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ZOZNAM SKRATIEK 

 
APZ agentúra podporovaného zamestnávania 

DC denné centrum 

DS denný stacionár 

DSS domov sociálnych služieb 

EÚ Európska únia 

IROP Integrovaný regionálny operačný program 

IÚS UMR 

 

KC 

Integrovaná územná stratégia udržateľného 

mestského rozvoja 

komunitné centrum 

MDaV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MHD mestská hromadná doprava 

MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

MsÚ mestský úrad 

MŠ materská škola 

MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MVO mimovládna organizácia 

n. o., NO nezisková organizácia 

  

NDCpDaR nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

NP národný projekt 

NP TSP národný projekt Terénna sociálna práca 

NPSS neverejný poskytovateľ sociálnych služieb 

OÚ okresný úrad 

PSK  Prešovský samosprávny kraj 

s. r. o. spoločnosť s ručením obmedzeným 

ŠF Štrukturálne fondy 

ŠF – OP ĽZ Štrukturálne fondy – Operačný program  

Ľudské zdroje 

ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 

ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚPSVaR SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 

ÚSVSRpRK Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  

pre rómske komunity 

VZN všeobecne záväzné nariadenie 

ZpS 

ZŠ 

zariadenie pre seniorov 

základná škola 
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AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2018 – 2020 
 

Akčný plán na roky 2018 – 2020 (ďalej len „akčný plán“) je plán stanovenia postupnosti krokov, ktoré musia byť zrealizované tak, aby 

boli dosiahnuté stanovené ciele rozvoja sociálnych služieb pre vyšpecifikované cieľové skupiny. Ich postupnou realizáciou dôjde k naplneniu 

vízie rozvoja sociálnych služieb na území mesta Prešov do roku 2025.  

 

Akčný plán: 

 tvorí samostatnú prílohu Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025; 

 spracovaný je na obdobie troch rokov; 

 zostavený je pre tri cieľové skupiny, ktoré si vyžadujú 

špecifickú pozornosť, a jednu prierezovú oblasť (viď 

schéma), spoločnú nielen pre skupiny vyšpecifikované v 

Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Prešov na roky 

2018 – 2025, ale aj pre ostatné skupiny občanov mesta 

Prešov, ktoré môžu byť prijímateľmi sociálnych služieb 

(rôzneho typu a formy). 

 

Akčný plán obsahuje:  

 zoznam konkrétnych aktivít, ktoré je potrebné zrealizovať na 

dosiahnutie cieľa; 

 priradenie zodpovednosti za plnenie konkrétnych aktivít; 

 časový harmonogram plnenia konkrétnych aktivít; 

Schéma: Rámcové okruhy poskytovaných sociálnych služieb 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 predpokladané finančné náklady potrebné k naplneniu stano-

vených aktivít; 

 zdroje finančného krytia jednotlivých aktivít.  

Prierezová oblasť  
(spoločná pre všetky cieľové skupiny) 

Cieľová skupina 1 

 Rodina s deťmi 

Cieľová skupina 2 

 Osoby  
so zdravotným 

postihnutím                    
a seniori 

Cieľová skupina 3 

 Ohrozené   
skupiny 
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STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE PREŠOV 
 

VÍZIA rozvoja sociálnych služieb na území mesta Prešov 

  

Mesto Prešov bude v roku 2025 poskytovať  

adresné, komplexné, kvalitné a dostupné sociálne služby pre jednotlivé skupiny obyvateľov  

prostredníctvom fungujúcej siete služieb  

založenej na skutočnom dopyte a uspokojení potrieb občanov. 
   

 

Strategická vízia popisuje ideálny stav sociálnych služieb a sociálnej pomoci na obdobie do roku 2025 a určuje základný smer ďalšieho 

rozvoja sociálnych služieb na území mesta Prešov v nadchádzajúcom období.  

Stratégia rozvoja sociálnych služieb v meste Prešov rešpektuje Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 a priority 

zadefinované v Programe rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Vychádza z identifikovaných potrieb obyvateľov 

mesta Prešov a organizácií poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich činnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

ako aj z disponibilných zdrojov na financovanie sociálnych služieb, hľadajúc najlepšie riešenia ich prepojenia.  

Úspešnosť stratégie a jednotlivých aktivít bude závisieť nielen od vytvorenia fungujúcej siete sociálnych služieb založenej na skutočnom 

dopyte a uspokojení potrieb obyvateľov mesta, ale aj od finančnej udržateľnosti celého systému sociálnych služieb a v neposlednom rade od 

aktívnej spolupráce všetkých aktérov sociálnej politiky v meste i širšom území. 
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1  Prierezová oblasť – sociálne služby 
 

HLAVNÝ CIEĽ A: Poskytovať v meste Prešov komplexné sociálne služby s dôrazom na komunitný prístup umožňujúci ich 

prijímateľom zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí 

 

Priorita A1: Zefektívniť spoluprácu verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za účelom skvalitnenia 

sociálnych služieb a zlepšenia ich dostupnosti 

 

Opatrenie A1.1: Budovať sociálne povedomie a zefektívniť spoluprácu verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

A1.1.1 Stretnutia verejných 

a neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb (spolupráca, sieťovanie,...) 

