Realizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2016
Oblasť A1
Regionálna
priorita č. 1
Hlavný cieľ
Odôvodnenie
priority

Aktivita

Sociálna prevencia a poradenstvo v sociálnych službách
Efektívnejšie využiť existujúci potenciál odborného poradenstva, vytvárať podmienky pre budovanie dostupnej a dostatočnej siete
poradenských služieb občanom.
Zefektívniť a skvalitniť poradenské služby na území Košického kraja a zvýšiť povedomie občanov o existujúcej sieti.
V Košickom kraji nie je dobudovaná sieť špecializovaného bezplatného sociálneho poradenstva pre občanov, ktorá by
zabezpečovala finančnú a geografickú dostupnosť tohto druhu pomoci.
Sieť špecializovaných sociálnych poradcov pre r. 2016 tvorí spolu 24 poradcov, z toho
10 poradcov pre cieľovú skupinu zdravotne znevýhodnení občania, 14 pre cieľovú
skupinu sociálne vylúčení občania. Sieť poradcov tvoria tieto subjekty: Arcidiecézna
charita Košice – 3 poradcovia, o.z. Cassovia Academica – 4 poradcovia, Facilitas n.o.
– 2 poradcovia, Miesto pod Slnkom n.o. – 2 poradcovia, o.z. Deti slnka – 2
poradcovia, Slovenský červený kríž Košice – 1 poradca, Spišská katolícka charita – 3
poradcovia, Spoločnosť úsmev ako dar – 3 poradcovia, Zväz diabetikov Slovenska – 1
poradca, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 3 poradcovia. Poradenstvo je
Vypracovať aktuálny leták o poskytovaní poskytované v týchto mestách a obciach kraja: Košice, Michalovce, Spišská Nová
špecializovaného poradenstva a zabezpečiť Ves, Rožňava, Gelnica, Krompachy, Trebišov, Sobrance, Kráľovský Chlmec, Veľké
jeho distribúciu (do obcí, kancelárie prvého Kapušany, Košické Olšany, Veľká Ida, Rozhanovce, Smižany, Jasov a Ždaňa. Leták
o poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva bol vypracovaný
kontaktu, ďalšie verejné inštitúcie,...)
v I. štvrťroku 2016. Oproti minulému obdobiu sú na letáku, okrem organizácií, ktoré
poskytujú poradenstvo, aj všetky miesta, v ktorých je poradenstvo poskytované. Leták
je k dispozícií v kancelárii prvého kontaktu Úradu KSK, ktorú v roku 2016 osobne
navštívilo 1579 občanov, u všetkých poradcov, v mestách a obciach, v ktorých
pôsobia, v zariadeniach sociálnych služieb.
Pre zlepšenie činnosti poradcov sa organizujú pravidelné pracovné stretnutia
zástupcov OSVaZ Úradu KSK a poradcov, ktorých cieľom je hlavne analýza
riešených problémov s návrhom ich riešenia.
V roku 2016 bolo v rámci špecializovaného poradenstva poskytnutých 12 772
V
spolupráci
so
špecializovanými
poradenských služieb prostredníctvom osobných konzultácií, 3696 prostredníctvom
poradcami
podporovať
rozšírenie
telefonických a 922 prostredníctvom e-mailových konzultácií. Novinkou v roku 2016
poskytovania
kvalitného
mobilného
bolo zavedenie tzv. mobilného poradenstva poskytovaného v 6 vybraných obciach
poradenstva
(vyššie uvedených) v čase dohodnutom s miestnou samosprávou. Cieľom
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poskytovania tohto druhu poradenstva je dostupnosť tejto služby občanom aj
v lokalitách mimo miest. Poskytovanie tohto poradenstva je samosprávou hodnotné
veľmi pozitívne, cieľom KSK bude v spolupráci s poradcami túto formu pomoci
rozšíriť aj do ďalších obcí kraja.
O činnosti kancelárie – službách, ktoré poskytuje bol taktiež vypracovaný leták,
distribuovaný prostredníctvom siete poradcov do kraja. Informácie o službách
kancelárie je zverejnený aj na webstránke Úradu KSK. Činnosť kancelárie je
prezentovaná prostredníctvom médií v spolupráci s referátom pre styk s médiami
a verejnosťou. Od roku 2015 je poradenstvo poskytované aj prostredníctvom live
chatu s cieľom umožniť občanom získať potrebné informácie priamo z domova, zo
zahraničia a pod. Tento spôsob šetrí občanom čas na dopravu, zachováva anonymitu
V kancelárii prvého kontaktu (KPK) a diskrétnosť a hlavne umožňuje získanie potrebných informácií v krátkom čase. Za
poskytovať kvalitné sociálne poradenstvo, rok 2016 bolo v kancelárií poskytnuté poradenstvo spolu pre 2454 občanov, z toho
osobne v kancelárií 1579 občanom, telefonicky 775 občanom, emailom 79 občanom
zabezpečiť propagáciu KPK v kraji
a prostredníctvom online poradenstva pre 21občanov. Od mája 216 je pred
kanceláriou umiestnená E-anketa, ktorá ako moderný anketový systém realizovaný na
tablete umožňuje získať jednoduchú a objektívnu spätnú väzbu od občanov na činnosť
a kvalitu poskytovaných služieb. Občania majú možnosť ohodnotiť činnosť kancelárie
aj prostredníctvom dotazníka spokojnosti, ktorý je prístupný v kancelárií a na webovej
stránke KSK. V priestoroch kancelárie sú k dispozícií rôzne brožúry, letáky, zoznamy
poskytovateľov s uvedením cieľovej skupiny, ktorým poskytujú služby, priemernou
úhradou za poskytované služby, zoznamy špecializovaných poradcov v kraji.
Oblasť A2
Regionálna
priorita č. 2
Hlavný cieľ
Odôvodnenie
priority

