Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 v roku 2008.
Oblas A. 1

Sociálna prevencia a poradenstvo v sociálnych službách

Regionálna
priorita . 1

Efektívnejšie využitie existujúceho odborného poradenstva, vytváranie podmienok pre
budovanie dostupnej a dostato nej siete poradenských služieb ob anom.
Zefektívni a skvalitni sie poradenských služieb na území Košického kraja ( alej iba „KK“).
- V II. polroku bolo ukon ené priebežné monitorovanie úrovne poskytovanej služby
všetkých 22 subjektov, ktoré sú v evidencii KSK ako poskytovatelia poradenských
služieb na základe súhlasu MPSVaR pod a zákona 195/1998 o sociálne pomoci, resp. na
základe akreditácie pod a zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného po tu v sú asnosti 16
subjektov pôsobí v meste Košice, o sved í o nerovnomernom rozložení tohto druhu
sociálnej pomoci.
- Výsledkom metodických návštev a konzultácií s Katedrou sociálnej práce Prešovskej
univerzity, je navrhnutý
koordinovaný postup, jednotná evidencia, ktorá je
kontrolovate ná a merate ná. Boli tiež vytvorené normy – štandardy kvality sociálneho
poradenstva, boli dopracované eviden né karty klientov, spracovaný mesa ný výkaz
sociálneho poradcu. Postup štatistického kvantitatívneho spracovania po tu stálych
klientov jednotlivých poradenských subjektov výpo tom priemerného po tu stálych
klientov na 1 poradcu za mesiac bol odkonzultovaný s inými VÚC.
- Pripravili sme stanoviská k projektom poradenských centier: Komunitná práca
v poradenskom centre – Nižný Žipov, projekt sociálneho poradenstva a prevencie na
získanie povolenia v zmysle zákona . 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci pre Miesto pod
slnkom n.o. Košice, projekt BETHESDA, poskytovanie informácií a poradenstvo
v oblasti sociálnej, psychologickej, v oblasti udských práv a základných slobôd, Košice
a poradenskému stredisku pre seniorov - SENIOR DOM, n. o., Košice.
- Projekt: Centrá poradenstva a prevencie v Košickom kraji je vypracovaný, jeho
cie om je „sie ovanie“ poradenstva tak, aby bez zvýšenia po tu poradenských subjektov
boli pokryté všetky cie ové skupiny marginalizovaných a minoritných skupín
obyvate stva, a tiež aby boli centrá rovnomerne územne roz lenené. V roku 2009 bude
vyhlásená výzva pre poradenské inštitúcie na podanie projektových návrhov s vyššie
uvedenými cie mi. S fungovaním zosie ovaných poradenských centier rátame od
1.1.2010.

Hlavný cie
Plnenie

Oblas A. 2

Krízová intervencia

Regionálna
priorita . 2

Vytváranie podmienok pre ú innú realizáciu spolupráce medzi zariadeniami krízovej
intervencie, rozšírenie ich pôsobnosti na rôzne skupiny obyvate ov v kritickej situácii,
zabránenie sociálnemu vylú eniu ob anov.

Hlavný cie
Plnenie:

Vybudova efektívny systém služieb (domovy pre osamelých rodi ov - DOR, útulky,
resocializa né strediská - RS, krízové strediská pre deti - KS) a nadväzných inností v systéme
sociálnej pomoci. Rozširova po ty miest a zria ova alšie zariadenia krízovej intervencie.
- KSK finan ne podporuje 13 útulkov, 6 domovov pre osamelých rodi ov, 3
resocializa né strediská a 5 krízových stredísk pre deti.
- Realizovali sme metodické návštevy zamerané na skvalitnenie služieb v predmetných
zariadeniach, a to na zabezpe enie odborného prístupu ob anom, ktorí sa ocitli v kríze,
„vedenie“ rodi a pri výchove, starostlivosti a opatere die a a s cie om prenies získané
zru nosti do dennej starostlivosti po opustení „prechodného domova“.
- Vyvíjame iniciatívu aj pri riešení problému „bezdomovectva“ hlavne v meste Košice,
v spolupráci s Magistrátom mesta Košice, v prípade potreby v zimných mesiacoch je
vytvorená finan ná rezerva na riešenie krízových situácií. Ako príprava na zimné
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Oblas A. 3
Regionálna
priorita . 3
Hlavný cie
Plnenie:

obdobie bola zrealizovaná analýza efektivity sociálnych služieb v existujúcich
útulkoch.
Zamestnanci odboru sociálnych vecí sú aktívne zapojení do projektu „Mosty
z chudoby“, ktorý je zameraný na poznávanie iných prístupov k prí inám chudoby
a možných spôsoboch riešenia (autorom projektu je Philip E. DeVol z USA).
Odbor vyvíja aktivity aj pri riešení problému násilia páchaného na ženách a de och,
2 zamestnankyne odboru aktívne pracujú v pracovnej skupine, ktorá je vytvorená zo
zástupcov, ÚPSVaR , MVO, Polície, Magistrátu mesta Košice a M
Juh,
koordinujúcej postup zainteresovaných inštitúcií pri riešení problematiky týraných
žien. Ide o pilotný projekt, výstup ktorého bude implementovaný aj v ostatných
regiónoch Košického kraja. Zástupky a odboru je lenkou Exekutívneho výboru
rady Vlády SR pre rodovú rovnos . V tejto oblasti je Košický kraj jediný, ktorý má
špecializované zariadenie „Bezpe ný ženský dom“ pre týrané ženy a deti.
Odbornos zamestnancov zariadení poskytujúcich služby v tejto oblasti bola
zabezpe ovaná aj realizáciou supervíznych stretnutí zástupcov zariadení
poskytujúcich krízovú intervenciu v zariadeniach sociálnych služieb ( alej ZSS)
v rámci Košického kraja. Odborných garantom stretnutí boli zamestnankyne Strediska
krízovej intervencie v Košiciach, ktorého zria ovate om je KSK.
V oblasti resocializácie drogovo závislých a protidrogovej prevencie zamestnanky a
odboru v rámci twinningového projektu „Zlepšovanie a rozširovanie resocializa nej
a rehabilita nej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok“ v Bratislave
aktívne participovala na príprave a vypracovaní personálnych a profesionálnych
štandardov kvality resocializa ných stredísk v SR a koordinovala pripomienkové
konanie za Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj. Pod gesciou zamestnancov
odboru bol vypracovaný a úspešný spolo ný projekt resocializa ných stredísk
Košického a Banskobystrického kraja, výstupom ktorého je jednak alšie vzdelávanie
zamestnancov resocializa ných stredísk a spolo né stretnutia klientov mimo zariadení.
KSK plánoval v tomto roku podpori rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb
v resocializa nom zariadení pre cie ovú skupinu: ženy, pretože pre túto skupinu
ob anov chýba v kraji akáko vek forma sociálnej pomoci. Problémom je však
nepochopenie až odmietanie ob anov miest a obcí, s ktorým sa, napriek snahám,
zamestnanci ale aj klienti už fungujúcich resocializa ných stredísk stretávajú.

Pobytové služby
Poskytovanie pobytových služieb v súlade s potrebou intenzívnej pomoci.
Regulova po et lôžok v pobytových službách na základe princípu primeranosti intenzity
potrebnej pomoci. Poskytova pobytové služby len vtedy, ak terénne služby nesta ia pokry
potreby ob anov.
- Na základe výsledkov z monitoringov kvality boli spolu s riadite mi zariadení
sociálnych služieb v zria ovate skej pôsobnosti KSK stanovené opatrenia na
zlepšenie poskytovaných služieb, ktoré sú pravidelne sledované a vyhodnocované.
- Pracovníci odboru v sledovanom období metodicky usmer ovali sociálne zariadenia
pri príprave projektov zameraných na dosiahnutie európskych štandardov
poskytovania sociálnych služieb, najmä skultúrnenie a zvýšenie úrovne ubytovania a
na plnenie vyhlášky MZ SR 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zaradenia.
alším nástrojom na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnych
zariadeniach je poskytovanie supervízie, ktorú vykonávajú nezávislí odborníci.
- Je vytvorená troj lennú komisiu, ktorá posudzuje projekty zamestnancov ZSS
spracované v rámci overovania osobitných kvalifika ných predpokladov a tieto sú
následne realizované v zariadeniach.
- Pre príjem ob anov do zariadenia s celoro ným pobytom je v rámci kontrol sledované
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Oblas A. 4
Regionálna
priorita . 4
Hlavný cie
Plnenie:

uplat ovanie usmernenia, ktoré bolo spracované z úrovne ÚKSK a ktoré zoh adnilo
výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR. Na základe usmernenia sú
v zariadeniach vypracované kritéria prijatia ob ana do zariadenia.
V priebehu roka 2008 boli zaregistrované v Registri subjektov poskytujúcich
sociálnu pomoc, vedenom na OSV ÚKSK, 2 nové neziskové organizácie, ktoré sú
zria ovate mi pobytových zariadení: ZOS v Micha anoch s kapacitou 15 ob anov a
DD s kapacitou 10 ob anov a ZOS s kapacitou 10 ob anov v Sobranciach.

