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1. ÚVOD

V  priebehu  roka  2007  sa  Referát  sociálnej  a  bytovej  politiky  premenoval  na  Referát 
sociálnej pomoci ( ďalej len RSP). Oblasti pôsobenia referátu sú dané Zákonom o rodine, Zákonom 
o  hmotnej  núdzi,  Zákonom  o  sociálnoprávnej  ochrane  detí  a  kuratele  dospelých,Zákonom  o 
sociálnej pomoci, Občiansko súdnym poriadkom a ostatnými legislatívnymi normami a Všeobecne 
záväznými  nariadeniami.  Referát  je  podľa  Organizačnej  štruktúry  začlenený  pod  Odbor 
starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Nosnou náplňou referátu je Krízová intervencia (ďalej len KI) v plnom rozsahu pod čím 
chápeme  KI pre jednotlivca, pár, rodinu s maloletým dieťaťom, pre dieťa a mladých dospelých. Na 
zabezpečenie KI slúžia siete KI vo forme útulkov a zariadení podľa cieľovej skupiny prijímateľa 
sociálnej  služby.  Zriaďovateľom  niektorých  služieb  sú  partneri  mimovládnych  organizácií 
( Územný spolok SČK Banská Bystrica, Slovenská katolícka charita Banská Bystrica, OZ Návrat a 
pod.) a samosprávnych orgánov (VÚC BB). Pri realizácií komunitnej sociálnej práci spolupracuje 
referát  s  neštátnymi subjektami,  ktorých cieľom je práca v komunite  (  OZ Kultúrne združenie 
Rómov Slovenska, OZ Nádej deťom a pod.). Vnímanie napĺňania KI na území mesta je potrebné 
chápať  v  širších  súvislostiach  a  teda  aj  v  tom,  že  nie  všetky  činnosti  a  intervencie  vykonáva 
samotné  mesto,  ale  svojimi  činnosťami  a  sociálnou  prácou  dopĺňajú  mozajku  poskytovaných 
služieb aj iné organizácie pôsobiace na území mesta. Mesto v tomto pohľade sa snaží jednotlivé 
poskytované služby komparovať tak, aby boli efektívne a v prospech konečného prijímateľa. Na 
napĺňanie  strategických  cieľov  sa  RSP  snaží  realizovať  svoje  zámery  v  intenciách  Plánu 
hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  mesta  do  roku  2013,  ktorý  základným  strategickým 
dokumentom mesta.

Ďalšou  činnosťou  RSP je  prijímanie  a  posudzovanie  žiadostí  o  nájomný  byt  a  vedenie 
evidencie týchto uchádzačov ako aj realizácia výmeny bytov v rámci bytového fondu na ktorý má 
RSP  dosah.  Každodennou  činnosťou  je  aj  podávanie  správ  o  povesti  z  miesta  bydliska  a 
vykonávanie osobitného príjemcu pri pozastavení Príspevku na dieťa (PnD). Okrem týchto činností 
sa RSP zaoberá sociálnym poradenstvom pre obyvateľov za danú oblasť.

V priebehu  roka  2007  sme  na  základe  indícií  a  informácií  identifikovali  nepostačujúcu 
sociálnu prácu v rámci zariadení KI ako aj  málo motivujúcu agendu poskytovania jednorázovej 
dávky  v  hmotnej  núdzi  (ďalej  len  JDHN)  čoho  vyústenim  je  poznanie  potreby  upriamenia 
pozornosti  na  kvalitu  sociálnej  práce  s  klientom a  poskytnutie  JDHN využívať  ako motivačný 
nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov. Individuálna sociálna práca s klientom bola zahájená v 
Januári 2008. Prostredníctvom Klientských hárkov a kontraktov sa klient sám angažuje do procesu 
riešenia  jeho  stavu.  Súčasťou  tejto  novej  formy  práce  s  klientom  je  okrem  diagnostikovania 
problému aj zber základných informácií o klientovi a jeho rodine ( aj širšej rodine ) a o možnostiach 
klienta zvyšovať svoje postavenie na pracovnom trhu. Zamestnanie sa je základným predpokladom 
budúceho rozvoja osobnosti  klienta a zvyšovania jeho kreditu ako aj  kreditu rodiny,  ktorý dáva 
klientovi ďalšie možnosti rozvoja a zvyšovania kvality žitia.