Aktivita

Krízová intervencia
Zvýšiť vybavenosť Košického kraja zariadeniami krízovej intervencie pre rôzne skupiny obyvateľov v kritickej situácii.
Rozširovať počty miest v kvalitných zariadeniach krízovej intervencie.
Zvýšená potreba zariadení krízovej intervencie je ovplyvnená regionálnymi charakteristikami – demografickou štruktúrou
a ekonomicko-sociálnou situáciou v Košickom kraji. Z analýzy siete sociálnych služieb vyplynul nedostatok sociálnych služieb
najmä pre skupinu občanov bez prístrešia.
V zariadeniach krízovej intervencie došlo oproti predchádzajúcemu roku k zvýšeniu
Zvýšiť
počet
miest
financovaných počtu zazmluvnených miest (t.j. financovaných z rozpočtu KSK) spolu o 22, z toho:
z rozpočtu KSK o 10 miest
v zariadení núdzového bývania o 11 miest, v domove na pol ceste o 1 miesto
a v resocializačnom zariadení o 10 miest. Celkovo poskytol KSK finančný príspevok
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na 393 miest, z toho: v útulku - 222, v zariadení núdzového bývania - 65, v domove
na pol ceste - 34, v krízovom stredisku - 26, v resocializačnom stredisku – 46,
v celkovom objeme 1 148 tis. €.
Revitalizovať areál v útulku v Baškovciach KSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti jeden útulok pre rodiny s deťmi. V rámci
– Anima DSS
skvalitňovania poskytovaných služieb bol v r. 2016 revitalizovaný areál zariadenia,
konkrétne osadenie hracích, športových a oddychových prvkov pre deti.
Oblasť A3

Pobytové služby

Regionálna
priorita č. 3

Pokračovať v procesoch humanizácie a deinštitucionalizácie pobytových služieb (DEI)

Regulovať počet lôžok v pobytových službách na základe objektívneho posudzovania odkázanosti na sociálnu službu./ Znižovať
počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach sociálnych služieb.
Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na odborné činnosti.
Hlavný cieľ č. 2
Podporovať vznik zariadení zameraných na prepojenie zdravotno-sociálnej starostlivosti
Hlavný cieľ č. 1

Odôvodnenie
priority

Aktivita

Segment pobytových služieb patrí k najrozvinutejším. Dostupnosť týchto služieb je vysoká. Slabou stránkou je existencia
veľkokapacitných zariadení. Rozvojovým trendom je znižovať kapacity pobytových služieb, deinštitucionalizovať starostlivosť,
približovať charakter pobytových služieb modelu rodinnej starostlivosti, rozvíjať komunitné služby.

V rámci realizácie projektu DEI
presťahovať klientov do novovytvorených
priestorov mimo ZSS

Realizovať opravy v ZSS Lidwina za
účelom zníženia počtu lôžok v jednej
ubytovacej jednotke

Spracovať
transformačný
plán
a participovať
na
príprave
žiadosti
o príspevok z IROP (v prípade vyhlásenia

V rámci prebiehajúce procesu deinštitucionalizácie v zariadení Lidwina Strážske boli
v roku 2015 zakúpené dva byty v bytovom dome v meste Strážske. Po ich
rekonštrukcii boli do týchto priestorov presťahovaní 6 klienti zo zariadenia, ktorí boli
na pobyt mimo zariadenia pripravovaní cca 6 mesiacov v tzv. tréningovom byte
zriadenom priamo v zariadení. V rámci tréningového bývania boli klienti vedení
k samostatnosti pri upratovaní, praní prádla, žehlení, varení, nakupovaní a pod. Po
presťahovaní boli do tréningového bytu umiestnení ďalší 6 klienti.
Z dôvodu zmeny cieľovej skupiny, ktorým je v zariadení služba poskytovaná
(pôvodne bolo zariadenie určené pre deti, ktoré postupne dospeli), ako aj z dôvodu
zmeny legislatívy, bolo nutné v zariadení Lidwina vykonať rekonštrukciu v dvoch
ubytovacích jednotkách za účelom zníženia počtu klientov na izbe a vytvoreniu
hygienických zariadení. Vybudovaním priečok sa pôvodne osem posteľové izby
rozdelili na dva a trojposteľové, zrekonštruované boli aj hygienické zariadenia.
Transformačný plán v zariadení Lidwina Strážske a zariadení Jasanima je spracovaný
podľa vypracovanej metodiky. Slabou stránkou plánu je analýza vhodných
nehnuteľností v okolí do 20 km, ktoré bude možné využiť pre účely
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výzvy)

Zorganizovať 6 seminárov na tému: zmena
prístupu
ku
klientovi,
spracovanie
individuálnych plánov, postavenie a úloha
kľúčového pracovníka

Zrealizovať 5. ročník konferencie na tému
efektívne nástroje na posilňovanie statusu
prijímateľa sociálnej služby

V štvrťročných intervaloch spracovať
evidenciu žiadostí o uzatvorenie zmluvy
v zariadeniach poskytujúcich sociálne
služby (verejní aj neverejní poskytovatelia)
za účelom koordinácie poskytovania
sociálnych služieb v kraji: ponuka = dopyt

Participovať na príprave projektov
zameraných na zvýšenie energetickej
efektívnosti
budov
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti ( ďalej len
„ZSS v ZvP KSK“)