Terénne služby
Zvýšenie podielu ambulantných a terénnych sociálnych služieb oproti pobytovým.

Zvýši rozsah a zlepši miestnu dostupnos terénnych služieb pre ob anov KK.
- KSK finan ne podporuje prechodné pobytové služby v 23 zariadeniach
opatrovate skej služby a prepravnú služba pre seniorov a zdravotne postihnutých
ob anov, ktorú realizuje 5 subjektov.
- V roku 2008 bola navýšená kapacita o 28 ob anov v chránenom bývaní zriadenom
neziskovými organizáciami.
- V 3 zariadeniach v zria ovate skej pôsobnosti KSK bolo vytvorené tréningové
chránené bývanie.
- V regióne fungujú sociálne služby formou dennej sociálnej pomoci v 6
rehabilita ných strediskách, kde sa stretávajú ob ania s rôznym zdravotných
postihom (autizmus, telesný postih, schizofrénia a pod.).
- Rozšírené sú aj ambulantné služby pre drogovo závislých ob anov.

Oblas A. 5

Podmienky pre integráciu ob anov so zdravotným postihnutím

Regionálna
priorita . 5

Prehlbovanie procesu integrácie ob anov so zdravotným postihnutím do širšieho
spolo enského prostredia.
Dba o dôsledné uplat ovanie princípov rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným
postihnutím vo všetkých oblastiach života.
- Košický samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti (§ 71a písm. p) zákona
.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v súlade s § 6 ods. 4
tohto zákona) zorganizoval výchovno – rekrea ného tábory pre deti s ažkým
zdravotným postihnutím. Na základe jeho požiadavky, boli zo strany Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny SR vy lenené finan né prostriedky na stanovený ú el
v sume 800 tis. Sk. Tábory organizovala CK ELÁN v spolupráci s ÚKSK celkovo pre
55 detí v troch turnusoch, ktoré sa odrekreovali spolu so sprievodom v rekrea nom
zariadení ubovnianskych kúpe ov.
- S cie om zabezpe i otvorenos zariadení vo i externému prostrediu, boli
realizované, postupne vo všetkých pobytových zariadeniach v zria ovate skej
pôsobnosti KSK, „Dni otvorených dverí“.
- V rámci plnenia opatrení z monitoringov každé zariadenie vytvorilo vlastnú webovú
stránku s informáciami pre ob anov.
- Aktívne pripravujeme podklady pre média a komunikujeme s nimi (TV Naša, rádio
Regina, STV, Župné noviny, Magazín KSK)
- Aktualizovali sme informácie na web stránke úradu v asti sociálne veci.
- Boli uskuto nené prezenta no – predajné trhy výrobkov klientov DSS na pôde
KSK, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom.
- KSK v spolupráci s Nadáciou MEMORY a Slovenskou Alzheimerovou spolo nos ou
zorganizoval odborný seminár pre riadite ov a vedúcich pracovníkov zariadení
sociálnych služieb s témou „Špecifiká starostlivosti o udí s demenciou v zariadení
sociálnych služieb“.

Hlavný cie
Plnenie:
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Oblas A. 6
Regionálna
priorita . 6
Hlavný cie
Plnenie:

Pokra uje spolupráca KSK s Úniou nevidiacich, ktorá vykonáva metodickú
a poradenskú innos v rozpo tových organizáciách zriadených KSK a v neziskových
organizáciách, ktoré KSK v rámci sociálneho zabezpe enia financuje.
V mesiaci november 2008 KSK v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom
a zariadeniami sociálnych služieb v zria ovate skej pôsobnosti KSK, zorganizoval V.
ro ník Festivalu v dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb pod
názvom MOST ÚSMEVOV. Festival sa konal pod záštitou predsedu Košického
samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebu u a jeho úlohou bolo poukáza na
možnosti, schopnosti, talent, tvorivos , iniciatívu udí s duševnými poruchami, a tak
prispie k lámaniu bariér v spolo nosti s cie om prija túto minoritu majoritou. Do
sú aže sa zapojilo desa domovov sociálnych služieb v zria ovate skej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja a 1 MVO.
Príkladnou akciou je realizácia D a krivých zrkadiel - výstava výtvarných prác
klientov DSS pre ob anov Košíc a okolia.
Domovina, n.o. má pripravený projekt s názvom „Aj my sme sú as svetového
kultúrneho dedi stva“, ktorého cie om je zapojenie komunity DSS Žehra do
posil ovania národného kultúrneho dedi stva. Projektom sa chce n.o. uchádza
o finan ný príspevok zo štrukturálnych fondov.
Na elimináciu akejko vek diskriminácie je zameraný projekt „Na ceste k rovnosti:
Zvyšovanie povedomia a viacúrov ové posil ovanie ob ianskej spolo nosti
a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie“ ( alej len „ projekt“), na ktorom
OSV participuje spolu s lenmi sociálnej komisie Zastupite stva KSK. Projekt je
realizovaný Združením ob an a demokracia v spolupráci s Inštitútom pre verejné
otázky, PDCS o.z. Partners for Democratic Change Slovakia a OZ Hlava 98 za
podpory z programu Progress Európskeho spolo enstva a je podporený aj vládou SR.
Cie om projektu je prispie k eliminácii diskriminácie.

Komunitné plánovanie
Ú innejšie uplat ovanie procesu komunitného plánovania v sociálnej politike obcí.
Poskytova sociálne služby na základe spracovaného plánu sociálneho rozvoja obcí, resp.
mikroregiónov.
- KSK podporuje iniciatívy ob ianskych združení starších ob anov a prehlbuje
spoluprácu s Jednotou dôchodcov,
pravidelnou ú as ou na „Parlamentoch
seniorov“ realizovaných mestskými as ami, za ú elom riešenia konkrétnych
problémov starších ob anov. V nasledujúcom období bude potrebná užšia spolupráca
z úrovne Ú KSK s obcami a mestami, najmä pri vzdelávaní zamestnancov samospráv
v oblasti poskytovania sociálnej pomoci ako aj pri príprave projektov na získanie
finan ných prostriedkov pre podporu komunitnej sociálnej politiky.
- V rámci projektu CESTA za ala spolupráca s referátom krízového riadenia
a komunitných projektov, kde sa rtajú alšie perspektívy zapojenia komunálnej
politiky do plnenia úloh v sociálnej oblasti.
- Pod záštitou predsedu KSK boli v mestách Košice a Spišská Nová Ves realizované
celkom 4 konferencie s medzinárodnou ú as ou, ktorých cie om bola výmena
skúseností pri riešení problematiky rodiny, bezpe ia detí a násilia páchaného na ženách
a de och
- V nasledujúcich rokoch plánujeme zintenzívni prácu v tejto oblasti.
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Oblas A. 7

Financovanie služieb

Regionálna
priorita . 7

Zefektívnenie vynakladania finan ných príspevkov a tvorba nových zdrojov na podporu
stanovených priorít v koncepcii rozvoja sociálnych služieb a SPO.

Hlavný cie

Spreh adni a zefektívni systém financovania sociálnych služieb a SPO z rozpo tu KSK.
- V záujme zlepšenia vynakladania finan ných prostriedkov KSK bolo zorganizované
stretnutie riadite ov zariadení sociálnych služieb s Útvarom hlavného kontrolóra
( alej „ÚHK“). V rámci stretnutia pracovníci ÚHK zovšeobecnili poznatky z
následných kontrol v zariadeniach sociálnych služieb v zria ovate skej pôsobnosti.
Upozornili na dodržiavanie finan nej disciplíny, využívanie služobných motorových
vozidiel, verejné obstarávanie, hospodárnos , efektívnos a ú innos nakladania
s bežnými a kapitálovými výdavkami.
- Sledujeme ú elnos a efektívnos erpania finan ných príspevkov poskytovaných
KSK v zmysle Usmernenia k erpaniu finan ného príspevku poskytnutého
z rozpo tu KSK subjektu, poskytujúcemu sociálnu pomoc a akreditovanému subjektu
(okrem zariadení pestúnskej starostlivosti), ktoré bolo spracované v spolupráci s ÚHK
a odborom financií KSK. Citované usmernenie je v tomto roku už sú as ou zmluvy
o poskytovaní finan ného príspevku uzatvorenej medzi KSK a subjektom
poskytujúcich sociálne služby.
- V rozpo tových organizáciách bol v sledovanom období kladený dôraz aj na
znižovanie bežných výdavkov, zvyšovanie príjmov zariadenia a tiež na prípravu
projektovej dokumentácie, ktorá rieši znižovanie spotreby energií inštaláciami
slne ných kolektorov, zatep ovaním objektov, rekonštruk nými prácami. Príprava
dokumentácie bola spolufinancovaná Úradom Košického samosprávneho kraja a takto
je pripravených 6 investi ných projektov, ktorými sa zariadenia v zria ovate skej
pôsobnosti budú v prvej etape uchádza o finan ný príspevok zo štrukturálnych
fondov.
- Návrh rozpo tu pre roky 2009-2011 v odvetví sociálne zabezpe enie, sme pripravili
v programovej štruktúre, s jasnou previazanos ou na opatrenia vyplývajúce
z koncepcie.