0,00 € 0,00 €/2018 ----- 2018 – 2020 mesto Prešov počet stretnutí 4 

A1.1.2 Spoločná propagácia poskytovania 

sociálnych služieb (webové stránky 

mesta, webové stránky) 

0,00 € 0,00 €/2018 ----- 2018 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 
počet PR aktivít 12 

A1.1.3 Poskytovanie dotácií z rozpočtu 

mesta za účelom podpory aktivít 

v sociálnej oblasti v zmysle platného VZN 

45 500,00 €/rok 35 000,00 €/2018 

mesto Prešov, 

žiadatelia 

o poskytnutie 

dotácie 

2018 – 2020 

mesto Prešov, 

žiadatelia 

o poskytnutie 

dotácie 

počet 

vyhlásených 

výziev na 

poskytovanie 

dotácií 

3 
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Opatrenie A1.2: Skvalitniť poskytovanie existujúcich sociálnych služieb 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

A1.2.1 Koordinácia terénnej 

a komunitnej práce (vytvorenie 

pracovnej pozície koordinátora) 

14 000,00 €/rok 0,00 €/2018 
mesto Prešov, 

NPSS 
2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS 

vytvorený 

systém 

koordinácie 

1 

A1.2.2 Posilnenie personálnych 

a odborných kapacít v oblasti 

poskytovania sociálnych služieb 

22 000,00 €/rok 0,00 €/2018 
ŠF – OP ĽZ,  

mesto Prešov 
2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS 

vytvorené nové 

pracovné 

miesto 

2 

A1.2.3 Zapájanie dobrovoľníkov  

do aktivít v oblasti sociálnych služieb 

(databáza dobrovoľníkov + monitoring) 

0,00 € 
0,00 €/2018 

(aktivita C1.2.6) 
----- 2018 – 2020 NPSS, MVO 

vytvorený 

dobrovoľnícky 

program 

1 

A1.2.4 Deň sociálneho poradenstva 

(pravidelné stretnutia v zariadeniach 

poskytujúcich sociálne služby) 

400,00 €/rok 400,00 €/2018 mesto Prešov 2018 – 2020 

mesto Prešov, 

sociálne 

zariadenia 

mesta Prešov 

počet dní 

sociálneho 

poradenstva 

6 

A1.2.5 Zriadenie poradného orgánu 

primátora mesta pre oblasť sociálnych 

služieb pozostávajúceho zo zástupcov 

verejných aj neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb 

0,00 € 0,00 €/2018 ---- 2018 – 2020 mesto Prešov 
zriadený 

poradný orgán 
1 
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1.1  Cieľová skupina RODINA S DEŤMI 
 

HLAVNÝ CIEĽ B: Vytvoriť podmienky pre nezávislý život rodín s deťmi 

 

Priority pre cieľovú skupinu Rodina s deťmi: 

B1: Zlepšiť sieť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby 

B2: Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity v rodinách s deťmi 

B3: Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín  

B4: Zabezpečiť dostupnosť bývania v sociálnych a mestských nájomných bytoch pre rodiny s deťmi 

 

Priorita B1:  Zlepšiť sieť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a rozvíjať terénne, 

ambulantné a pobytové sociálne služby 

 

Opatrenie B1.1: Podporovať zriadenie pobytových zariadení pre rodiny s deťmi 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

B1.1.1 Zriadenie útulku  

pre osamelé matky s deťmi 
70 000,00 € 

finančná 

spoluúčasť 

dotácie, ŠF, mesto Prešov, 

sponzori, príspevok PSK 
2019 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS 

vytvorená nová 

služba 
1 

B1.1.2 Zriadenie zariadenia 

núdzového bývania v meste  

pre rodiny s deťmi 

80 000,00 € 
finančná  

spoluúčasť 

sponzori, dotácie, príspevok 

PSK, mesto Prešov,  

MPSVaR SR, NPSS 

2019 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

vytvorená nová 

služba 
1 
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Opatrenie B1.2: Zvyšovať kapacitu a podporovať rozširovanie ambulantných a terénnych služieb pre rodiny s deťmi 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

B1.2.1 Nízkoprahové denné 

centrá pre deti a rodinu 

(zriadenie nových a podpora 

existujúcich) 

80 000,00 € 

34 700,00 €/2018 

(aktivita C1.2.6) 

17 929,80 € 

ŠF – OP ĽZ,  

príspevok PSK,  

dotačné zdroje,  

mesto Prešov, NPSS 

2018 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

počet 

prijímateľov 

sociálnej služby 

500 

B1.2.2 Kapacitné posilnenie 

terénnej sociálnej práce 

v rodinách s deťmi 

25 000,00 € 

0,00 €/2018 

(po ukončení  

nár. projektu) 

ŠF, mesto Prešov, 

vlastné zdroje NPSS, 

dotácie 

2019 – 2020 

po ukončení 

nár. projektu 

mesto Prešov, 

NPSS, MVO, 

NO 

počet 

novoprijatých 

pracovníkov 

2 

B1.2.3 Rozvoj poradenských 

služieb pre rodiny s deťmi 

zriadením poradenského 

centra 

25 000,00 € 0,00 €/2018 

mesto Prešov, ŠF, 

NPSS, MVO, NO, 

MPSVaR SR 

2019 – 2020 

mesto Prešov, 

ÚPSVaR, 

NPSS, MVO, 

NO 

vytvorené 

poradenské 

centrum 

1 

B1.2.4 Podpora činnosti 

komunitných centier 

pôsobiacich v meste 

60 000,00 € 24 800,00 €/2018 

ŠF, mesto Prešov, 

dotácie, vlastné zdroje 

NPSS, MV SR – dotácia 

na podporu sociálnych 

a kultúrnych potrieb  

a riešenia mimoriadne 

nepriaznivých situácií 

rómskej komunity 

2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS, MVO, 

NO 

fungujúce 

komunitné 

centrá 

áno/nie 

B1.2.5 Realizácia opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately  

v rodinách 

25 000,00 € 5 000,00 €/2018 

mesto Prešov,  

dotácie,  

príspevok PSK 

2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS, 

akreditované 

subjekty 

počet klientov/ 

klientok ročne 
100 
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Opatrenie B1.3: Zabezpečiť služby zamerané na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