V stanovených  prioritách  a  opatreniach  pre  rok  2007,  boli  realizované  oblasti  podpory 
mladých dospelých z DeD, časť aktivít bola smerovaná na podporu preventívnych aktivít, ktorých 
realizačná fáza má prebehnúť v rokoch 2008-2009 či už sa jedná o podporu rodiny ako takej alebo 
aj jednotlivcov žijúcich v rodine.

Ďalšie ukazovatele sociálnej práce za rok 2007 uvádzame v nasledovných častiach správy 
rozčlenených podľa oblasti, ktoré zabezpečuje RSP MsÚ v Banskej Bystrici.

2. SOCIÁLNA POLITIKA

RSP poskytuje  obyvateľom s  trvalým pobytom v Banskej  Bystrici  jednorázové  dávky v 
hmotnej  núdzi  na  preklenutie  vzniknutej  situácie  na  základe  individuálneho  prešetrenia  každej 
jednej žiadosti: Šetrením v domácnosti sa verifikuje opodstatnenosti poskytnutia JDHN, ktorá môže 
mať formu finančnú alebo vecnú ( vo forme poukazu na nákup).



Tabuľka č.1 : Prehľad poskytnutých JDHN a pohrebov v roku 2007:

Žiadatelia o JDHN Počet žiadostí V celkovej sume
Jednotlivci 117

230 827,-SkRodiny s deťmi 78
Pohrebné 8 24 508,-Sk

Podľa uvedenej tabuľky, ktorá vyjadruje objem prostriedkov vynaložených na poskytnutie 
JDHN je zrejmé, že v priemere bolo poskytnutých cca.1.200,-Sk na žiadosť, čo sa samozrejme nedá 
poušalizovať, lebo každá jedna žiadosť je individuálna ako aj poskytnuté sumy su podľa reálnej 
potreby klienta. RSP v roku 2007 realizovalo v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a v 
znení zmien a doplnkov zabezpečoval pohreb pre občana, ktorý zomrel na území mesta a nemá ho 
kto pochovať pre 10 zomrelých - z toho v dvoch prípadoch sa v konečnom dôsledku podarilo RSP 
nadviazať kontakt na širšiu rodinu, ktorá zabezpečila pohreb.  

Okrem poradenstva vykonáva RSP poskytovanie správ o povesti z miesta bydliska občanov 
pri  všetkých  súdnych  konaniach,  na  žiadosť  prokuratúry,  Cudzineckej  polície,  exekučných 
konaniach a na dožiadanie ostatných štátnych inštitúcií, ktorých na to oprávňuje platná legislatíva. 

Tabuľka č.2 : Prehľad počtu vybavovaných správ o povesti, št.občianstvo a potvrdení o oslobodení od poplatkov

Správa  o  povesti  z  miesta 
bydliska

( počet konaní )

Štátne 
občianstvo

Potvrdenie o 
oslobodení od 

súdnych poplatkov

SPOLU

Rok 2004 1656 31 187 1874
Rok 2005 1593 23 130 1746
Rok 2006 1470 10 196 1676
Rok 2007 1522 10 118 1650

3. BYTOVÁ POLITIKA

Prideľovanie bytov je jedna z činností RSP, posudzovanie žiadostí o byt je realizované v 
zmysle VZN č. 190/2007 a v zmysle príslušných kritérií. V roku 2007 sa nepostavili žiadne byty a 
tak prideľovanie bytov bolo realizované len formou výmen bytov za základe žiadosti nájomníkov, 
ktorým bol pridelený byt a na základe uvoľnenia existujúcich bytov nasledovne.

