
Príloha 5 Štruktúra strategickej časti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica 2021-2027

Hlavný cieľ:  

Cieľová 

skupina
Osoby v nepriaznivých situáciách (krízová intervencia)

4.

Vytvoriť príležitosti na rýchly návrat do bežného života pre občanov v kríze 

Špecifické 

ciele
1-Jan 1.2. 1.3. 2.1.  2.2.  3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 5.1. 5-Feb 6.1. 6.2. 6.3.

Podpora aktivít seniorov 

v rôznych oblastiach 

Podpora seniorov v 

prirodzenom domácom 

prostredí 

Rozvoj a podpora 

kvalitných sociálnych 

služieb v súlade s 

potrebami seniorov 

Rozvoj sociálnych služieb pre 

občanov so zdravotným 

znevýhodnením v prirodzenom 

domácom prostredí a v 

komunite 

Priestor a podpora pre 

svojpomocné skupiny rodín s 

členom so zdravotným 

znevýhodnením 

Rozvoj preventívnych 

programov a služieb 

zameraných na prehlbovanie 

vzájomných vzťahov v rodine 

Rozvoj terénnej práce a 

poradenstva 

Podporný mechanizmus pre 

deti a mládež z málo 

podnetného prostredia

Rozširovanie a udržiavanie existujúcich sociálnych služieb krízovej intervencie Podpora aktivít v komunite Dostupnosť TSS KI pre občanov MRK
Dostupnosť aktuálnych informácií pre občanov mesta o vývoji 

a možnostiach sociálnych služieb 

Rozvoj spolupráce s 

partnerskými organizáciami v 

oblasti sociálnych služieb 

Rozširovanie personálnych 

kapacít v sociálnej oblasti 

Opatrenia 1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. 2.1.1. 2.2.1. 3.1.1 3.2.1. 3.3.1. 4.1.1. 5.1.1. 5.2.1. 6.1.1. 6.2.1. 6.3.1.

Podpora aktivít seniorov v 

rôznych oblastiach 

(vzdelávanie, šport, 

kultúra a pod.)

Podporovať a rozvíjať 

existujúce ambulantné a 

terénne sociálne služby 

Podporovať a rozvíjať 

existujúce pobytové 

sociálne služby 

Podporovať a rozvíjať existujúce 

ambulantné a terénne sociálne 

služby 

Podporovať programy a prácu 

svojpomocných skupín rodiny 

so zdravotne znevýhodneným 

členom 

Vzdelávacie aktivity pre rodičov 

Podpora programov v 

spolupráci s akreditovanými 

subjektmi 

Program podpory 

talentovaných detí z málo 

podnetného prostredia 

Posyktovať terénnu sociálnu službu krízovej intervencie Vytvoriť priestor na prácu s rodinami MRK 
Posyktovať terénnu sociálnu službu 

krízovej intervencie v MRK 

Aktualizovať prehľadný materiál o sociálnych službách mesta 

BB 

Vytvoriť stabilnú sieť 

spolupráce na podporu 

občanov mesta Banská 

Bystrica v nepriaznivých 

sociálnych situáciách 

Zvýšenie počtu 

pracovníkov pôsobiacich v 

sociálnej oblasti 

1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. 2.1.2. 3.1.2. 3.2.2. 4.1.2.

Podporovať programy 

celoživotného vzdelávania 

Vytvoriť systém na 

poskytovanie iných činností a 

uspokojovanie potrieb 

seniorov v domácnosti 

Vytvoriť nové kapacity pre 

pobytové sociálne služby 

pre seniroov, ktorí sú 

odkázaní na celodennú 

starostlivosť 

Zabezpečiť poskytovanie služby 

Podpora samostatného bývania 

Zvýšiť informovanosť rodičov 

detí najmä v zariadeniach pre 

deti predškolského veku

Podpora dobrovoľníckych 

doučovacích programov 
Poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach 

1.1.3. 1.2.3. 2.1.3. 4.1.3.

Rozšíriť pôsobenie 

denných centier pre širšiu 

verejnosť 

Vytvoriť dobrovoľnícky 

program na podporu seniorov 

Vytvoriť dobrovoľnícky program 

na podporu občanov so 

zdravotným znevýhodnením 

Podpora mladým dospelým po návrate z inštitucionálnej starostlivosti 

1.2.4. 2.1.4.

Podporovať programy a 

prácu svojpomocných skupín 

pre občanov s rôznymi 

formami demencie a ich 

rodiny 

Pripraviť nástroj na prehľadný 

popis potrieb občana so 

zdravotným znevýhodnením 

Aktivity 1.1.1.1. 1.2.1.1. 1.3.1.1. 2.1.1.1. 2.2.1.1. 3.1.1.1. 3.2.1.1. 3.3.1.1. 4.1.1.1. 5.1.1.1 5.2.1.1. 6.1.1.1. 6.2.1.1. 6.3.1.1.

Organizovanie 

workshopov, kurzov, 

súťaží, pravidelných 

cvičení pod vedením 

trénerov, stretnutí k 

ochrane zdravia aj 

majetku. 