B1.3.1 Zriadenie zariadenia 

dočasnej starostlivosti o deti 

– pobytovej služby 

krátkodobej starostlivosti 

o dieťa počas hospitalizácie 

rodiča, prípadne z iného 

dôvodu 

25 000,00 € 0,00 €/2018 

mesto Prešov,  

príspevok PSK,  

zdroje NPSS, ŠF 

2019 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

vytvorená nová 

sociálna služba 
1 

B1.3.2 Zriadenie detských 

jaslí ako prostriedku  

na zosúladenie rodinného 

a pracovného života 

v závislosti  

od kapacity 
0,00 €/2018 

mesto Prešov,  

vlastné zdroje NPSS, 

súkromné zdroje 

2020 

mesto Prešov, 

NPSS, fyzické 

a právnické 

osoby 

vytvorená nová 

sociálna služba 
1 

B1.3.3 Zabezpečenie pomoci 

pri osobnej starostlivosti 

o dieťa a podpora 

zosúlaďovania rodinného 

a pracovného života 

16 000,00 € 

16 000,00 €/2018 

1 pracovné 

miesto 

mesto Prešov 2018 – 2020 mesto Prešov 
počet klientov/ 

klientok ročne 
10 
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Opatrenie B1.4: Podporovať zriadenie nových služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

B1.4.1 Podpora včasnej 

intervencie detí  

so zdravotným postihnutím 

60 000,00 € 0,00 €/2018 
NPSS,  

príspevok PSK 
2019 – 2020 NPSS 

fungujúce 

zariadenie/služba 
1 

B1.4.2 Podpora sociálnych 

a rehabilitačných služieb  

pre rodiny so zdravotne 

znevýhodneným dieťaťom 

30 000,00 € 0,00 €/2018 

NPSS,  

príspevok PSK,  

dotácia MPSVaR SR, 

MVO, NO 

2019 – 2020 
NPSS,  

MVO, NO 

počet 

klientov/klientok 

ročne 

10 

B1.4.3 Zriadenie nového 

centra komplexných 

sociálnych služieb  

pre zdravotne znevýhodnené 

deti a ich rodiny 

500 000,00 € 0,00 €/2018 

súkromný investor, 

vlastné zdroje,  

dotácie, NPSS,  

MPSVaR SR 

2019 – 2020 

NPSS,  

MVO, NO, 

mesto Prešov 

počet 

novovytvorených 

zariadení 

 

počet 

novovytvorených 

miest v zariadení 

1 

   

 

 

35 

B1.4.4 Podpora programov 

zameraných na integráciu 

detí a mládeže so 

zdravotným znevýhodnením 

medzi zdravých rovesníkov 

20 000,00 € Aktivita A1.1.3 

NPSS, MVO, NO,  

mesto Prešov,  

dotácie,  

ŠF – OP ĽZ 

2019 – 2020 

NPSS,  

MVO, NO, 

mesto Prešov 

počet programov 6 
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Priorita B2: Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity 
 

Opatrenie B2.1: Podporovať rozvoj osvetových a preventívnych programov pre deti, mládež a rodinu 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie aktivity 
Ukazovateľ 

Požadovaná 

hodnota 

B2.1.1 Realizácia voľnočasových, 

preventívnych a osvetových 

aktivít pre obyvateľov mesta 

s dôrazom na rodiny s deťmi 

5 000,00 € 4 500,00 €/2018 

dotačné zdroje, ŠF, 

mesto Prešov,  

vlastné zdroje NPSS 

2018 – 2020 

mesto Prešov,  

NPSS, MVO, NO, 

akreditované 

subjekty 

počet aktivít 

ročne 
20 

 

Priorita B3: Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín 
 

Opatrenie B3.1: Vytvoriť podmienky pre inklúziu rodín a detí ohrozených exklúziou 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie aktivity 
Ukazovateľ 

Požadovaná 

hodnota 

B3.1.1 Posilnenie personálnych 

kapacít pri využití preventívnych 

a podporných programov pre 

ohrozené rodiny s deťmi 

12 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov,  

dotačné zdroje,  

vlastné zdroje NPSS,  

PSK 

2019 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS, akreditované 

subjekty 

vytvorené 

nové 

pracovné 

miesto 

1 

B3.1.2 Kapacitné posilnenie 

krízovej intervencie pre rodiny 

s deťmi (sanácia rodiny) 

12 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov,  

príspevok PSK,  

vlastné zdroje NPSS 

2019 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS, akreditované 

subjekty 

vytvorené 

nové 

pracovné 

miesto 

1 
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Opatrenie B3.1: Vytvoriť podmienky pre inklúziu rodín a detí ohrozených exklúziou (pokračovanie tabuľky) 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť za 

plnenie aktivity 
Ukazovateľ 

Požadovaná 

hodnota 

B3.1.3 Podpora a rozvoj služieb 

a foriem pomoci pre osamelých 

rodičov s deťmi 

3 000,00 €/rok 

0,00 €/2018 

(aktivita 

A1.1.3) 

mesto Prešov,  

príspevok PSK, 

akreditované subjekty, 

MVO, MPSVaR SR 

2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS, MVO, NO, 

akreditované 

subjekty 

počet aktivít 5 

 

Priorita B4: Zabezpečiť dostupnosť bývania v sociálnych a mestských nájomných bytoch pre rodiny s deťmi 
 

Opatrenie B4.1: Zabezpečiť sociálne bývanie a bývanie v mestských nájomných bytoch pre mladé rodiny a rodiny s deťmi 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

B4.1.1 Výstavba nájomných bytov  3 725 900,24 € 
finančná 

spoluúčasť 

ŠFRB, MDaV SR, 

mesto Prešov, dotácie 
2018 – 2020 mesto Prešov počet bytov 68 

B4.1.2 Vybudovanie prístrešia ako 

najnižšej formy sociálneho bývania  
100 000,00 € 

finančná 

spoluúčasť 

ŠF, mesto Prešov, 

príspevok MPSVaR SR, 

ÚSVSRpRK 

2018 – 2020 mesto Prešov 
vybudované 

prístrešie 
1 

B4.1.3 Vyčlenenie bytových jednotiek 

na dočasné krízové a podporované 

bývanie pre rodiny s deťmi 

(rekonštrukcia objektov) 