deinštitucionalizácie týchto zariadení z dôvodu, že k vyhláseniu výzve z IROP ešte
stále nedošlo.
Zariadenie LIDWINA, v rámci ktorého sa, z dôvodu zapojenia do národného projektu
deinštitucionalizácie, uskutočnilo rozsiahle vzdelávanie všetkých zamestnancov aj
v oblasti individuálneho plánovania, zrealizovalo pre ostatné zariadenia v pôsobnosti
KSK 6 vzdelávacích seminárov pre 24 zamestnancov zariadení. Obsahom seminárov
bola sociálna rehabilitácia a individuálne plánovanie, potreba určenia kľúčového
pracovníka. Súčasťou seminárov bolo vypracovanie konkrétnych individuálnych
plánov. Seminárov sa okrem zamestnancov zúčastnilo aj 12 klientov.
V. ročník konferencie KSK sa uskutočnil v mesiaci september 2016 na tému:
„Efektívne nástroje na posilňovanie statusu prijímateľov sociálnych služieb“. Cieľom
konferencie bolo priblížiť proces deinštitucionalizácie zariadení, diskutovať o tom,
ako efektívne posilniť status prijímateľa sociálnej služby a ako chrániť jeho práva.
V priebehu roka boli spracované 4 evidencie, ktoré boli podkladom pre vytváranie
siete poskytovateľov sociálnych služieb v kraji a zazmluvnení dostatočného počtu
miest u jednotlivých neverejných poskytovateľov. Evidencia za I. štvrťrok bola
podkladom pre zmenu zazmluvneného počtu miest v mesiaci marec 2016, evidencia
za II. štvrťrok na zmenu miest v mesiaci august 2016, evidencia za III. štvrťrok na
zmeny pri uzatváraní zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na rok 2017 v mesiaci
december 2016.
K 31.12.2016 evidoval KSK spolu 671 žiadostí občanov o zabezpečenie sociálnej
služby, služba bola zabezpečená pre 665 žiadateľov, čo predstavuje 99,11%.
Skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb súvisí aj so skvalitňovaním
priestorových podmienok, v ktorých sú služby poskytované. Z tohto dôvodu bolo do
plánu investičných akcií realizovaných z prostriedkov Európskej investičnej banky
zaradených 7 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (pozn.
využiť štrukturálne fondy na rekonštrukciu zariadení v tomto programovacom období
už nie je možné, tieto prostriedky bude možné použiť iba na projekty zamerané na
deinštitucionalizáciu). Ide o zariadenia: Regina Kráľovce, Jasanima Rožňava,
Subsidium Rožňava, Harmonia Strážske, Lidwina Strážske, Anima Michalovce, Idea
Prakovce. Hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti budov.
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Oblasť A4

Terénne služby

Regionálna
priorita č. 4

Zvýšiť podiel ambulantných a terénnych
sociálnych služieb v kraji
Zvýšiť rozsah a zlepšiť miestnu dostupnosť
terénnych služieb pre občanov Košického
kraja.
Súčasný stav vybavenosti terénnymi
službami v Košickom kraji nezodpovedá
predpokladanej potrebe tohto typu služieb.
Je všeobecným trendom zvyšovať podiel
ambulantných a terénnych služieb, ktoré
umožňujú zachovať občanom vyššiu mieru
autonómie a nezávislosti. Súvislosť medzi
kvalitou života a zotrvaním v prirodzenom
prostredí
je
preukázaný
mnohými
výskumami. K ďalším pozitívam patrí
nižšia
finančná
náročnosť
oproti
pobytovým službám.

Hlavný cieľ

Odôvodnenie
priority

Aktivita

Zriadiť službu včasnej intervencie (novej
soc. služby) pri DSS Domko Košice
s účinnosťou od 1.1.2017

Zabezpečiť
v max.
možnej
miere
využívanie ambulantných foriem služieb
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
KSK,
predovšetkým špecializovaných zariadení

Vytvorenie novej sociálnej služby – služby včasnej intervencie - pri zariadení
DOMKO – domov sociálnych služieb, Košice umožnilo Zastupiteľstvom KSK
schválenie 5. etapy optimalizácie siete zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Do 31.12.2016 boli zrealizované všetky úkony súvisiace s poskytovaním novej služby
(schválenie zmeny v Zastupiteľstve KSK, schválenie platovej inventúry, zrealizovanie
výberových konaní, zmena zriaďovacej listy zariadenia, realizácia priestorových
zmien v budove zariadenia), služba začala fungovať od 1.1.2017.
V zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú vytvorené ambulantné služby
v domovoch sociálnych služieb – 113 miest a v špecializovaných zariadeniach – 20
miest. Miesta v domovoch sociálnych služieb sú využívané v plnej kapacite,
špecializované zariadenia sú využívané na 80%. Nižšia miera využívania týchto
služieb súvisí s cieľovou skupinou – sú určené seniorom s alzheimerovou
a parkinsonovou chorobou, ako aj seniorom s demenciou.
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V r. 2016 boli vytvorené dva kontaktné body: pri ZSS ARCUS Košice a ZSS
Subsidium Rožňava. V každom z nich sa realizuje aspoň 1 aktivita mesačne:
V kontaktných info bodoch Alzheimerovej zamerané sú na pravidelné stretnutia s prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi za
spoločnosti zorganizovať 20 aktivít
účasti rôznych odborníkov (1x mesačne), ďalej stretnutia za účasti psychológa,
psychiatra, zástupcov spoločnosti Parkinson Slovensko a odborných lekárov,
organizujú sa aj stretnutia pre širokú verejnosť pod názvom „týždeň mozgu“.
V sledovanom období bolo z rozpočtu KSK zazmluvnených 160 miest v zariadeniach
poskytujúcich službu ambulantnou formou (domov sociálnych služieb – 104,
rehabilitačné stredisko – 55, špecializované zariadenie – 1), 16 miest v zariadeniach
s týždennou formou pobytu (domov sociálnych služieb – 14, špecializované
zariadenie – 2) v celkovom objeme 879 tis. €. Oproti r. 2015 došlo k zvýšeniu iba
Zvýšiť
počet
miest
financovaných
zazmluvnenej kapacity v domove sociálnych služieb – ambulantná forma o 11 miest.
z rozpočtu
KSK
v ambulantných
O zvýšenie kapacity v ostatných zariadeniach nebol zo strany klientov záujem. Okrem
a komunitných službách o 10
toho KSK, v rámci podpory rozvoja komunitných služieb, poskytol finančný
príspevok na 3000 hodín tlmočníckej službe v objeme 16 tis. € a na 1250 hodín
sociálnej rehabilitácie vo výške 28 tis. €.

Oblasť A5
Regionálna
priorita č. 5
Hlavný cieľ

Odôvodnenie
priority

Aktivita

Sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením
Rozvíjať sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením v súlade s princípmi politiky rovnosti príležitostí.
Inovovať sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením užším prepojením zdravotných a sociálnych služieb.
Dosiahnuť najvyššiu možnú nezávislosť občanov so zdravotným znevýhodnením.
Vzhľadom na vzrastajúci trend podielu občanov so zdravotným znevýhodnením a zároveň existujúci európsky štandard sociálnej
ochrany, je nevyhnutné inovovať tento segment sociálnych služieb. Ďalším nástrojom inovácie v prospech občanov je jednotný
posudkový systém.
Posudzovanie zdravotného a sociálneho stavu v SR je nejednotné, aj keď sa už dlhšiu dobu uvažuje o zmene príslušnej legislatívy.
Je nevyhnutné aj na regionálnej úrovni vytvárať podmienky pre užšie prepojenie sociálnych a zdravotných služieb. Je potrebné
poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb.