Podpora a rozvoj existujúcich 

ambulantných sociálnych 

služieb 

Podpora a rozvoj existujúcich 

ambulantných sociálnych služieb 

Zabezpečiť podporný program 

a tréning pre rodiny so 

zdravotne znevýhodneným 

členom 

Vzdelávacie aktivity - 

prednášky, workshopy a 

diskusie pre rodičov 

Poskytovať kvalitnú a cielenú terénnu sociálnu službu KI občanom v kríze Vybudovať komunitné centrum 
Poskytovať kvalitnú a cielenú 

terénnu sociálnu službu krízovej 

intervencie občanom MRK v kríze 

Aktualizovať a zverejeniť informačný materiál (Sprievodca 

sociálnymi službami, Adresár poskytovateľov sociálnych 

služieb v meste Banská Bystrica), v ktorom budú dostupné, 

zrozumiteľné a adresné informácie o poskytovaných 

sociálnych službách pre rôzne cieľové skupiny (v elektronickej 

podobe, v listinnej podobe)

Systematická spolupráca 

partnerských organizácií podľa 

cieľových skupín obyvateľov 

Podpora a rozvoj existujúcich 

terénnych  sociálnych služieb 

Vytvoriť priestor pre 

stretávanie sa svojpomocných 

skupín pre rodiny so zdravotne 

znevýhodneným členom 

Spolupráca subjektov interaktívnych s 

cieľovou skupinou a budovanie partnerstiev 

(napr. Zdravé regióny, MVO...)

Vytvoriť pozíciu kľúčového 

pracovníka TSS KI v MRK 
Priebežne tento materiál aktualizovať 

Informovať občanov o vývoji a trendoch sociálnych služieb v 

meste Banská Bystrica 

Spracovávať podnety, návrhy od občanov mesta vo veci 

sociálnych služieb 

1.1.1.2. 1.2.1.2. 1.3.1.2. 2.1.1.2. 3.1.1.2. 3.2.1.2. 4.1.1.2.

Rozšíriť ponuku podpory 

posyktovanej v prirodzenom 

prostredí 

Posyktovať a zabezpečovať posyktovanie sociánych služieb v zariadeniach nízkoprahové 

denné centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, zariadenie núdzového bývania, 

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

Vybudovanie multifunkčného centra pre ľudí bez domova "MultiPak"

Vybudovanie centra materiálnej pomoci "A2NA"

1.1.1.3. 1.2.1.3. 2.1.1.3. 4.1.1.3.

Vytvoriť systém na podporu osamostatňovania sa mladého dospelého 

Podporiť sociálnu službu - Podpora samostatného bývania 

1.2.1.4. 2.1.1.4.

Zabezpečiť podporný 

program pre občanov s 

rôznymi formami demencie. 

Organizovať stretávanie 

svojpomocných skupín pre 

občanov s rôznymi fotmami 

demencie a ich rodín. 

Organizovať aktivity a programy pre 

komunitu 

Poskytovať poradenstvo pre občanov 

v MRK

1.

Podporiť aktívne starnutie obyvateľov mesta 

Osoby so zdravotným znevýhodnením 

2. 

Zapájať občanov so zdravotným znevýhodnením do 

bežného života 

Osoby žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách

5. 

Vytvoriť priestor pre dôstojný život občanov MRK 

Aktivity zamerané na podporu 

duševného zdravia 

Program podpory 

talentovaných detí 

Zabezpečiť vytvorenie služby 

PSB

Podpora a rozvoj odľahčovacej 

služby

Prierezové ciele a opatrenia

6.

Informovanosť občanov a pracovníkov mesta o možnostiach a rozvoji sociálnych služieb 

Systematické prijímanie 

pracovníkov na napĺňanie 

cieľov a aktivít 

definovaných v KPSS mesta 

Banská Bystrica na roky 

2021 - 2027
Pravidelné pracovné stretnutia 

so zameraním na riešenie 

konkrétnych nepriaznivých 

situácií 

Rozšíriť ponuku podpory 

poskytovanú občanom so 

zdravotným znevýhodnením v 

ich prirodzenom prostredí 

dobrovoľníkmi 

Rozšíriť ponuku podpory 

poskytovanú seniorom v ich 

prirodzenom prostredí 

dobrovoľníkmi 

Organizovanie stretnutí a 

aktivít 

Podpora a rozvoj existujúcich 

terénnych sociálnych služieb 

Podpora a rozvoj 

existujúcich pobytových 

sociálnych služieb 

Rozšíriť počet pobytových 

miest zariadení sociálnych 

služieb 

Vytvoriť systém na 

poskytovanie iných činností 

za služby 

Rodina, deti a mládež

3.

Posilňovanie a rozširovanie kvalitných sociálnych služieb v meste Banská Bystrica

Strategické 

ciele

Seniori

Vytvoriť rovnosť príležitostí pre rodiny s deťmi a pre mládež rôznorodého prostredia 

Podpora podporných 

(asistenčných) programov a 

dobrovoľníckych 

doučovacích programov

Informačné a odborné 

stretnutia najmä pre rodičov 

detí v zariadeniach 

predškolského veku 

Vytvorenie nástroja na 

prehľadný popis potrieb a 

podpory pri ich napľňaní  

Organizovanie stretnutí 

na spoluprácu s deťmi a 

mládežou. 

Poskytovať poradenstvo pre vščetkých klientov nachádzajúcich sa v krízovej situácií vrátane 

obetí domáceho násilia 

Podpora svojpomocných 

skupín rodičov 

Podporné programy, 

konzultácie s odborníkmi 

podľa potrieb rodín v 

náročných životných 

situáciách 

Organizovanie prednášok, 

školení, kurzov používania 

PC a rozširovanie zručností 