15 000,00 € 0,00 €/2018 

mesto Prešov, ŠF, 

príspevok MPSVaR SR, 

ÚSVSRpRK 

2019 – 2020 mesto Prešov 

počet 

bytových 

jednotiek 

3 

B4.1.4 Stratégia sociálneho bývania 

v meste (aktualizácia na 5 – 10 rokov) 
0,00 € 0,00 €/2018 ---- 2019 mesto Prešov 

spracovaný 

dokument 
1 
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1.2  Cieľová skupina OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A SENIORI 
 

HLAVNÝ CIEĽ C: Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím a seniorov žijúcich na území mesta a vytvoriť 

podmienky na ich zotrvanie v prirodzenom prostredí 

 

Priority pre cieľovú skupinu Osoby so zdravotným postihnutím a seniori: 

C1:  Podporiť vznik nových sociálnych služieb, zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím 

v meste 

C2: Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev a verejných budov v meste 

C3: Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím 

 

Priorita C1: Podporiť vznik nových sociálnych služieb, zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb pre seniorov a osoby 

so zdravotným postihnutím v meste 
 

Opatrenie C1.1: Podporovať zriadenie nových pobytových zariadení pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre seniorov  

v správe mesta (ZpS Harmónia  

– Cemjata, ZpS Náruč – Veselá ul.) 

500 000,00 € 
finančná 

spoluúčasť 

ŠF, mesto Prešov, 

Environmentálny fond 
2018 – 2020 mesto Prešov počet zariadení 2 
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Opatrenie C1.1: Podporovať zriadenie nových pobytových zariadení pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím (pokračovanie tabuľky) 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C1.1.2 Podpora zriadenia  

a budovania nových zariadení  

pre seniorov a udržanie existujúcich 

kapacít zariadení 

1 500 000,00 € 
finančná 

spoluúčasť 

ŠF, mesto Prešov, 

príspevok PSK, dotácie, 

príspevok MPSVaR SR 

2018 – 2020 
NPSS,  

mesto Prešov 

počet 

novovytvorených 

zariadení 

1 

C1.1.3 Rekonštrukcia existujúcich 

zariadení pre seniorov 

prevádzkovaných neverejnými 

poskytovateľmi 

500 000,00 € 
finančná 

spoluúčasť 

ŠF, sponzori,  

dotácie,  

vlastné zdroje 

2018 – 2020 NPSS počet zariadení 2 

C1.1.4 Kapacitné rozšírenie DSS  

v meste Prešov pre osoby  

so zdravotným postihnutím 

100 000,00 € 0,00 €/2018 

vlastné zdroje,  

dotácie, sponzori,  

vlastné zdroje NPSS 

2019 – 2020 NPSS rozšírená služba 1 

C1.1.5 Posilnenie personálnych kapacít  

v mestských zariadeniach pre seniorov  

z dôvodu zvýšenej odkázanosti klientov 

zariadení 

36 000,00 €/rok 36 000,00 €/2018 

mesto Prešov,  

dotácie MPSVaR SR,  

ŠF – OP ĽZ 

2018 – 2020 mesto Prešov 
zvýšený počet 

zamestnancov 
4 

C1.1.6 Vybudovanie nového zariadenia 

opatrovateľskej služby 
600 000,00 € 

finančná 

spoluúčasť 

príspevok PSK,  

mesto Prešov,  

príspevok MPSVaR SR 

2019 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

počet 

novovytvorených 

zariadení 

1 

C1.1.7 Zriadenie zariadenia sociálnych 

služieb pobytovou a ambulantnou 

formou 

250 000,00 € 0,00 €/2018 

príspevok PSK,  

mesto Prešov, príspevok  

MPSVaR SR, ŠF 

2019 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

počet 

novovytvorených 

zariadení 

1 
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Opatrenie C1.2: Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre seniorov a osoby  

so zdravotným postihnutím 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C1.2.1 Personálne posilnenie 

opatrovateľskej služby a udržanie  

jej rozsahu 

70 000,00 €/rok 70 000,00 €/2018 

príspevok PSK,  

mesto Prešov,  

vlastné zdroje NPSS 

2018 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

počet 

opatrovateliek/

opatrovateľov 

80 

C1.2.2 Zriadenie poradenského 

centra – pre seniorov a osoby  

so zdravotným postihnutím  

(vrátane rodinných príslušníkov, 

ktorí zabezpečujú starostlivosť 

o členov rodiny) 

3 000,00 €/rok 0,00 €/2018 
mesto Prešov,  

vlastné zdroje NPSS 
2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS 

počet klientov 

ročne 
35 

C1.2.3 Zabezpečenie dostupnosti 

odľahčovacej služby 
8 000,00 €/rok Aktivita C1.2.1  mesto Prešov 2019 – 2020 

mesto Prešov 

v spolupráci  

s NPSS 

počet klientov 

ročne 
7 

C1.2.4 Zriadenie rehabilitačného 

strediska pre seniorov a osoby  

so zdravotným postihnutím  

vrátane detí a mládeže 

100 000,00 € 0,00 €/2018 

príspevok PSK,  

dotácie,  

vlastné zdroje NPSS 

2019 – 2020 NPSS 
vytvorená 

služba 
1 

C1.2.5 Skvalitnenie sociálnych 

služieb v denných stacionároch  

na základe potrieb klientov 

3 000,00 €/rok 3 000,00 €/2018 

mesto Prešov,  

vlastné zdroje NPSS, 

príspevok MPSVaR SR 

2018 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

podporené 

sociálne služby 

v DS 

3 
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Opatrenie C1.2: Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre seniorov a osoby so zdravotným 

postihnutím (pokračovanie tabuľky) 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C1.2.6 Podpora sociálnych služieb 

prostredníctvom neverejných 

poskytovateľov sociálnych služieb 

150 000,00 € 150 000,00 €/2018 

mesto Prešov, 

príspevok PSK,  

vlastné zdroje NPSS 

2018 – 2020 
mesto Prešov, 

NPSS 

počet 

podporených 

NPSS ročne 

30 

C1.2.7 Budovanie a rozvoj zázemia 

komunitných a ambulantných 

sociálnych služieb (DC Jiráskova,  

DC Sabinovská,...) 

