Dôvodová správa
Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky
2007 – 2013
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 ( alej
iba „koncepcia“) bola schválená Uznesením Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
( alej len „KSK“) . 183/2006 d a 11.12.2006 ako základný strategický dokument rozvoja
sociálnych služieb kraja. Povinnos KSK vypracova koncepciu vyplynula z vtedy platného
Zákona . 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Informatívna
správa o realizácii koncepcie bola raz ro ne predkladaná Zastupite stvu KSK.
Potreba aktualizova schválenú koncepciu vyplynula z významnej legislatívnej zmeny
v sociálnej oblasti v roku 2009 (prijatie Zákona . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov), z potreby aktualizova analýzu demografického vývoja
a zloženia obyvate ov kraja, štruktúry poskytovaných sociálnych služieb a potrieb obyvate ov
kraja. Aktualizácia koncepcie bola realizovaná v období od januára do októbra 2011.
Spracovate om bola Agentúra regionálneho rozvoja Košice n.o. v spolupráci s pracovníkmi
odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ( alej len „OSVaZ).

-

-

asový harmonogram prác na aktualizácií koncepcie:
Január – Apríl 2011
spracovanie analýzy sú asného stavu v oblasti sociálnych
služieb v košickom kraji
Apríl - Máj 2011
pripomienkovanie spracovanej analýzy pracovníkmi OSVaZ
Máj 2011
spracovanie návrhu SWOT analýzy
Máj 2011
pripomienkovanie návrhu SWOT analýzy pracovníkmi OSVaZ
Jún 2011
pripomienkovanie analytickej asti koncepcie a návrhu SWOT
analýzy expertnou skupinou
Júl – august 2011
spracovanie strategickej asti aktualizovanej koncepcie
September 2011
pripomienkovanie strategickej asti aktualizovanej koncepcie
pracovníkmi OSVaZ a expertnou skupinou
3. októbra 2011
odovzdanie analytickej asti koncepcie, SWOT analýzy
a strategickej asti koncepcie OSVaZ
17. októbra 2011
zverejnenie návrhu aktualizovanej koncepcie rozvoja sociálnych
služieb na roky 2007 – 2013 na web stránke KSK, v asti
„sociálne veci a zdravotníctvo“ na pripomienkovanie verejnosti
Október - december 2011
spracovanie ak ných plánov k jednotlivým cie om
zameraných na plnenie koncepcie

Spracovaný návrh aktualizovanej koncepcie bol viackrát konzultovaný s odbornou
expertnou skupinou zloženou zo 14 lenov – odborníkov v sociálnej oblasti, ktorú tvorili
zástupcovia ÚPSVaR, FF UPJŠ, riaditelia zariadení sociálnych služieb, zástupca mesta
Košice, lenovia sociálnej komisie. Prednesené pripomienky boli následne spracovate om
zapracované do koncepcie. Finálny návrh koncepcie bol v ase od 19.10.2011 do 31.10.2011
zverejnený aj na web stránke KSK, v asti „sociálne veci“ na pripomienkovanie širšej
verejnosti. Po as obdobia zverejnenia nebola k návrhu koncepcie predložená žiadna
pripomienka.
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Návrh aktualizovanej koncepcie pozostáva z troch astí:
1. analytická as , ktorá obsahuje:
sociálno-demografickú charakteristiku kraja,
analýzu sociálnych služieb – preh ad sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dov šenia dôchodkového veku, preh ad soc.
služieb na zabezpe enie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb a soc. služieb na podporu rodiny s de mi
informáciu o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
2. SWOT analýza obsahujúca slabé a silné stránky KSK, príležitosti a ohrozenia v soc.
oblasti (vychádza z analytickej asti)
3. realiza ná fáza koncepcie – plán realizácie koncep ných zámerov – tzv. strategická as
koncepcie – do ktorej boli premietnuté slabé stránky a ohrozenia zo SWOT analýzy. V
realiza nej fáze koncepcie je v 10 oblastiach zadefinovaných 12 hlavných cie ov, ku
ktorým boli následne spracovávané ak né plány. Ak né plány sa stanovujú na jeden
rok a budú každoro ne prehodnocované.
Zastupite stvu KSK je predkladaný návrh aktualizovanej koncepcie do úrovne
oblastí, priorít a cie ov, ktoré sú kategorizované do nasledovných oblastí:
A1: Sociálna prevencia a poradenstvo v sociálnych službách
A2: Krízová intervencia
A3: Pobytové služby
A4: Terénne služby
A5: Spolo enská integrácia ob anov so zdravotným znevýhodnením
A6: Sociálne služby pre seniorov
A7: Prevencia a eliminácia domáceho násilia páchaného na ženách
A8: Rozvoj sociálnych služieb
B1: Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela detí a mládeže
C1: udské zdroje
Predložený návrh aktualizovanej koncepcie (na roky 2007 – 2013) bude po schválení
Zastupite stvom KSK prostredníctvom krátkodobých ak ných plánov realizovaný Odborom
sociálnych vecí a zdravotníctva, zariadeniami v zria ovate skej pôsobnosti KSK, ako aj
alšími dotknutými inštitúciami (prevažne poskytovate mi sociálnych služieb).
Plnenie koncepcie bude pravidelne monitorované, raz ro ne (vždy po skon ení
rozpo tového roka) vyhodnocované a na rokovanie Zastupite stva KSK bude predkladaná
informatívna správa o plnení koncepcie za uplynulé obdobie (rok).

Košice 23.12.2011
Spracovala: Ing. Zuzana Jusková
Mgr. Emília Revajová Buj áková
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