Zaviesť v ZSS etický kódex poskytovania S cieľom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb bol vo všetkých 13
soc. služieb
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zavedený etický kódex zamestnanca
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a etický kódex prijímateľa sociálnej služby. Etické kódexy boli tvorené priamo
v zariadeniach s cieľom zadefinovať požadované správanie sa zamestnancov voči
klientom v súlade so základnými ľudskými právami, zadefinovať správanie sa
zamestnancov voči sebe navzájom. Pri etickom kódexe prijímateľov bol v spolupráci
s prijímateľmi riešený vzťah prijímateľ – zamestnanec, prijímateľ – prijímateľ.
Využiť existujúce priestory v ZSS na
rozšírenie
ponuky
iných
činností
poskytovaných klientom ZSS za účelom
zvýšenia kvality poskytovaných služieb
(zriadiť miestnosť Snoezelen, zaviesť
canisterapiu,
zmodernizovať priestory fyzioterapie...)
Spracovať projekt na zriadenie chráneného
pracoviska
v spolupráci
s ÚPSVaR
v Domko – DSS Košice pre klientov DSS
V spolupráci s Obcou Prakovce pokračovať
vo vytváraní pracovných príležitostí pre
klientov zariadenia podporovaného bývania
pri Idea Prakovce - vytvorenie 1 prac.
miesta

V zariadení Ondava Rakovec nad Ondavou, Arcus Košice a Jasanima Rožňava bola
zriadená miestnosť snoezelen, v zariadení Lidwina Strážske zavedená hipoterapia,
vytvorenie fit zóny, sprevádzkovanie bazéna a tréningy pilates v zariadeniu Arcus
Košice, canisterapia v zariadení Harmonia Strážske a Anima Michalovce.

Chránené pracovisko sa nepodarilo zrealizovať. Napriek tomu je fungovanie
informačnej kancelárie pri vstupe do zariadenia zabezpečované klientmi zariadenia.
Štyria prijímatelia sociálnych služieb v zariadení podporovaného bývania sa podieľajú
na skrášľovaní obce Prakovce starostlivosťou o park na námestí. Podobné aktivity
vykonávajú aj vybraní prijímatelia soc. služieb v domove sociálnych služieb
v zariadení Harmonia Strážske.

V zariadení Idea Prakovce na oddelení pre mobilných klientov boli upravené WC
a kúpeľne, vrátane odstránenia architektonických bariér (odstránenie prahov,
Realizovať
technické
opatrenia
na
zväčšenie zárubní dverí). Odstraňovanie bariér v priestoroch zariadení je realizované
odstránenie architektonických bariér v ZSS
priebežne aj z prostriedkov získaných z MPSVaR SR (napr. protišmykové dlažby,
rekonštrukcie kúpeľní, ...).
13. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb
„Most úsmevov“ sa uskutočnil 26. mája 2016 v Rožňave. Zúčastnilo sa ho 16
súborov, 12 z Košického, 2 z Banskobystrického a 1 zo Žilinského kraja v rôznych
Zorganizovať
13.
ročník
festivalu žánroch dramatickej tvorby – básnickej a prozaickej, činohre, spevohre, tanci, balete
dramatickej tvorivosti „Most úsmevov“
či pantomíme. Najlepšie súbory sa predstavili aj na košickom festivale Virvar
organizovaného Bábkovým divadlom v Košiciach.

Pre prijímateľov ZSS zorganizovať 5 S cieľom zapájať klientov zariadení do rôznych aktivít mimo zariadenia a podporovať
7

podujatia konané mimo ZSS

Pokračovať v spolupráci s Krajskou
organizáciou
cestovného
ruchu
–
regionálnym informačným bobom

V spolupráci s Agentúrou na podporu
zdravotne znevýhodnených umelcov SR
organizovať výstavy a vernisáže výrobkov
klientov
Domko
–
DSS
–
3
výstavy/vernisáže

Podať návrh na prinavrátenie spôsobilosti
na právne úkony klientom DSS

tak budovanie vzťahu s komunitou bolo uskutočnených viacero aktivít: V. ročník
športových hier klientov domovov sociálnych služieb z Košického a Prešovského
kraja v Strážskom,II. ročník podujatia „Zlatý slávik“ v Košiciach, VI. ročník
Plaveckých pretekov zdravotne znevýhodnených s účasťou prijímateľov sociálnych
služieb v pôsobnosti VÚC SR v máji 2016
v Košiciach, petangový turnaj
v Košiciach, účasť všetkých 13 zariadení na už tradičných tematických prezentačnopredajných výstav organizovaných v budove Úradu KSK 2x ročne (veľkonočná
a vianočná výstava)
Spolupráca s Krajskou agentúrou cestovného ruchu bola nadviazaná v roku 2015
(nazvanom aj rokom ergoterapie) za účelom propagácie jednotlivých zariadení
prostredníctvom výrobkov – produktov ergoterapie vykonávanej v zariadeniach. Ide
o celoročnú výstavu a predaj týchto výrobkov, ako aj výrobkov s uplatnením
špecifických prvkom tradičnej ľudovej kultúry. Výrobky sú predávané za symbolické
ceny pokrývajúce vstupné náklady na ich výrobu. Tieto aktivity sú uskutočňované
v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej ulici v Košiciach. Na tomto mieste sú
umiestnené aj letáky zo všetkých 13 zariadení sociálnych služieb a je tu aktívne
prezentovaný kaštielik v Matilda Hute patriaci k zariadeniu Idea Prakovce.
V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo 5 výstav výrobkov klientov zariadenia Domko
Košice: v Banskej Bystrici, na Ministerstve kultúry SR – Galéria Piešťany,
Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve pôdohospodárstva SR, Kulturpark Košice.
Išlo o výstavu umeleckých fotografií spojených s ich predajom. Výťažok z predaja bol
použitý na nákup materiálu na ergoterapiu (plátna, farby,...)
V súlade so zmenou legislatívy ako aj zmenou prístupu k osobám so zdravotným
znevýhodnením bola v uplynulom roku prinavrátená spôsobilosť na právne úkony
jednému klientovi v zariadení Regina – domov sociálnych služieb v Kráľovciach.
Prinavrátenie spôsobilosti klientov je však náročný proces, súvisiaci aj so zmenou
myslenia širokej a odbornej verejnosti.
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Oblasť A6