450 000,00 € 
finančná  

spoluúčasť 

mesto Prešov,  

IROP/IÚS UMR 
2018 – 2019 mesto Prešov 

investície  

do denných 

centier – počet 

2 

C1.2.8 Vytvorenie modelu podpory 

a pomoci rodinným príslušníkom 

opatrujúcim svojho člena – osobu  

so zdravotným postihnutím, resp. 

seniora 

3 000,00 € 0,00 €/2018 

mesto Prešov,  

NPSS, MVO,  

ÚPSVaR SR 

2019 

mesto Prešov, 

NPSS,  

ÚPSVaR SR 

vytvorený 

model 
1 

C1.2.9 Zriadenie zariadenia pre 

seniorov ambulantnou formou 
0,00 €/rok 0,00 €/2018 ----- 2018 – 2020 

mesto Prešov, 

MVO, NPSS 

vytvorená 

služba 
1 

C1.2.10 Posilnenie terénnej 

sociálnej práce pre seniorov a osoby 

so zdravotným postihnutím 

12 000,00 € Aktivita C1.2.1 
ŠF,  

mesto Prešov 
2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS 

počet 

novoprijatých 

zamestnancov 

2 

C1.2.11 Rozvoj foriem práce s celou 

rodinou zdravotne postihnutých  

a seniorov 

6 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov,  

ŠF, NPSS, MVO, 

príspevok PSK 

2018 – 2020 
mesto Prešov, 

MVO, NPSS 

vytvorená 

služba 
1 
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Opatrenie C1.3: Rozvíjať podporované bývanie pre zdravotne postihnutých a seniorov 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C1.3.1 Zriadenie zariadenia 

podporovaného bývania 
250 000,00 € 0,00 €/2018 

MPSVaR SR,  

príspevok PSK,  

ŠF, MVO, NPSS 

2019 – 2020 NPSS 
vytvorená 

služba 
1 

C1.3.2 Vyčlenenie určitého počtu 

sociálnych bytov pre osamelých 

seniorov 

10 000,00 €/rok 0,00 €/2018 mesto Prešov 2019 – 2020 mesto Prešov 

počet 

bytových 

jednotiek 

2 

C1.3.3 Vytvorenie a aplikácia 

modelu tréningového bývania 
3 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov, ŠF, 

príspevok PSK, MVO, 

NPSS, ÚSVSRpRK 

2020 NPSS 

vytvorený  

a fungujúci 

model 

1 

C1.3.4 Zabezpečenie cenovo 

dostupného sociálneho bývania 
10 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov, ŠF, 

príspevok PSK, 

ÚSVSRpRK,  

NPSS, MVO 

2019 – 2020 mesto Prešov počet bytov 3 

 

Opatrenie C1.4: Podporovať aktívne využívanie voľného času zdravotne postihnutých a seniorov 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

 mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C1.4.1 Podpora voľnočasových  

a športových aktivít pre ľudí  

so zdravotným postihnutím 

a seniorov  

10 000,00 €/rok 10 000,00 €/2018 

mesto Prešov, 

dotácie, sponzori, 

vlastné zdroje 

2018 – 2020 

MVO,  

mesto Prešov, 

NPSS 

počet aktivít 

ročne 
10 
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Opatrenie C1.5: Podporovať vzdelávanie a sociálnu rehabilitáciu zdravotne postihnutých a seniorov 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C1.5.1 Podpora vzdelávacích aktivít 

pre ľudí so zdravotným postihnutím 

a seniorov  

5 000,00 €/rok 2 000,00 €/2018 

mesto Prešov, 

dotácie,  

sponzori,  

vlastné zdroje 

2018 – 2020 

MVO,  

mesto Prešov, 

NPSS 

počet aktivít 

ročne 
10 

C1.5.2 Podpora sociálnej 

rehabilitácie pre osoby  

so zdravotným postihnutím  

7 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov, 

dotácie,  

sponzori,  

vlastné zdroje 

2018 – 2020 

MVO,  

mesto Prešov, 

NPSS 

poskytovaná 

služba 
1 

C1.5.3 Posilnenie inkluzívneho 

vzdelávania detí so zdravotným 

postihnutím v MŠ a ZŠ 

4 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov, 

dotácie,  

sponzori,  

vlastné zdroje, 

dotácie MŠVVaŠ SR 

2018 – 2020 

MVO,  

mesto Prešov, 

ZŠ, MŠ 

počet zapojených 

ZŠ a MŠ 
3 

C1.5.4 Podpora integrácie detí  

so zdravotným znevýhodnením 

prostredníctvom asistentov učiteľa 

v ZŠ a MŠ sídliacich v meste Prešov 

72 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov,  

OP ĽZ, Prioritná os 

1. – Vzdelávanie 

2018 – 2020 
mesto Prešov, 

ZŠ, MŠ 

počet 

novovytvorených 

pracovných miest 

pre asistentov 

učiteľa 

5 

(počet 

schvaľuje 

OÚ) 
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Priorita C2: Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev a verejných budov v meste 
 

Opatrenie C2.1: Odbúravať architektonické bariéry v meste 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie aktivity 
Ukazovateľ 

Požadovaná 

hodnota 

C2.1.1 Pokračovanie v trende 

bezbariérovosti verejných 

dopravných prostriedkov MHD 

25 000,00 €/rok 0,00 €/2018 
ŠF,  

mesto Prešov 
2018 – 2020 mesto Prešov 

bezbariérové 

verejné priestory 

a dopravné 

prostriedky MHD 

áno/nie 

C2.1.2 Bezbariérový Prešov 

(mapovanie bezbariérovosti  

v meste a vytvorenie online mapy 

bezbariérovosti v meste) 

5 000,00 € 
online mapa 

bezbariérovosti 

dotácie,  

IROP 
2020 NPSS 

vytvorená  

online mapa 
áno/nie 

C2.1.3 Podpora bezbariérových 

vstupov do mestských nájomných 

bytov 

10 000,00 € 0,00 €/2018 
ŠFRB,  

mesto Prešov 
2019 – 2020 

mesto Prešov, 

Prešov Real, s. r. o. 