Tabuľka č.3: Prehľad prideľovania bytov v roku 2007

Lokalita Poč. bytov v obyt.dome Počet obsadených bytov v roku 2007 Poznámka

Rudohorská 27 64 5 Z toho1x výmena

Medená 1-11 90 9 Z toho1x výmena

Kráľovohoľská 20-22 30 1 -

Sládkovičova 38/48 11 2 -

Šalgotarjánska 2A-2D 40 4 -

SPOLU 235 21



Referát  sociálnej  pomoci eviduje žiadosti  žiadateľov,  ktorí  spĺňajú podmienky stanovené 
smernicou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR – Výnos MVaRR SR č. V-1/2006 v 
znení zmien a doplnkov. Na základe preverenia žiadostí a jej zaradenia do evidencie žiadostí je stav 
žiadostí spĺňajúcich predpísané podmienky v počte  189. Celkovo bolo v roku 2007 prijatých 251 
žiadostí o byty stavané za podpory ŠFRB z ktorých bolo skompletizovaných 127 žiadostí. Ostatní 
žiadatelia buď nekompletizovali svoju žiadosť, odstúpili od nej, nespolupracovali alebo mali nízky 
resp. vysoký príjem. 

Tabuľka č.4: Záujem o izbovitosť – byty ŠFRB  k  02/2008

Izbovitosť Počet preverených žiadostí
ktoré spĺňajú kritéria

garsónka 6
1 – izbový byt 69
2- izbový byt 90
3 – izbový byt 24
SPOLU 189

Žiadosti  na  byt  v  rámci  režimového bývania  Internátna  12  si  podalo  v  roku 2007 -  31 
žiadateľov z čoho bolo skompletizovaných 18 žiadostí. Ostatní záujemcovia nespolupracovali alebo 
neskompletizovali svoje žiadosti. V nasledujúcej tabuľke ja uvedený prehľad stavu žiadostí na tento 
druh bývania.

Tabuľka č.5: Žiadosti na bývanie v režimovom bývaní k 02/2008 

Kategória Počet kompletných žiadostí
A - DeD 0
B – Rodina s deťmi, kde aspoň jeden člen pracuje 31
C – Rodina s deťmi na DHN 33
D – Samostatne žijúci 18
SPOLU 82

Na základe  vyššie  citovaného sme  v  roku 2007,  dali  požiadavku  na  výstavbu bytov  za 
podpory ŠFRB,  ako aj  na  výstavbu nízkonákladových  bytov  určených  ako medzičlánok medzi 
režimovým  bývaním  a  nájomným  bývaním  z  dôvodu  možnosti  kontinuálneho  prechodu  z 
režimového bývania do nájomného bývania. Tento chýbajúci článok v bytovej ponuke by mal slúžiť 
pre tých žiadateľov, ktorí nemajú dostatok zdrojov na zloženie finančnej zábezpeky stanovenej pri 
nájomných bytoch stavaných za podpory ŠFRB a ako motivácia pre zvyšovanie životnej úrovne 
obyvateľov s nízkymi príjmami.

4. KRÍZOVÁ INTERVENCIA
V rámci  Krízovej  intervencie  (  Ďalej  len KI )  v  roku 2007 sústredil  RSP pozornosť na 

udržanie vybudovaných sietí KI. Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje v 
zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele služby pre 



odkázaných obyvateľov formou spolupráce s MVO alebo vo vlastnej réžii. Aj v tomto roku bola 
zachovaná zásada spolupráce štát-samospráva-neštátny subjekt, ktorá sa potvrdila ako efektívna z 
pohľadu viaczdrojového financovania služieb KI.

4. Krízová intervencia samostatne žijúcich osôb v produktívnom veku  

KI pre samostatne žijúce osoby v produktívnom veku zabezpečuje zriaďovateľ útulkov – 
Územný spolok Slovenského Červeného kríža Banská Bystrica za podpory Mesta Banská Bystrica.

Tabuľka č. 4 : Prehľad stavu klientov v útulkoch ÚzS SČK Banská Bystrica za rok 2007.

 

 Večierka Nádej  Šanca Prístav
štvrťrok rok štvrťrok rok štvrťrok rok

I. II. III. IV. 2007 I. II. III. IV. 2007 I. II. III. IV. 2007

Muži 1063 728 540 577 2908 341 364 367 368 1440 2001 2119 219
6 2208 8524

Ženy - 75 49 285 409 630 728 736 552 2646 1772 1620 173
4 1698 6824

Bieli 723 552 272 309 1856 143 273 275 276 967 1380 1359 145
0 1499 5688

Rómovia 340 251 317 553 1461 828 819 828 644 3119 2393 2380 248
0 2407 9660

Do 18. rok. - - - - - - - - - - - - - - -

18 – 60 rok. 1034 798 588 860 3280 971 1092 1103 920 4086 3610 3648 383
8 3814 14910