Plnenie:

Oblas B. 1
Regionálna
priorita . 1
Hlavný cie

Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela
Systémový prístup k zabezpe ovaniu výkonu sociálno-právnej ochrany a sociálnej
kurately v podmienkach KSK
Prostredníctvom „siete zariadení poradenstva a prevencie“a stredísk krízovej intervencie,
v spolupráci s obcami, školskými zariadeniami, ÚPSVaR a akreditovanými subjektmi rozšíri ,
skvalitni a zintenzívni primárnu prevenciu pred vznikom krízových situácií v rodine a
sociálno-patologických javov v spolo nosti a ú inne prispieva k riešeniu vzniknutých
krízových situácií.
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Plnenie

-

-

Boli realizované stretnutia za ú asti pracovníkov ÚPSV a R a KSK, za ú elom
prípravy procesu vyplývajúceho zo zmlúv o poskytovaní finan ného príspevku pod a §
89, ods. 5 zákona
. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V sledovanom období bola vykonaná metodická návšteva v každom akreditovanom
subjekte a pre skvalitnenie innosti boli prijaté odporú ania, pri om je dôraz kladený
najmä na preventívne aktivity zamerané na deti, mládež a rodinu.
V priebehu roka bola nadviazaná spolupráca s Teologickou fakultou pri
zabezpe ovaní stáží študentov v resocializa ných zariadeniach a krízových strediskách
Zadali sme návrhy tém, ktoré budú predmetom spracovania v diplomových prácach
s cie om prepoji teoretické aj praktické výstupy pre
alšie skvalit ovanie
poskytovaných sociálnych služieb a uspokojovanie potrieb ob anov.
Odbor intenzívne spolupracuje s novovytvoreným akreditovaným subjektom
DORKA n.o., Košice, s cie om pomoci pri zabezpe ovaní poskytovania kvalitných
a najmä komplexných sociálnych služieb v oblasti SPO.
Aktívne sme sa zú astnili viacerých konferencií (napr. Mosty k rodine),
s prezentáciou.
Preventívne protidrogové aktivity zamerané na školskú mládež realizujú najmä
Filia, n.o. Košice, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci v Košiciach, ktorým je
poskytovaný z úrovne KSK finan ný príspevok na poskytovanie poradenských služieb.
Za podpory a s pomocou OSV Ú KSK bola rozvinutá innos nízko prahového
strediska akreditovaného subjektu „Pomocná ruka“, ktoré poskytuje základnú a „prvú“
pomoc mladým narkomanom a realizuje preventívne programy pre mládež.

Oblas C. 1

Kvalita v sociálnych službách

Regionálna
priorita . 1

Vytváranie podmienok pre implementáciu štandardov kvality v sociálnych služieb.

Hlavný cie

Poskytova kvalitné sociálne služby a objektívne zhodnocova ich úrove pomocou
zavádzania štandardov kvality.
-

-

-

Košický samosprávny kraj pripravuje zariadenia na erpanie finan ných prostriedkov
v rámci výziev Regionálneho opera ného programu ( alej len „ROP“), prioritnej osi
. 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“
(pôvodne apríl 2008, teraz marec 2009), cie om ktorých je skultúrni a zve adi
prostredie v ktorom sú poskytované sociálne služby ob anom, o v kone nom
dôsledku prispeje k skvalit ovaniu poskytovaných sociálnych služieb. V sú asnosti
je pripravených 6 investi ných projektov v prvej etape: DSS Rakovec n/O.,
DSS Park mládeže KE, DDaDSS Trebišov, DD a DSS Rož ava, DDaDSS Skladná
KE, DSS Prakovce – Matilda Huta
Bola podaná žiados pre DSS v Prakovciach v rámci Nórskeho finan ného
mechanizmu,ktorá je zameraná na skvalitnenie života klientov DSS (vybudovanie
hydroterapie, ergoterapeutického centra a detského ihriska.
V roku 2008 získalo 10 zariadení sociálnych služieb finan né prostriedky z Výnosu
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 6 250 tis. Sk na
bežné a kapitálové výdavky za ú elom zvýšenia kvality prostredia resp. skvalitnenia
života zdravotne postihnutých ob anov.
Víziou KSK v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zavádzaním systému
manažérstva kvality pod a normy ISO 9001:2001 získa v roku 2009 „Certifikát
kvality“ v zariadeniach sociálnych služieb – v roku 2008 prebiehal proces prípravy.
V tomto roku bol schválený pilotný projekt DSS v Rož ave, za ú elom zmeny
filozofie prístupu ku klientom a podmienok pre zintenzívnenie a skvalitnenie
poskytovaných sociálnych služieb. Do praxe bude uvedený v roku 2009. Následne
bude táto inovatívna metóda prístupu ku klientom implementovaná do alších DSS(ide
hlavne o zmenu organiza nej štruktúry a vytvorenia integrovaných skupín klientov...).
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-