Sociálne služby pre seniorov

Regionálna
Zabezpečovať optimálny variant riešenia životných situácii občanov v seniorskom veku poskytovaním sociálnych služieb.
priorita č. 6
Hlavný cieľ č. 1 Dobudovať sieť špecializovaných zariadení a zariadení pre seniorov.
Hlavný cieľ č. 2 Podporovať rozvoj opatrovateľskej služby v obciach a ďalších ambulantných a terénnych služieb pre seniorov.
Jedným z dôsledkov starnutia obyvateľstva je aj zvýšená potreba sociálnych služieb. Súčasne je potrebné vziať do úvahy
Odôvodnenie
diverzifikované potreby tejto veľmi heterogénnej cieľovej skupiny vo vzťahu k sociálnym službám. Len tretina obcí v kraji
priority
poskytuje opatrovateľskú službu seniorom, ktorá umožňuje zotrvávať seniorom v ich prirodzenom prostredí aj vo vysokom veku.
V roku 2016 bolo u neverejných poskytovateľov zazmluvnených 236 miest
v špecializovaných zariadeniach, čo je 13 miest viac ako v r. 2015. Celkový objem
Zvýšiť
počet
miest
financovaných finančných prostriedkov na financovanie týchto miest je 1 605 tis. €. Počet
Aktivita
z rozpočtu KSK
v špecializovaných zazmluvnených miest súvisí s kapacitou neverejných poskytovateľov (u 95%
poskytovateľov tejto služby v kraji je zazmluvnená celá registrovaná kapacita), ako aj
zariadeniach o 10
s požiadavkou o zabezpečenie služby u konkrétneho poskytovateľa od občanov, ktorí
sú na túto službu odkázaní.
Cieľom bolo vytvorenie ďalších 2x kontaktných bodov, t.j. v zariadení Via Lux
Košice a Lumen Trebišov. Týmto by boli kontaktné body zriadené vo všetkých
špecializovaných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V uplynulom roku
sa poradilo zriadiť kontaktný bod v zariadení Via Lux Košice, súčasťou ktorého je aj
miestnosť prvého kontaktu. Táto je denne otvorená, k dispozícii hlavne rodinným
Zriadiť ďalší kontaktný info bod
príslušníkom, ktorí sa starajú o príbuzného s Alzheimerovou chorobou. V rámci info
Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby
bodu sú organizované prednášky za účasti zamestnancov špecializovaného zariadenia
v kraji
a rodinných príslušníkov tých občanov, ktorí požiadali zariadenie o zabezpečenie
sociálnej služby, t.č. im je starostlivosť zabezpečovaná rodinou v domácnosti. Témou
prednášok bolo ako sa starať o človeka s týchto ochorením, aké sú prejavy choroby,
ako postupovať, ak rodina starostlivosť už nezvláda a pod. Vytvorenie info bodu v
zariadení Lumen je naplánované na r. 2017.
V priebehu roka 2016 došlo k sprevádzkovaniu bazéna, ktorý sa nachádza
v priestoroch zariadenia Arcus. V rámci skúšobnej prevádzky bol bazén využívaný
V ZSS Arcus riešiť doteraz nevyužívaný
denne 2-3 klientmi zariadenia, ktorí o túto službu prejavili záujem. V budúcnosti
priestor bazénu pre terapiu klientov
plánuje zariadenie rozšíriť využívanie bazéna napr. aj pre zamestnancov zariadenia,
(seniorov)
rodinných príslušníkov klientov a pod. za účelom získania finančných prostriedkov na
jeho prevádzku.
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Zmena prístupu vo vzťahu k seniorov v zariadeniach pre seniorov bola realizovaná
Zmeniť prístup a
profesionalizáciu
hlavne v oblasti vzdelávania (napr. nutričná výživa u seniorov, bezpečnosť a ochrana
zamestnancov v 4 ZSS v ZpKSK vo
seniorov), v zintenzívnení spolupráce s výbormi samospráv v zariadeniach (Via Lux,
vzťahu k cieľovej skupine seniori
Lumen, Harmonia, Subsidium), v spracovaní plánov rizík.
Oblasť A7

Prevencia a eliminácia domáceho násilia páchaného na ženách

Regionálna
priorita č. 7

Skvalitňovať a rozširovať ponuku sociálnych služieb zameraných na prevenciu a elimináciu domáceho násilia.