Nad 60 rok. 29 5 1 2 37 - - - - - 163 91 92 92 438
Noví 16 10 14 28 68 1 2 2 0 5 5 7 2 9 23
Odišli 2 0 2 2 6 5 5 4 6 20

Oprávnení 479 559 331 503 1872 971 1092 1103 828 3994 3326 3405 346
9 3262 13431

Spolu 1063 803 589 862 3317 971 1092 1103 920 4086 3773 3739 393
0 3906 15348

Priemer 
oprávnených 5,32 6,14 3,6 5,47 5,13 10,79 12 11,99 9 10,94 36,96 37,18 37,7 35,46 36,88

Pozn.: Podklady pre Správu o činnosti predložil v tejto podobe ÚzS SČK BB za obsah a údaje zodpovedá ÚzS SČKBB.

Oproti roku 2006 narástol priemer oprávnených poberateľov tejto formy sociálnej služby. 
Pri  kapacitách  zariadení  útulkov:  nocľahárne  „Večierka“  =  15  klientov,  „Nádej-Šanca“  =  12 
klientov  a  „Prístav“  =  42  klientov  musíme i  naďalej  skonštatovať,  že  ešte  stále  trvá  neochota 
niektorých klientov – bezdomovcov využívať služby ÚzS SČK z dôvodu, že miesto zaplatenia si 
ubytovania na noc dajú prednosť popíjaniu a iným aktivitám, ktoré často hraničia s porušovaním 
legislatívnych noriem a všeobecných predpisov.

4.2 Krízová intervencia pre rodiny s deťmi

V rámci doterajšej  legislatívy boli  vecne vymedzené rôzne druhy sociálnych služieb pre 
rôzne cieľové skupiny. Jedna základná skupina v nich chýba – rodina s maloletými deťmi, ktorá sa 
ocitla v sociálnej núdzi. RODINA ( matka, otec dieťa – deti ) - biologická rodina. . 

V  dnešnej  dobe  môžu  byť  zriaďované  krízové  strediská,  útulky,  DOR  –  ky,  chránené 
bývania a pod., ale ochranu rodiny ako celku nemáme legislatívne podchytenú. V prípade, že sa 
klasická rodina - dvaja rodičia a dve maloleté deti dostanú do problémov, ktoré nevedia sami riešiť, 
môže sa stať, že náklady na ich riešenie bez takéhoto zariadenia budú štát stáť -

2 x rodičia v útulku = 2 x 60 000,-Sk = 120 000,- Sk / rok
2 x dieťa v DeD = 2 x 273 510,-Sk = 547 020,- Sk / rok

=
667 020,- Sk rok / rodina 



Prioritou RSP je aby rodina žila v prirodzenom prostredí za súčinnosti všetkých aktérov v 
rodine a jej okolí. Preto stojí za to venovať rodine poslednú šancu na zachovanie rodinných väzieb 
v zariadeniach na to určených. Takýmito zariadeniami sú aj zariadenia Núdzového a Dočasného 
bývania pre rodiny s deťmi KOTVA  I.-II.-IV., Mičínska cesta 19 v Banskej Bystrici, ktoré sú v 
prevádzke od roku 2001 za súčinnosti Mestského úradu – RSP a Bytového podniku mesta s.r.o. , 
Banská Bystrica.  Ich  technický stav je  na hranici  únosnosti  a  preto by si  v  najbližšom období 
vyžadovali rekonštrukciu resp. prestavbu z materiálov dlhodobo odolného materiálu. 