-

Oblas D. 1
Regionálna
priorita . 1
Hlavný cie
Plnenie:

V sledovanom období bolo vykonaných 102 metodických návštev z úrovne odboru.
V rámci monitorovania je kontrolovaná úrove naplnenia štandardov kvality
ubytovania, stravovania, hygieny, výchovy a vzdelávania klientov, individuálny rozvoj
klientov a pod. Štandardy sú zverejnené na webovej stránke KSK.
V rámci združenia SK8 sa odbor sociálnych vecí KSK stal gestorom danej oblasti.
Z tohto vyplýva príprava potrebných materiálov.
Aktívne sme pripomienkovali návrh zákona o sociálnych službách, analyzovali
dopad realizácie zákona, i už finan ný alebo organiza ný. Pripravili sme návrh
organiza nej štruktúry odboru sociálnych vecí po prijatí návrhu zákona a návrh
štruktúry softwarovej podpory realizácie návrhu zákona.
Zú ast ujeme sa pravidelných stretnutí pracovníkov odboru sociálnych vecí KSK
a PSK, za ú elom výmeny skúseností a vytvorenia partnerstva.

udské zdroje v sociálnych službách
Rozvoj udského kapitálu ako najdôležitejšieho aspektu rozvoja sociálnych služieb.
Zabezpe i odborný a osobnostný rast zamestnancov v sociálnych službách formou
celoživotného vzdelávania.
- Bol zavedený systém celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych
služieb v zria ovate skej pôsobnosti KSK. Každý riadite zariadenia v zria ovate skej
pôsobnosti KSK a každý vedúci odborný zamestnanec získali odbornú spôsobilos .
- V spolupráci so strediskom krízovej intervencie sa v priebehu I. polroka realizovali
štyri stretnutia s odbornými zamestnancami ZSS, na ktorých bola predstavená
supervízia ako forma odborného rastu a alšieho vzdelávania. Po pozitívnom ohlase
sa v projekte pokra ovalo aj v II. polroku.
- Vzh adom k tomu, že kvalita súvisí s udskými zdrojmi, bol pripravený a podaný
projekt
lita pre zariadenia v zria ovate skej pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja – „
pka“.
Cie om projektu je zavies dvojúrov ové vzdelávanie pracovníkov v sociálnej oblasti,
a to kvalifika ná (odborná) úrove a úrove zameraná na osobnostný rast manažérov
a zamestnancov v sociálnych službách formou celoživotného vzdelávania.
- V mesiaci apríl odbor pripravil dvojd ové školenie riadite ov zariadení sociálnych
služieb v zria ovate skej pôsobnosti KSK, nosnými témami ktorého boli: opera né
programy, poznatky a výstupy z kontrol, príprava na prechod na EURO, príprava
informa ných technológií na EURO, možnosti pri zabezpe ovaní ochrany zdravia pri
práci zamestnancov ZSS. Školite mi boli vedúci zamestnanci KSK a ÚHK.
- Dvaja pracovníci odboru sa v rámci celoživotného vzdelávania zú astnili na seminári
„Programové rozpo tovanie“, „Cesta k rovnosti“, „Konferencia SENIOR LIVING
v eskej Republike“.
- V záujme podpory psychickej pohody zamestnancov zariadení, boli v
mesiaci september zorganizované dvojd ové športové dni pre zamestnancov
rozpo tových organizácií, ktoré sa konali pod záštitou predsedu KSK. Zú astnilo sa na
nich viac ako 140 zamestnancov .
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