Hlavný cieľ
Odôvodnenie
priority
Aktivita

Vytvárať služby zamerané na podporu žien a detí zažívajúcich násilie so zohľadňovaním ich špecifických a diverzifikovaných
potrieb. Rozvíjať preventívne programy.
Domáce násilie je často tabuizovaným sociálnym problémom, ktorého prevencia a eliminácia vyžaduje kvalitné sociálne služby.
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách zdôrazňuje potrebu palety služieb zameraných na
elimináciu a prevenciu domáceho násilia.
Zvýšiť počet zazmluvnených miest V roku 2016 poskytol KSK finančný príspevok spolu na 65 miest, čo je o 11 viac ako
v zariadeniach núdzového bývania o 5
v predchádzajúcom období.
Leták o poskytovaní špecializovaného poradenstva pre problematiku násilia bol
pripravený a vytlačený v počte 2000 ks. Bol distribuovaný všetkým špecializovaným
Pripraviť návrh letáku o poskytovaní
poradcom v kraji, zariadeniam núdzového bývania, v kancelárii prvého kontaktu
špecializovaného
poradenstva
pre
Úradu KSK,.... Ďalší informatívny leták pripravila a distribuovala organizácia
problematiku domáceho násilia
Fenestra. Pre školákov boli vyrobené záložky do knihy. Cieľom tejto aktivity je šíriť
informácie o tomto probléme a o možnostiach jeho riešenia.
Za rok 2016 bolo poradenstvo poskytnuté 425 ženám a 17 deťom zažívajúcim násilie.
V sledovanom období sa uskutočnilo viacero stretnutí a podujatí zameraných na
odhaľovanie témy násilia v spolupráci s partnermi projektu. Aktivity boli realizované
v regiónoch, v ktorých pôsobia jednotliví partneri projektu: Košice a okolie,
Michalovce, Spišská Nová Ves, Trebišov. K stretnutiam boli prizvaní aj zástupcovia
Realizovať projekt z NFM zameraného na
miestnych samospráv, prokuratúry, policajného zboru a pod.
prevenciu a odhaľovanie problematiky;
- Scitlivovacie workshopy: 2
Systematizácia špecifického poradenstva
pre ženy zažívajúce násilie
- Stretnutia k multiinštitucionálnej spolupráci: 7
- Stretnutia s mladými ľuďmi: 2
- Divadelné predstavenia: 2
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Oblasť A8
Regionálna
priorita č. 8
Hlavný cieľ
Odôvodnenie
priority

Aktivita

Rozvoj sociálnych služieb
Zaviesť systém hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb.
Efektívne využívať základné nástroje rozvoja sociálnych služieb - komunitné plánovanie a štandardy kvality sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie a štandardy kvality sociálnych služieb sú relatívne novými nástrojmi rozvoja sociálnych služieb. Silnou
stránkou oboch nástrojov je ich komplexnosť, široká participácia všetkých dotknutých aktérov, dôraz na také hodnoty a princípy
akými sú sociálna spravodlivosť, participácia, subsidiarita, solidarita, odbornosť. Oba nástroje umožňujú zaviesť transparentnosť,
zabezpečujú kontinuitu rozvoja a kvalitu v celom systéme sociálnych služieb.
Z úrovne MPSVaR bola spracovaná príručka – implementácia podmienok kvality do
praxe pre neverejných poskytovateľov, zástupca Odboru sociálnych vecí
Pripraviť skrátenú metodiku zavádzania
a zdravotníctva Úradu KSK bol členom pracovnej skupiny, ktorá príručku
podmienok kvality do praxe pre
pripravovala. Túto následne KSK rozposlal všetkým poskytovateľom služieb
poskytovateľov soc. služieb (z metodiky
v pôsobnosti VÚC v kraji. Metodika podrobne charakterizuje jednotlivé ukazovatele
spracovanej MPSVaR SR a z metodiky
štandardov kvality, ktoré sa začnú hodnotiť od 1.1.2018, vrátane uvedenia
kontrolnej činnosti KSK)
dokumentov, ktoré je potrebné mať spracované, ukazovateľov splnenia príslušného
štandardu a nesprávnych príkladov z praxe.
Participovať na príprave metodiky úrovne Podľa spracovanej príručky implementácie podmienok kvality do praxe spracoval
poskytovaných sociálnych služieb (po Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK skrátenú verziu metodiky úrovne
vzore vypracovanom MPSVaR) pre účely poskytovaných sociálnych služieb, podľa ktorej bude realizovať kontroly v roku 2017
vykonávania kontroly zamestnancami s cieľom pripraviť poskytovateľov na blížiace sa obdobie hodnotenia kvality nimi
OSVaZ Úradu KSK
poskytovaných služieb.
V
ZSS
v ZpKSK
realizovať Z dôvodu, že spracovaná metodika z MPSVaR, bola KSK doručená až v II. polroku
samohodnotenie kvality poskytovaných 2016, samohodnotenie bolo uskutočnené iba v jednom zariadení. Úloha bola
služieb podľa MPSVaR SR spracovanej presunutá na r. 2017.
metodiky pre poskytovateľov sociálnych
služieb
Za sledované obdobie bolo realizovaných niekoľko vzdelávacích aktivít zameraných
na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach
Pokračovať vo vzdelávaní zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Pre 350 svojich zamestnancov zariadenia
( napr. práca s agresívnym klientom)
zorganizovali semináre na témy: aktivizačná činnosť – tréning pamäte, základné
ľudské práva a slobody, zvyšovanie statusu prijímateľov sociálnych služieb, praktické
cvičenia pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie, dobrovoľnícka činnosť, školenia
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Vypracovať plán rizík ako súčasť
individuálneho plánu, určiť kľúčového
pracovníka v individuálnom plánovaní

Zabezpečiť zmenu prístupu sociálnych
pracovníkov k sociálnej práci s klientom

Vykonať 20 kontrol úrovne poskytovania
sociálnych
služieb
u neverejných
a verejných poskytovateľov sociálnych
služieb