Kapacity zariadení sú pre ilustráciu nasledovné: 
– Núdzové bývanie KOTVA IV. má kapacitu 39 miest s počtom ubytovacích miestností 5 plus 1  

herňa, WC a sprchy pre mužov a ženy,
– Dočasné bývanie KOTVA I. a II. majú dispozičné riešenie priestorov v dvoch objektoch po 20  

buniek so základným vybavením WC a dislokovanú kuchyňu a hygienické zariadenia. ( = 40 
buniek = cca. 160 miest) 

Tabuľka č.5: Využívanie zariadení KOTVA v roku 2007:

Zariadenie Počet ubytovaných rodín Počet dospelých Počet detí Počet osôb

Núdzového 
bývania

16 29 35 64

Dočasného 
bývania

45 84 97 181

SPOLU 61 113 132 245
Pozn: Tieto čísla predstavujú aj migráciu v rámci roka 2007 

Výrazný nárast klientov nastal asanáciou lokality Medený Hámor, kedy BPM vo väčšom 
počte presunul rodiny z tejto lokality na KOTVU, čo bolo spúšťačom konfliktov v zariadeniach z 
dôvodu,  že  sa  jednalo  o  neprispôsobivých  obyvateľov,  ktorí  neboli  zvyknutí  na  dodržiavaní 
poriadku.

Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto zariadení sa sociálna práca prioritne sústreďuje na 
maloleté  deti,  ktorých  počet  sa  v  roku  2007  pohyboval  v  priemere  okolo  91  detí.  RSP 
prostredníctvom  svojich  sociálnych  pracovníčok  v  otvorenom  prostredí  vykonával  šetrenia  v 
školách  a  predškolských  zariadeniach  (  98  šetrení),  u  detských  lekárov  (  52  šetrení  )  a  iných 
intervencií v organizáciach a inštitúciách ( ÚPSVaR BB, Dom sv. Alžbety, OZ  a pod.). V rámci 
práce s  deťmi v zariadeniach spolupôsobia -  OZ Nádej  deťom, Junior  centrum a OZ Kultúrne 
združenie Rómov Slovenska Banská Bystrica.

4.3 Krízová intervencia samostatne žijúcich osôb v postproduktívnom veku

Túto časť KI zabezpečuje vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenská katolícka charita 
– diecéza Banská Bystrica v zariadení Domu núdznych, Tajovského 1, Banská Bystrica, ktorého 
kapacita  je  15  klientov.  Zariadenie  slúži  pre  mužov  aj  ženy  -  bezdomovcov,  ktorí  sú  v 
postproduktívnom  veku  a  za  spolupôsobenia  sociálnych  pracovníkov  vybavujú  sociálne 
zabezpečenie pre klientov podľa nároku ( dôchodky ) a podávajú žiadosti na prijatie do domovov 
dôchodcov a domovov sociálnych služieb. Okrem tejto činnosti vybavujú doklady totožnosti pre 
obyvateľov, ktorí o ne prišli, prevádzkujú Stredisko osobnej hygieny a poskytujú každý deň teplú 
polievku pre bezdomovcov aj z mesta. Celkovo za rok poskytli 3 379 nocľah/dní pre klientov.a 
poskytli  poradenstvo  pre  487  klientov.  Dotácia  pre  Dom núdznych  od  Mesta  Banská  Bystrica 
predstavovala v roku 2007 sumu 200 tis. Sk.

5. SANÁCIA RODINNÉHO PROSTREDIA

V  zmysle  zákona  305/2005  Z.z.  môže  samospráva  zabezpečiť  výkon  samosprávnej 



pôsobnosti  aj  prostredníctvom akreditovaného  subjektu  alebo  prostredníctvom právnickej  alebo 
fyzickej osoby ak sa nevyžaduje akreditácia. Mesto Banská Bystrica takúto možnosť využíva na 
zabezpečenie  sanácie  rodinného  prostredia  prostredníctvom  OZ  Návrat  v  Centre  pre  rozvoj 
rodičovských zručnosti „Bazalka“. Na túto činnosť mesto vyčlenilo v roku 2007 prostriedky vo 
výške 320 tis. Sk, ktoré boli určené na prevádzku zariadenia a sanačné činnosti. V rámci sanačných 
programov bolo sanovaných 7 rodín z  ktorých bolo 21 maloletých detí.  Jednalo sa o  rodiny v 
ktorých hrozilo vyňatie detí z biologickej rodiny, alebo maloleté deti boli umiestnené v Detskom 
domove ( ďalej  len DeD). V troch prípadoch sa podarilo v rámci sanácie vrátiť 3 deti späť do 
biologickej rodiny. Táto práca je náročná na kvalitu a preto si vyžaduje aj väčší čas na riešenie 
niektorých  „neriešiteľných“  situácií  do  ktorých  sa  rodina  môže  dostať.  V  prípade,  že  by  sa 
problémy nepodarili  podchytiť  bola  by reálna  hrozba  umiestnenia  týchto  detí  do  DeD  čo  by 
predstavovalo  vyčlenenie  finančných  prostriedkov  na  tvorbu  úspor,  ktorú  má  samospráva  ako 
povinnosť v zmysle zákona v objeme:  21detí x 27 351,-Sk/rok = 574 371,-Sk.