bezbariérové 

vstupy  

do mestských 

nájomných bytov 

áno/nie 

 

C2.1.4 Eliminácia bariér v denných 

centrách (súčasť rekonštrukcií  

DC Sabinovská, DC Jiráskova,  

DC Námestie Kráľovnej pokoja) 

25 000,00 € 0,00 €/2018 
mesto Prešov, 

IROP/IÚS UMR 
2019 – 2020 mesto Prešov 

bezbariérové 

denná centrá 

v meste – počet 

3 

C2.1.5 Postupná eliminácia bariér  

v meste 

náklady sú 

súčasťou 

investičných 

akcií 

0,00 €/2018 mesto Prešov 2019 – 2020 mesto Prešov 

zvýšenie počtu 

bezbariérových 

priestorov 

a verejných budov 

– počet 

3 
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Opatrenie C2.2: Vybudovať orientačné a informačné systémy pre osoby so zdravotným postihnutím 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C2.2.1 Vytvorenie vodiacich línií 

a osadenie signálnych pásov  

na chodníkoch pre zrakovo 

postihnuté osoby 

3 000,00 €/rok 0,00 €/2018 mesto Prešov 2019 – 2020 mesto Prešov 
vytvorené 

vodiace línie 
áno/nie 

C2.2.2 Budovanie informačných 

systémov pre osoby s poruchami 

zraku a sluchu (informačné tabule 

s prenosom obrazu a zvuku  

– prestupné uzly,...)  

50 000,00 € 0,00 €/2018 mesto Prešov 2019 – 2020 mesto Prešov 

vytvorený 

informačný 

systém 

1 

 

Priorita C3: Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím 
 

Opatrenie C3.1: Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C3.1.1 Podpora agentúr 

podporovaného zamestnávania 
12 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

príspevok  

ÚPSVaR SR, 

dotácie 

2018 – 2020 
MVO, NPSS,  

existujúce APZ 

vytvorená 

služba 
áno/nie 

C3.1.2 Vytvorenie podmienok pre 

podporované zamestnávanie osôb 

so zdravotným postihnutím (napr. 

chránené dielne) 

24 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

príspevok  

ÚPSVaR SR, 

dotácie 

2018 – 2020 

MVO, 

podnikateľské 

subjekty, 

existujúce APZ 

počet 

novozriadených 

chránených 

dielní 

4 
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Opatrenie C3.1: Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím (pokračovanie tabuľky) 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

C3.1.3 Zapájanie dlhodobo 

nezamestnaných so zdravotnými 

obmedzeniami cez nástroje 

aktívnej politiky trhu práce  

v rámci mesta a mestských 

organizácií 

0,00 € 0,00 €/2018 ----- 2019 – 2020 mesto Prešov 

zabezpečené  

v rámci mesta  

a mestských 

organizácií 

áno/nie 

C3.1.4 Rozvoj služieb 

zamestnanosti – zriadenie 

sociálneho, resp. obecného 

podniku 

12 000,00 €/rok 0,00 €/2018 
ŠF,  

dotácie 
2019 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS, MVO 

počet 

zriadených 

sociálnych 

podnikov 

4 

C3.1.5 Podpora pracovnej terapie 

ako prípravy osôb  

so zdravotným postihnutím  

na trh práce 

6 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

ŠF,  

dotácie,  

vlastné zdroje 

NPSS 

2019 – 2020 NPSS 

fungujúca 

pracovná 

terapia 

áno/nie 
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1.3  Cieľová skupina OHROZENÉ SKUPINY  
 

HLAVNÝ CIEĽ D: Podporiť sociálnu inklúziu a zlepšiť sociálnu situáciu skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených 

sociálnym vylúčením prostredníctvom poskytovania efektívnych a adresných sociálnych služieb 

ohrozeným skupinám občanov a jednotlivcom 

 

Priority pre cieľovú skupinu Ohrozené skupiny: 

D1: Rozširovať a zriaďovať nové sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií ohrozených skupín žijúcich v meste 

D2: Podporovať zamestnateľnosť a prístup na trh práce pre ohrozené skupiny 

D3: Podporovať sociálne a prestupné bývanie pre ohrozené skupiny vrátane vybudovania prístreší 

D4: Posilňovať sociálnu inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít a ohrozených skupín 

 

Priorita D1: Rozširovať a zriaďovať nové sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií ohrozených 

skupín žijúcich v meste 
 

Opatrenie D1.1: Rozširovať kapacitu v existujúcich a podporovať zriadenie nových pobytových zariadení pre ohrozené skupiny 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

D1.1.1 Zvýšenie kapacity v nocľahárni 

v meste Prešov 

v závislosti  

od navýšenej kapacity 
0,00 €/2018 

dotácie, vlastné zdroje, 

príspevok MPSVaR SR, 

príspevok PSK, fondy EÚ 

a iné finančné zdroje 

2019 – 2020 NPSS 
navýšená 

kapacita 
áno/nie 
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Opatrenie D1.1: Rozširovať kapacitu v existujúcich a podporovať zriadenie nových pobytových zariadení pre ohrozené skupiny  

(pokračovanie tabuľky) 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

D1.1.2 Zriadenie útulku pre ohrozené 

osoby, resp. rozšírenie kapacity 

v existujúcom útulku 

200 000,00 € 0,00 €/2018 

príspevok PSK, dotácie, 

príspevok MPSVaR SR, 

vlastné zdroje, fondy EÚ 

a iné finančné zdroje 

2019 – 2020 
NPSS,  

mesto Prešov 

vytvorená 

sociálna 

služba 

áno/nie 

D1.1.3 Zabezpečenie a podpora 

dočasného bývania pre ohrozené 

skupiny (zariadenia núdzového 

bývania, domov na polceste) 