v oblasti ergoterapie, prístup k agresívnemu klientovi, nutričná výživa u seniorov,
bezpečnosť a ochrana seniorov. Štyri semináre spolu pre 69 zamestnancov
zorganizoval KSK na témy: dezinfekcia a upratovanie, ošetrovateľská starostlivosť
v zariadeniach, vydávanie kódov z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
sesterské diagnózy a štandardy ošetrovateľských úkonov. Ďalšie vzdelávanie pre 24
zamestnancov zorganizovalo zariadenia LIDWINA (viď uvedené nižšie). 12
zdravotných sestier zo zariadení poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť bolo
zaradených do špecializačného štúdia zdravotných sestier (v rámci prípravy na
splnenie personálnych podmienok na preplácanie ošetrovateľských úkonov
z verejného zdravotného poistenia). Celkovo sa do vzdelávania zapojilo 431
zamestnancov. K týmto aktivitám je možné priradiť aj realizované supervízne
stretnutia vo všetkých 13 zariadeniach.
Plány rizík ako súčasť individuálneho plánu, resp. ošetrovateľského procesu boli
vypracované vo všetkých 13 zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ich
spracovanie uľahčilo aj 6 vzdelávacích seminárov pre 24 zamestnancov, ktoré
zorganizovala zariadenie Lidwina. Spracované plány rizík napomáhajú pri
identifikácií možných problémových situácií (napr. možné úteky klientov), zmena
spracovania individuálnych plánov umožňuje pružne reagovať na potreby klienta,
kľúčový pracovník umožňuje lepšiu koordináciu aktivít zameraných na plnenie
stanoveného cieľa, vzájomnú spoluprácu dotknutých zamestnancov,... Súčasťou
individuálnych plánov u klientov, ktorí nevedia verbálne zadefinovať svoje potreby
a priania, sú tzv. piktogramy.
K zmene prístupu prispelo vzdelávanie zamestnancov o potrebe individuálneho
plánovania sociálnej služby, individuálnom prístupe ku klientovi, o určení kľúčového
zamestnanca, o dodržiavaní ľudských práv, prijatie etických kódexov
v zariadeniach,.... Realizácia týchto zmien je dlhodobý proces spojený so zmenou
myslenia, postojov zamestnancov a klientov.
V roku 2016 bolo vykonaných 35 kontrol úrovne poskytovaných sociálnych služieb
v súlade s § 81 zákona o sociálnych službách v členení: 9 kontrol u verejných
poskytovateľov, 12 kontrol u neverejných poskytovateľov financovaných z rozpočtu
KSK, 14 kontrol v denných stacionároch. Vykonanými kontrolami boli zistené
závažné nedostatky pri poskytovaní sociálnych služieb, často súvisiace
s nedostatočnou znalosťou zákona o sociálnych službách – toto zistenie sa týkalo
neverejných poskytovateľov. Z dôvodu, že porušenie zákona bolo zistené
12

Spracovať metodiku činnosti pre prácu
s autistickým klientom

Pokračovať v elektronizácii
administratívnych činností vykonávaných
v ZSS v ZpKSK

Participovať
na
zvyšovaní
poskytovaných služieb v SR

kvality

Zabezpečiť
zvyšovanie
kvality
poskytovaných
sociálnych
služieb
napojením
vybraných
ZSS
na
spolufinancovanie služby z prostriedkov
verejného zdravotného poistenia

u neverejných poskytovateľov, bol z kontrolných zistení bol spracovaný sumár
najčastejšie sa opakujúcich chýb: organizačná štruktúra, vnútorné predpisy
(predovšetkým domáci a prevádzkový poriadok). Spracovaný sumár zistení bol
zaslaný všetkým neverejným poskytovateľom a bude predmetom pracovných
stretnutí, ktoré bude KSK s poskytovateľmi v r. 2017 organizovať.
Metodiku práce s autistickým klientom spracovalo zariadenie DOMKO Košice, ktoré
služby pre túto cieľovú skupinu poskytuje. Metodika je zverejnená na webstránke
tohto zariadenia.
V 11 z 13 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti je zavedený IS Cygnus, zavedenie
v ďalších dvoch nebolo možné z technických dôvodov (potreba vykonať rozsiahle
rekonštrukčné práce). IS obsahuje moduly pre každú oblasť práce v ZSS (evidencia
dokumentácia klienta, individuálne plánovanie, sledovanie neprítomnosti klienta,
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, stravovanie, dochádzka, manažérsky modul
a pod), jednotlivé moduly sú navzájom prepojené, čo umožňuje lepšiu evidenciu,
výmenu informácii medzi jednotlivými úsekmi, skrátenie času potrebného na
vypracovanie napr. individuálneho plánu, spracovanie ošetrovateľskej dokumentácie,
odstránilo duplicitu v evidenciách, ... Využívanie IS je pravidelne v štvrťročných
intervaloch vyhodnocované, v prípade potreby realizované potrebné zmeny (napr.
v zariadení ARCUS bol IS Cygnus dopracovaný o zaznamenávanie ošetrovateľských
úkonov a ich fakturácia pre zdravotnú poisťovňu. V opačnom prípade by bolo
zariadené nútené zakúpiť si ďalší IS.)
V sledovanom období sa uskutočnilo jedno stretnutie zástupcov SK8 v Košiciach,
jedno v Trenčíne. Cieľom stretnutí bola diskusia o zmenách v zákone o sociálnych
službách, ktoré je potrebné prijať za účelom zabezpečenia dostupnosti sociálnych
služieb v SR. V tejto súvislosti bol spoločne pripravený legislatívny návrh zmien
uvedeného predpisu, ktoré boli predložené MPSVaR SR.
Zmluvu o financovaní vybraných ošetrovateľských úkonov so všeobecnou zdravotnou
poisťovňou uzatvorilo zariadenie ARCUS Košice. Celkový objem finančných
prostriedkov, ktoré boli na základe zmluvy s poisťovňou zariadeniu zaplatené, je cca
30 tis. €. Nepreplatená bola cca 1/3 ďalších zrealizovaných ošetrovateľských úkonov
(dôvodom je limit stanovený VšZP). Zariadenie rokovalo aj s ostatnými zdravotnými
poisťovňami, k zazmluvneniu však nedošlo. Podmienky na zazmluvnenie boli v roku
2016 splnené aj v zariadení SUBSIDIUM (personálne, technické podmienky,
pridelenie kódu z Úradu pre dohľad so zdravotnou poisťovňou), predpokladáme
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uzatvorenie zmluvy v r. 2017. Na zazmluvnenie sa pripravujú ďalšie 3 zariadenia
(VIA LUX Košice Barca, LUMEN Trebišov, HARMONIA Strážske).
Oblasť A9

Dobrovoľníctvo v sociálnych službách
Zvýšiť zapojenie obyvateľov Košického
Regionálna
kraja do dobrovoľníckych aktivít v oblasti
priorita č. 1
sociálnych služieb
Vytvoriť
dobrovoľnícke
programy
Hlavný cieľ č. 1
v zariadeniach sociálnych služieb
Zvýšiť úroveň poznatkov o prínosoch
Hlavný cieľ č. 2 dobrovoľníctva pre organizáciu a o
manažmente dobrovoľníctva
Dobrovoľníctvo je nástroj zvýšenia kvality
sociálnych služieb a sociálnej súdržnosti v
spoločnosti. Formálne dobrovoľníctvo (pre
organizácie)
vyžaduje
profesionálny
Odôvodnenie
manažment dobrovoľníckych programov
priority
a ich medializáciu – len tak je možné
zvýšiť zapojenie obyvateľov. Regionálna
priorita je v súlade so Stratégiou podpory
rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji,
pripravenou v roku 2015.
Aktivita

