 
• Počet realizovaných skupinových a komunitných aktivít: 362 

aktivít 

 

CIEĽ 4 PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE     ĽUDÍ V 
PRECHODNEJ SOCIÁLNEJ KRÍZE 

Predkladáme plnenie nasledovných opatrení: 

OPATRENIE  4.1 Podpora a rozšírenie sociálnej výdajne 
 

Aktivity a) Finančná podpora na zabezpečenie prevádzky sociálnej výdajne. 
- Sociálna výdajňa je zriadená v priestoroch mestskej tržnice 

a prevádzku zabezpečuje Správa zariadení sociálnych služieb v 
Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce 
pomocou sociálnej výdajne pomôcť obyvateľom Nitry, ktorí sa 
nachádzajú v hmotnej núdzi. 

- Cieľom sociálnej výdajne je poskytovanie doplnkovej pomoci 
obyvateľom mesta v záujme zmierania ich ťažkej sociálnej situácie 
a v snahe napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. 

b) Dostatočné zásobovanie výdajne potrebným tovarom. 
- Sortiment výdajne tvoria  potraviny, potravinárske výrobky a iný 

rozličný tovar, ktorý do sociálnej výdajne darujú hlavne 
prostredníctvom Potravinovej banky SR podnikatelia, veľkosklady, 
obchodné potravinové reťazce či výrobcovia potravín. 

- V súčasnej dobe ponuka v sociálnej výdajne závisí od toho čo 
poskytnú obchodné reťazce a zakaždým môže by iná ponuka. Bolo 
by vhodné rozšíriť sortiment a množstvo tovaru, ktoré by 
uspokojovalo potreby klientov. 

c) Rozšírenie cieľovej skupiny využívajúcej služby výdajne. 
- Služby sociálnej výdajne  využívajú  invalidní alebo starobní 

dôchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletými deťmi. Prijímateľ 
musí mať trvalý pobyt na území mesta Nitry, je v hmotnej núdzi, 
má uhradené finančné záväzky voči mestu Nitra a maloleté deti 
prijímateľa počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované 
ako záškoláci. 

- Osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom, ktorí sa 
nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných 
podmienok. 
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- Odchovancom detského domova, počas prvých troch rokoch po 
odchode z DD. 

- Stanovenie denného limitu na deň. 

d) Oslovovanie potencionálnych dodávateľov tovaru do výdajne. 
- Osloviť viacerých dodávateľov s dobrou cenou a korektným 

jednaním zaoberajúci sa dodávkami tovaru. 

e) Podpora marketingu. 
- Zamerať sa na ponuku produktov a dopytu, motivovať dodávateľov 

aby pravidelne udržiavali zásoby, patričná propagácia v médiách, 
pravidelné uverejňovanie článkov. 

- Odmeňovanie verných zákazníkov. 
- Potraviny, ktoré sa počas dňa v sociálnej výdajni neminú sa môžu 

darovať ľudom bez domova. 
Merateľné 
ukazovatele/ 
hodnotiace 
indikátory 

• Počet seniorov využívajúcich služby sociálnej výdajne.  
Služby sociálnej výdajne t. č. využíva 12 klientov. 

• Počet mnohopočetných rodín využívajúcich služby sociálnej 
výdajne.  
Služby sociálnej výdajne t. č. nevyužíva žiadna mnohopočetná rodina. 

• Počet dodávateľov tovaru. 
Tovar do sociálnej výdajne je dodávaný z týchto reťazcov – Metro, 
Agrotami, Topec, Jednota a Nitrazdroj  2 x do týždňa a to v utorok a vo 
štvrtok. 
Pracovníčka sociálnej výdajne tovar vydáva v popoludňajších 
hodinách. 

 



 

Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 schválilo 

uznesením č. 345/2012-MZ.  II. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra 2013-2018. 

Uznesením č. 292/2016-MZ na zasadnutí MZ dňa  13.10.2016  bol aktualizovaný na                      

II. Komunitný plán sociálnych služieb v meste Nitra na roky 2016 – 2020. 

Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v nadväznosti na povinnosť obcí v 

zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, rešpektuje princípy národných priorít 

rozvoja sociálnych služieb ako aj princípy Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. II. Komunitný plán udáva smerovanie sociálnej politiky na území mesta 

Nitry do roku 2020 v podobe cieľov a opatrení sumarizovaných v koncepčnej časti.   

Uznesením č. 345/2012-MZ bola odboru sociálnych služieb uložená povinnosť predložiť na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre informatívnu správu o plnení komunitného plánu 

sociálnych služieb raz ročne. 

Na aktualizáciu II. Komunitného plánu bolo oslovených 26 organizácií a inštitúcií, 

ktorých aktivity jednotlivých cieľov a opatrení boli vyhodnotené a následné spracované do 

predloženého materiálu.  

 

  

Stanovisko Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo: 

Komisia pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo MZ v Nitre uvedený materiál dňa 

08.03.2017 prerokovala a uznesením č. 24/2017 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 

predmetný materiál vziať na vedomie. 

 

Stanovisko MR:   
 
 Mestská rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.03.2017 uvedený materiál 
prerokovala a odporučila  MZ v Nitre predkladaný materiál vziať na vedomie.   
 

 

 

 

 


