
Informácia o tvorbe III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry 

 

Vážení občania mesta Nitry, 

 

počnúc rokom 2020 končí jedna etapa zámerov a opatrení sociálnej politiky mesta zameranej na 

podporu, pomoc a starostlivosť o osoby ohrozené sociálnymi problémami. 

 

Aj naďalej chceme občanom pomáhať a v zmysle nastolených trendov upevňovať resp. dobudovávať 

sieť sociálnych služieb v dostatočnom množstve i kvalite. Preto už od jari tohto roka začíname s 

prípravou III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry na roky 2021-2025 (III. KPSS) pod 

profesionálnym vedením nezávislej platformy Sociofórum, ktoré aktívne spolupracuje na reforme 

systému sociálnych služieb v SR a má komplexný pohľad na problematiku sociálnych služieb a ich 

prepojenie ma územnú samosprávu. Odborný dohľad nad tvorbou komunitného plánu zabezpečí 

zároveň jeho vyššiu objektivitu, nezávislosť a transparentnosť.  

 

Zriadený bol tiež tzv. riadiaci tím, ktorý iniciuje proces tvorby a aktualizácie KPSS mesta Nitry  

a uskutočňuje strategické rozhodnutia vrámci celého procesu práce na novom pláne. 

 

Riadiaci tím tvorí: 

Organizačná 
garantka: 

PhDr. Naďa Šimová (vedúca OSS MsÚ v Nitre);  e-mail: nada.simova@msunitra.sk 

Koordinátorka  
KPSS:                     

doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.(OSS MsÚ v Nitre); e-mail: martina.hrozenska@msunitra.sk 

Členovia Komisie  
pre sociálne veci: 

PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. ( poslankyňa MZ v Nitre); e-mail: anna.smehilova@nitra.sk 
Mgr. Pavol Ščasný, (Združenie Storm); e-mail: zdruzenie.storm@gmail.com 

Vedúci pracovných 
skupín: 

 

Seniori PhDr. Libuša Mušáková, (SZSS Nitra); e-mail: musakova@zpszobor.sk 

Osoby so zdravot. 
znevýhodnením 

PhDr. Silvia Lužáková, (SZSS Nitra); e-mail: luzakova@szss-nitra.sk 

Rodiny s deťmi Mgr. Mariana Kováčová, PhD.; (Centrum Slniečko); e-mail: mariana.kovacova@centrumslniecko.sk 

Osoby ohrozené 
soc. vylúčením 

Ing. Mgr. Juraj Barát; (Diecézna charita Nitra); e-mail: charita.nr@ba.telecom.sk  

 

 

Aktuálne (máj 2020) prebieha kreovanie pracovných skupín a tvorba dotazníka pre poskytovateľov 

sociálnych služieb. Nasledovať bude dotazník pre prijímateľov služieb i širokú verejnosť- 

potenciálnych odberateľov služieb. 

 

Pracovné skupiny sú delené podľa jednotlivých cieľových skupín- seniori, osoby so zdravotným 

postihnutím, rodiny s deťmi a osoby ohrozené sociálnym vylúčením (vrátane osôb migrujúcich za 

štúdiom či prácou). Každú pracovnú skupinu vedie jej vedúci a tvorí ju ďalších šesť členov, vrátane 

zástupcov prijímateľov sociálnych služieb. 

 

V prípade vášho záujmu spolupracovať na tvorbe III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

kontaktujte prosím príslušného vedúceho pracovnej skupiny. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a 

nejasností kontaktujte koordinátorku KPSS -martina.hrozenska@msunitra.sk 

 

V Nitre, 25.05.2020       M. Hrozenská 

         koordinátorka III. KPSS 