6. STAROSTLIVOSŤ O MLADÝCH DOSPELÝCH

Mesto Banská Bystrica za podpory MPSVaR SR a partnera – OZ Spoločnosť priateľov detí 
z  detských  domovov  –  Úsmev  ako  dar  zriadilo  zariadenie  Dočasného  bývania  pre  mladých 
dospelých prichádzajúcich z Detských domovov. Väčšinou sa jedná o mladých dospelých,  ktorí 
nemajú možnosť, alebo sa nechcú vrátiť do prirodzeného prostredia biologickej rodiny z ktorého 
boli  vyňaté.  Ešte stále pretrváva i  napriek poradenstvu a snahe smerovanej  k zodpovednosti  za 
svoju  budúcnosť,  tendencia  mladých  dospelých  isť  do  miesta  bydliska.  Ohrozením  mladého 
dospelého v tomto prípade je skutočnosť, že rodina môže ich emotívny stav zneužiť a odobrať im 
finančné zdroje, ktoré dostali od štátu na osamostatnenie sa. V roku 2007, k takémuto skutkovému 
stavu došlo a jednej klientke rodina odobrala financie a nahovárala ju na zaobstaranie mobilného 
telefónu na jej preukaz totožnosti. Týmto chceme len deklarovať, že osobnosť mladého dospelého 
je do značnej miery ovplyvniteľná emotívnou stránkou svojho prežívania na čo nie sú pripravovaní 
pri opúšťaní Detského domova (ďalej len DeD). Mladí dospelí sú náchylní prijímať názory, postoje 
a vzorce správania sa od  starších mladých dospelých, ktorí sú už v reálnom živote za bránami DeD 
dlhšie a pamätajú si ich ako starších „domovákov“ už vtedy členov society, ktorá bola v ich očiach 
„IN“.  Negatívny  vplyv  bývalých  „domovákov“  v  názorovom  orientovaní  niektorých  mladých 
dospelých viedol aj v zariadení Tymián k skutočnosti, že zariadenie museli opustiť mladí dospelí 
pre  neakceptovanie  stanovených pravidiel  a  pre  hrubé  porušovanie  Ubytovacieho a  Domového 
poriadku. Väčšina z nich bola vtiahnutá do nekalých záväzkov ( naberanie mobilných telefónov a 
ich následný predaj a pod.), ktoré po určitom čase samozrejme viedli k insolventnosti klienta a k 
spusteniu úrovne myslenia a správania sa formou malých a veľkých klamstiev. Treba samozrejme 
spomenúť, že sa nejednalo o pravidlo a že ostatní mladí dospelí sa chopili svojej šance a snažia sa 
ju využiť vo svoj prospech za participácie poradkyne a sociálnej pracovníčky.

Zriadenie zariadenia má svoje opodstatnené miesto aj v budúcnosti. Je dôležitým vkladom 
pre mladých dospelých po ukončení náhradnej rodinnej starostlivosti. Najbližší nárast obsadzovania 
zariadenia je plánovaný po ukončení školského roka 2007/2008. Niektorí  budúci adepti  boli  na 
tento  krok  pripravovaní  prostredníctvom  programu  SOS,  ktorý  realizovalo  OZ  SPDDD  ÚaD 
Banská Bystrica za finančnej podpory Mesta Banská Bystrica vo výške 20 000,-Sk. Okrem toho 
mesto  podporilo  (  10  000,-Sk  )  rekvalifikáciu  jedného  mladého  dospelého  na  oblasť,  ktorá  je 
predmetom jeho záujmu a budúceho zamestnania sa. Zariadenie v roku 2007 využívalo pri kapacite 
8 lôžok v štyroch samostatných jednotkách po dve lôžka - 5 mladých dospelých.