500 000,00 € 0,00 €/2018 

príspevok PSK,  

MPSVaR SR, vlastné 

zdroje, fondy EÚ, dotácie 

a iné finančné zdroje 

2019 – 2020 
NPSS,  

mesto Prešov 

vytvorená 

sociálna 

služba 

áno/nie 

D1.1.4 Vytvorenie podmienok  

pre rozvoj kontajnerového bývania 

pre ohrozené rodiny a jednotlivcov 

v závislosti od kapacity 

kontajner. bývania  

(cca 20 000,00 €/  

1 kontajner) 

0,00 €/2018 

dotácie, vlastné zdroje, 

príspevok PSK, príspevok 

MPSVaR SR, fondy EÚ 

a iné finančné zdroje 

2018 – 2020 
NPSS,  

MVO, NO 

vytvorená 

služba 
áno/nie 

D1.1.5 Vytvorenie a aplikácia modelu 

tréningového bývania pre 

reintegráciu ohrozených skupín 

6 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

dotácie, vlastné zdroje, 

príspevok PSK, príspevok 

MPSVaR SR, fondy EÚ 

a iné finančné zdroje, 

ÚSVSRpRK 

2020 
NPSS,  

MVO 

vytvorený  

a fungujúci 

model 

áno/nie 

D1.1.6 Rozvoj služieb pre krátkodobý 

pobyt ohrozených jednotlivcov  

– záchytná izba 

3 600,00 €/rok 0,00 €/2018 

NPSS, dotácie, vlastné 

zdroje, príspevok PSK, 

príspevok MPSVaR SR, 

fondy EÚ  

a iné finančné zdroje 

2019 – 2020 
NPSS,  

MVO, NO 

vytvorená 

služba 
áno/nie 
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Opatrenie D1.1: Rozširovať kapacitu v existujúcich a podporovať zriadenie nových pobytových zariadení pre ohrozené skupiny  

(pokračovanie tabuľky) 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

D1.1.7 Zriadenie služby – podpora 

samostatného bývania 
70 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

dotácie, ŠF, vlastné 

zdroje, sponzori, 

príspevok PSK, príspevok 

MPSVaR SR, fondy EÚ 

a iné finančné zdroje 

2019 – 2020 
NPSS,  

MVO, NO 

vytvorená 

služba 
áno/nie 

D1.1.8 Zriadenie zariadenia 

opatrovateľskej služby pre ohrozené 

skupiny osôb 

1 200 000,00 € 0,00 €/2018 

ŠF, dotácie, vlastné 

zdroje, príspevok PSK, 

príspevok MPSVaR SR, 

fondy EÚ  

a iné finančné zdroje 

2019 – 2020 NPSS 
vytvorená 

služba 
áno/nie 

D1.1.9 Zriadenie zariadenia  

najvyššieho stupňa resocializácie 

drogovo závislých po ukončení ich 

pobytu v resocializačnom stredisku 

Domov nádeje (rekonštrukcia 

podkrovia) – prechodné sociálne 

bývanie 

400 000,00 € 0,00 €/2018 

ŠF, dotácie, vlastné 

zdroje, sponzori, 

príspevok PSK, príspevok 

MPSVaR SR, fondy EÚ 

a iné finančné zdroje 

2019 – 2020 
NPSS,  

MVO, NO 

vytvorená 

služba 
áno/nie 
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Opatrenie D1.2: Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre ohrozené skupiny 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie aktivity 
Ukazovateľ 

Požadovaná 

hodnota 

D1.2.1 Vytvorenie mechanizmu 

zosieťovania pomoci pre ohrozené 

skupiny 

1 200,00 €/rok 0,00 €/2018 mesto Prešov 2018 – 2020 
mesto Prešov,  

NPSS 

počet 

zapojených 

partnerov 

6 

D1.2.2 Rozvoj služieb krízovej 

intervencie pre ohrozené skupiny 

(„streetwork“, kapacitné posilnenie 

terénnej sociálnej práce, asistenčné 

služby, sprievodcovská služba) 

24 000,00 €/rok 
mesto Prešov 

(aktivita C1.2.6) 

príspevok PSK, ŠF, 

vlastné zdroje,  

MVO, NO 

2018 – 2020 
NPSS ,  

MVO, NO 

vytvorené 

pracovné 

miesta 

2 

D1.2.3 Prevádzkovanie a systematická 

činnosť komunitných centier 

a nízkoprahových denných centier 

poskytujúcich služby pre ohrozené 

skupiny  

66 000,00 €/rok 
mesto Prešov 

(aktivita C1.2.6) 

príspevok PSK,  

ŠF, mesto Prešov, 

vlastné zdroje,  

NP Komunitné 

centrá, NP TSP  

v obciach 

2018 – 2020 

mesto Prešov, 

NPSS,  

MVO, NO 

fungujúce 

centrá 
áno/nie 

D1.2.4 Zriadenie adiktologickej 

ambulancie na území mesta, ktorá je 

špecializovaná na liečbu alkoholizmu 

a drogových závislostí 

6 600,00 €/rok 0,00 €/2018 

súkromný 

podnikateľ,  

vlastné zdroje 

NPSS, sponzori 

2019 – 2020 

NPSS  

v spolupráci  

so súkromnou 

ambulanciou, PSK 

vytvorená 

služba 
áno/nie 

D1.2.5 Výstavba nového komunitného 

centra 
237 500,00 € 12 500,00 €/2018 

mesto Prešov,  

ŠF, NPSS 
2019 – 2020 

mesto Prešov,  

NPSS 

vybudované 

nové 

komunitné 

centrum 

áno/nie 
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Opatrenie D1.2: Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre ohrozené skupiny  

(pokračovanie tabuľky) 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie aktivity 
Ukazovateľ 