V spolupráci s centrom dobrovoľníctva boli zrealizované dobrovoľnícke dni v týchto
V spolupráci so ZSS v ZpKSK realizovať 4
zariadeniach: Harmonia Strážske, Via Lux Košice Barca, Arcus Košice, Anima
dni dobrovoľníctva v zariadeniach
Michalovce, Domko Košice.
V rámci podpory rozvoja dobrovoľníctva pokračuje v zariadení Domko Košice
intenzívna spolupráca s o.z. Adra a n.o. Neeka. Pravidelne, 2x týždenne sa traja
dobrovoľníci zúčastňujú realizovaných terapií v zariadení (arteterapeutické, tvorivé,
Pri rozvoji dobrovoľníctva spolupracovať
športové a iné voľnočasové aktivity). O podporu dobrovoľníctva usilujú aj v ostatných
s o.z. Adra a n.o. Neeka – DSS Domko
zariadeniach sociálnych služieb aj napr. rozvíjaním spolupráce so strednými či
Košice – 3 uskutočnené aktivity
vysokými školami (umožnenie praxe študentov v zariadení), napr. v zariadení
Jasanima Rožňava a Harmonia Strážske.
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Vykonávanie aktivačnej činnosti pre 15
občanov formou dobrovoľníckej služby

Zabezpečiť proces vstupu KSK do
Dobrovoľníckeho centra KSK a poskytnúť
centru finančné prostriedky na rok 2016

Vo
všetkých
ZSS
v ZpKSK
a u neverejných poskytovateľov začať
spoluprácu s Dobrovoľníckym centrom
KSK

Zamestnávanie občanov formou dobrovoľníckej služby bolo realizované vo viacerých
zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – Lidwina
Strážske, Idea Prakovce, Domko Košice. V priebehu roka bolo touto formou
v zariadeniach zamestnaných spolu 20 občanov.
Vstup KSK do Dobrovoľníckeho centra Košického kraja bolo schválené uznesením
Zastupiteľstva KSK č. 367/2016 zo dňa 27.6.2016. Zmluva o spolupráci medzi KSK
a dobrovoľníckym centrom bola podpísaná na obdobie august – december 2016. Na
základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci boli centru poskytnuté finančné prostriedky
na rok 2016 vo výške 26 300 €. Finančné prostriedky boli určené predovšetkým na
podporu vzniku a činnosti Regionálneho centra dobrovoľníctva, vzájomnú spoluprácu
pri organizovaní rôznych činností, podujatí a aktivít (napr. „týždeň dobrovoľníctva“,
komunikácia so zariadeniami sociálnych služieb, príprava možných benefitov pre
dobrovoľníkov zo strany KSK a pod., ako aj podpora budovania infraštruktúry
dobrovoľníctva (aj prostredníctvom funkčného a kvalitného informačného systému).
V sledovanom období boli zorganizované workshopy so všetkými zariadeniami
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, na ktorých bolo centrum
predstavené a kde boli navrhnuté možnosti spolupráce. Dobrovoľnícke centrum
prezentovalo svoje poslanie a úlohu aj v rámci podujatia „Deň zdravia“, ktorý
organizoval Úrad KSK v spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb. Uskutočnil sa
aj konkrétny dobrovoľnícky program a to v zariadení Lidwina Strážske – pomoc
dobrovoľníkov spočívala pri priamej práci s klientmi v zariadení a pri jednorazových
aktivitách.

Oblasť B1

Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela detí a mládeže

Regionálna
priorita č. 1

Zvýšiť úroveň sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí a mládeže.

Skvalitniť vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
a predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií.
Hlavný cieľ č. 2 Zvýšiť záujem a znalosti o Dohovore o právach dieťaťa a jeho opčných protokoloch.
Odôvodnenie
Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017 stanovuje oba hlavné ciele ako strategické ciele, na realizácii ktorých sa majú
priority:
podieľať aj regionálne samosprávy.
Rozšíriť výkon opatrení sociálno právnej Podmienky na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany v krízových strediskách
Aktivita
ochrany
detí
a sociálnej
kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prostredníctvom profesionálnych rodičov boli
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Hlavný cieľ č. 1

v krízových strediskách v ZpKSK o výkon vytvorené schválením 5. etapy optimalizácie. Rozšírenie vykonávania opatrení o túto
opatrení u profesionálnych rodičov
formu bolo odsúhlasené v ZSS ANIMA Michalovce. Vykonávanie opatrení by mali
realizovať dvaja profesionálni rodičia spolu pre 5 detí. Požiadavka o poskytnutie
finančného príspevku na r. 2017 na ÚPSVaR bola zaslaná ešte v mesiaci september
2016, uskutočnilo sa výberové konanie, zmenené vnútorné predpisy v zariadení,
schválená platová inventúra. Finančný príspevok ÚPSVaR na zvýšený počet miest
neposkytol, služba bude financovaná z rozpočtu KSK.
Zvýšiť počet miest v zariadeniach na výkon
Oproti r. 2015 došlo k zvýšeniu počtu zazmluvnených miest v resocializačnom
opatrení sociálno právnej ochrany detí
stredisku o 10. Pre krízové a resocializačné strediska bol celkovo poskytnutý
a sociálnej kurately
financovaných
finančný príspevok spolu na 72 miest vo výške 427 tis. €.
z rozpočtu KSK financovaných o 10
V
spolupráci
s
existujúcimi
(akreditovanými)
subjektmi
pripraviť
projekty zamerané na predchádzanie V súlade s termínom stanovenom príslušným VZN bola Úradu KSK doručená jedna
sociálnopatologickým javom, obmedzenie žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu aktivity v súlade s § 10 – 11
al. odstránenie negatívnych vplyvov na zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Aktivita by mala byť
predchádzanie soc. vylúčeniu detí,... (§ 10 realizovaná v II. polroku 2017.
– 11 zákona o sociálno právnej ochrane
detí a osociálnej kuratele)
Košice 15.3. 2017
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