V roku 2007 realizoval RSP v spolupráci s OZ SPDDD ÚaD návštevy DeD v Polomke, 
Banskej Bystrici a Hornom Kelčove, kde sú umiestnené deti pochádzajúce z mesta Banská Bystrica 
a okolie, za účelom nadviazania kontaktu s týmito deťmi.



7. SPOLUPRÁCA S INÝMI INŠTITÚCIAMI

RSP aj v roku 2007 spolupracoval pri svojich činnostiach so všetkými zložkami pôsobiacimi 
v sociálnej sfére - MPSVaR SR , Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR,ZMOS, ÚPSVaR BB, 
samosprávami  (  Dolný  Kubín,  Prešov,  Zvolen,  okolité  obce  a  pod.)  ako  aj  s  Mimovládnym 
sektorom  (  ÚzS  SČK,občianske  združenia,  nadácie,  charitatívne  organizácie  a  pod.).  V rámci 
spolupráci s ÚMB Banská Bystrica zabezpečoval RSP realizácie praxe študentov sociálnej práce a 
pedagogiky, andragogiky. 

8. PRIORITY, OPATRENIA, SÚLAD S PHSR

RSP v  rámci  Plánu  hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja  mesta  do  roku  2013  napĺňalo 
nasledovné aktivity:

Aktivita Forma napĺňania Realizácia v roku 2007
A-áno,Č-čiastočne,N-nie 

A 3.1.1.1.2. Mapovanie  priestorov,  v  lokalitách  Podlavice  a 
Sásová

Č
Aktivita na vyradenie

A 3.1.1.1.3. Zistený  záujem  lokality  Podlavice  na  základe 
žiadostí časti obyvateľov – bude predmetom KC

Č
Aktivita na vyradenie

A 3.1.1.2.1. V prípravnej fáze – realizácia v roku 2008 Č
A 3.1.3.1.3. Analytická časť rozpracovaná Č

Aktivita na vyradenie KP
A 3.1.1.2.6. Ukončenie  rekonštrukcie  Útulku  Nádej-Šanca, 

Pod Urpínom 6, BB
A

A 3.1.3.2.1. Pripravovaný  mechanizmus  financovania  MVO 
pri  výkone samosprávnej  pôsobnosti  a sociálnej 
politiky mesta – realizácia r.2008

N

A 3.1.3.2.5. Zabezpečenie financovania programov podpory – 
Tymián, Bazalka

A

A 3.1.3.2.6. Realizácia v roku 2008 N
A 3.1.3.4.8. Pracovné  stretnutia  RSP,  OZ  Heuréka,  OZ 

Dobrovoľnícke centrum + finančná podpora
A

A 3.1.3.4.10. Pracovné  stretnutia  OZ  Heuréka  –  oľga 
Bindasová, MsP – koordinátorka, Kabinet zdravé 
mesto

A

A 3.1.3.5.4. Projekt  na  podporu  náhradnej  rodinnej 
starostlivosti – OZ Návrat – kampaň, MsÚ, MHD

A

A 3.1.3.6.4. V roku  2007  RSP organizovalo  pre  deti  DHN 
výlet  pri  príležitosti  MDD,  12/2007 realizovalo 
akciu pre deti poberajúce motivačný príspevok a 
ich rodičov – ocenenie aktivít 

A

A 4.4.3.1.4. Realizácie praxe 10 študentov UMB na RSP A

Prioritou  Referátu  sociálnej  pomoci  MsÚ  v  roku  2008,  bude  zavádzanie  inovatívnych 
nástrojov  sociálnej  práce  s  klientov  ako  aj  nastavenie  nového  systému  financovania  MVO 
založeného na objednávkovom systéme, ktorý zabezpečí transparentnosť a cielenosť vynakladania 



finančných prostriedkov v prospech klientov. Tento systém sa bude nastavovať v úzkej spolupráci s 
MVO.  Ďalšou  prioritou  je  realizácie  krokov  smerovaných  na  prevenčné  aktivity  v  celej  šírke 
spektra  pôsobenia  na  cieľové  skupiny.  V  neposlednom  rade  bude  činnosť  sústredená  aj  na 
zachovanie vybudovaných sietí KI v meste Banská Bystrica a na ich rozvoj.

Vypracoval : Mgr. Karol Langstein