Požadovaná 

hodnota 

D1.2.6 Rozvoj foriem práce s celou 

rodinou ohrozenej osoby 
6 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

dotácie,  

ŠF – OP ĽZ 
2018 – 2020 MVO, NPSS 

vytvorená 

služba 
áno/nie 

D1.2.7 Zabezpečenie humanitárno- 

-charitatívnej služby – zabezpečenie 

materiálnej a potravinovej pomoci  

pre ohrozené skupiny 

6 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov, 

sponzori,  

ÚPSVaR SR,  

MVO, NO, NPSS 

2018 – 2020 
mesto Prešov, 

MVO, NO 

počet klientov 

ročne 
60 

D1.2.8 Podpora občanov v hmotnej  

a sociálnej núdzi, poskytovanie 

jednorazovej finančnej pomoci 

10 000,00 €/rok 10 000,00 €/2018 mesto Prešov 2018 – 2020 mesto Prešov 

počet 

prijímateľov 

ročne 

60 

 

Priorita D2: Podporovať zamestnateľnosť a prístup na trh práce pre ohrozené skupiny 

 

Opatrenie D2.1: Rozvíjať služby zamestnanosti pre ohrozené skupiny 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť  

za plnenie aktivity 
Ukazovateľ 

Požadovaná 

hodnota 

D2.1.1 Rozvoj služieb zamestnanosti  

– zriadenie sociálneho, resp. obecného 

podniku 

36 000,00 €/rok 0,00 €/2018 ŠF, dotácie 2018 – 2020 NPSS, MVO, NO 

počet zriadených 

sociálnych/obecných 

podnikov 

4 

D2.1.2 Zriadenie agentúry podporovaného 

zamestnávania pre ohrozené skupiny 
12 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

príspevok 

ÚPSVaR SR 
2019 – 2020 NPSS, MVO, NO vytvorená služba áno/nie 

D2.1.3 Podpora pracovnej terapie ako 

prípravy ohrozených skupín na trh práce 
6 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

ŠF, dotácie, 

vlastné 

zdroje NPSS 

2018 – 2020 NPSS, MVO, NO 
fungujúca  

pracovná terapia 
áno/nie 
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Priorita D3: Podporovať sociálne a prestupné bývanie pre ohrozené skupiny vrátane vybudovania prístreší 
 

Opatrenie D3.1: Zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre ohrozené skupiny 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet 

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

D3.1.1 Vytvorenie a aplikácia 

prestupného systému 

viacúrovňového bývania rôzneho 

štandardu pre ohrozené skupiny 

12 000,00 €/rok 0,00 €/2018 

mesto Prešov, ŠF, 

príspevok PSK, 

ÚSVSRpRK,  

NPSS, MVO 

2019 – 2020 mesto Prešov 

aplikovaný systém 

 

asistent bývania  

– pracovné miesto 

áno/nie 

 

1 

 

 

Priorita D4: Posilňovať sociálnu inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít a ohrozených skupín 
 

Opatrenie D4.1: Realizovať programy zamerané na prevenciu sociálneho vylúčenia a aktivity podporujúce sociálnu inklúziu ľudí  

z marginalizovaných komunít a ohrozených skupín 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

D4.1.1 Realizácia preventívnych 

programov a programov 

podporujúcich inklúziu cieľových 

skupín priamo v teréne 

2 000,00 €/rok 
1 000,00 €/2018 

(akcie NDCpDaR) 

dotácie,  

mesto Prešov, 

vlastné zdroje 

NPSS 

2018 – 2020 
NPSS,  

MVO, NO 

počet 

preventívnych 

programov 

ročne 

8 
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Opatrenie D4.2: Zlepšiť dostupnosť služieb pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v lokalite K Starej tehelni 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

D4.2.1 Zintenzívnenie komunitných 

činností pre cieľovú skupinu 

marginalizovaných komunít 

a ohrozených skupín 

2 000,00 €/rok 
1 500,00 €/2018 

(akcie KC) 

dotácie,  

mesto Prešov, 

vlastné zdroje 

NPSS 

2018 – 2020 
NPSS,  

MVO, NO 

počet nových 

komunitných 

programov 

a aktivít ročne 

2 

D4.2.2 Kapacitné posilnenie 

nízkoprahových aktivít pre deti 

a mládež 

12 000,00 €/rok 0,00 €/2018 mesto Prešov 2019 – 2020 mesto Prešov 
novovytvorené 

pracovné miesto 
1 

D4.2.3 Zabezpečenie zaradenia 

lokality K Starej tehelni do lokalít 

s doručovaním pošty 

0,00 € 0,00 €/2018 mesto Prešov 2019 mesto Prešov 
doručovanie 

pošty v lokalite 
áno/nie 

 

Opatrenie D4.3: Dobudovať základnú a sociálnu infraštruktúru v lokalite K Starej tehelni 

Aktivita 
Predpokladané 

náklady 

Rozpočet  

mesta 

Zdroje  

krytia 

Časový 

harmonogram 

Zodpovednosť 

za plnenie 

aktivity 

Ukazovateľ 
Požadovaná 

hodnota 

D4.3.1 Zriadenie strediska osobnej 

hygieny a práčovne v lokalite  

K Starej tehelni 

30 000,00 € 0,00 €/2018 

MV SR – dotačná schéma  

na podporu sociálnych  

a kultúrnych potrieb  

a riešenie mimoriadne 

nepriaznivých situácií 

rómskej komunity 

2018 – 2020 
NPSS, MVO, NO, 

mesto Prešov 

zriadená 

služba 
áno/nie 
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KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA PREŠOV NA ROKY 2018 – 2025 / spolu v € 

 

 
Predpokladané náklady 

v € 
Schválený rozpočet mesta 

na rok 2018 v € 

SPOLU 12 653 700,24 434 351,80 

 

 
Príjmy mesta z iných zdrojov  

v € 
 

Rok 2015 1 630 791,75  

Rok 2016 1 819 232,81  

Rok 2017 1 913 531,68  

Rok 2018 874 164,81* *Príjmy do 30. 4. 2018 

SPOLU   

Zdroj: MsÚ v Prešove 

 

Iné zdroje: ŠF – OP ĽZ, príspevok PSK, MPSVaR SR, dotačné zdroje NPSS, MVO, NO, príjmy od občanov za poskytované služby,... 


