Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Myjava
na roky 2016 -2020 za roky 2018 a 2019
Mesto vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb, ktorý vychádza z národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických
osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby
rozvoja sociálnych služieb.
Na základe novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov účinného od 1.januára 2018 bolo
potrebné spracovať do 31. júna 2018 aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb
Mesta Myjava na roky 2016-2019 schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v
Myjave konaného dňa 09.09.2016 uznesením č.83/09/2016. Z vyššie uvedeného dôvodu bola
predložená aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Myjava na roky 20162020, v ktorej boli premietnuté zmeny vyplývajúce z aktuálnej právnej legislatívy. Dňa
28.6.1018 bola Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Myjava na
obdobie rokov 2016 – 2020 schválená Uznesením mestského zastupiteľstva č. 75/06//2018
zo dňa 28.6.2018.
Plnenie stanovených cieľov je realizované v súlade so schváleným rozpočtom Mesta Myjava
na príslušný kalendárny rok, prípadne závisí od možnosti mimorozpočtového financovania.
1.Stanovené Spoločné ciele:
Cieľ
Zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste Myjava
Priorita

Opatrenie

Aktivita

1.1.

Zabezpečiť
informovanosť
pre cieľové
skupiny

1.1.1.

1.2.

1.3.

Zlepšenie
systému
informovanosti
a poradenstva
a jeho
dostupnosti pre
cieľové skupiny

Rozvoj
dobrovoľníctva

Zabezpečenie

1.1.2.

Rozvíjanie
dobrovoľníctva
na podporu
integrácie
cieľových
skupín do
spoločnosti

1.2.1.

Zlepšenie

1.3.1.

1.2.2.

Všetky dostupné
informácie zo
sociálnej oblasti
zverejniť na
internetovej
stránke mesta
Raz ročne
informovať
organizácie
pracujúce
v sociálnej
oblasti
Zapojiť
študentov
stredných škôl na
území mesta do
dobrovoľníctva
Motivačné
aktivity na
získanie občanov
k dobrovoľníckej
činnosti
Zabezpečiť
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Časový
harmonogram

Zdroje

2017

vlastné

2016-2020

2016-2020

vlastné

1.4.

ďalšieho
vzdelávania
pracovníkov
v sociálnej
oblasti
Rozvoj
zdravotných
služieb

poskytovania
sociálneho
poradenstva
obyvateľom
Zvýšenie
kvality
poskytovaných
zdravotných
služieb

1.4.1.

1.4.2.

kontinuálne
vzdelávanie
pracovníkov
v sociálnej
oblasti
Modernizácia
vybavenia NsP
Myjava

2016-2020

kombinované

2020

kombinované

Rekonštrukcia
objektu
polikliniky

1. Spoločné ciele - vyhodnotenie
1.1. Zlepšenie systému informovanosti a poradenstva a jeho dostupnosti pre cieľové skupiny:
V roku 2019 Mesto Myjava vydalo informačný bulletin: „Základné informácie pre seniorov a zdravotne
ťažko postihnutých občanov s trvalým pobytom Myjava a Turá Lúka“ v ktorom sú zhrnuté základné
informácie o možnostiach poskytovania pomoci zo strany mesta Myjava ale aj štátu, postup pri
umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb, realizovaní opatrovateľskej služby, využitia voľného
času seniorov a kontakty na všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v okolí Mesta
Myjava. Informačné bulletiny boli distribuované do schránok, do čakární obvodných lekárov a rôznym
organizáciám združujúcim seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov. Sú k dispozícii na
dispečingu Mestského úradu aj na Oddelení sociálnych služieb, kde sú denne rozdávané seniorom, ich
rodinným príslušníkom,... Oddelenie sociálnych služieb vykonalo terénu sociálnu prácu – návštevu
priamo v domácnosti u väčšiny seniorov nad 75 rokov.
1.2. Rozvoj dobrovoľníctva:
Zapojiť študentov stredných škôl na území mesta do dobrovoľníctva sa podarilo len čiastočne,
dobrovoľníci z radov študentov sa pravidelne stretávajú s klientmi Domova sociálnych služieb pre deti
a dospelých ÚSVIT či už priamo v zariadení alebo klienti boli súčasťou akcií usporiadaných školami.
V rámci Komunitného centra Khamoro pravidelne dochádzali dvaja študenti gymnázia na realizáciu
aktivít usporiadaných v Komunitnom centre.
1.3. Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pracovníkov v sociálnej oblasti:
Pracovníci pracujúci v sociálnej oblasti v rámci všetkých zariadení sociálnych služieb ( Zariadenie
opatrovateľskej služby Nezábudka, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Útulok,
Nocľaháreň, Komunitné centrum Khamoro) sa pravidelne, niekoľkokrát ročne zúčastňujú školení,
seminárov a workshopov.
1.4. Rozvoj zdravotných služieb
Modernizácia vybavenia Nemocnice s poliklinikou Myjava – bolo zrealizované:
- Rekonštrukcia interného oddelenia,
- Rekonštrukcia rehabilitačného pracoviska,
- Vybudované nové pracovisko rýchlej zdravotnej pomoci,
- Rekonštrukcia výťahov,
- Rekonštrukcia röntgenov,
- Zakúpenie zdravotnej techniky v celkovej výške 500 000,00 €
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2. Stanovené ciele: Rodiny s deťmi a mládež
Cieľ
Zlepšiť životné podmienky pre rodiny s deťmi a mládež
Priorita
Opatrenie
Aktivita
2.1.

2.2.

Zosúladenie
rodinného
a pracovného
života a
lepšie
začlenenie
žien na trhu
práce

Podpora
samostatného
bývania

Rozšírenie
dostupnosti
verejných služieb

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Vytvorenie
podmienok na
bývanie

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

Rozvoj
prevencie

Podpora
projektov a
aktivít
na predchádzanie
sociálnopatologických
javov

2.3.1.

2.3.2.

Rozšírenie
kapacity
materských škôl
Zriadenie jaslí
pre deti do 3
rokov
Vytváranie
podmienok na
rozširovanie
služieb
materského
centra
Pampúšik
Rekonštrukcia
bývalého
internátu na
Trokanovej ulici
na byty pre
osoby so
zdravotným
postihnutím,
mladé rodiny
a mladých ľudí
Výstavba
nových
nájomných
bytov
Podpora
záujmových
aktivít pre deti a
mládež
Rozšírenie
preventívnych
prednášok
a aktivít
realizovaných
MsP

Časový
harmonogram

Zdroje

2018-2020
2018-2020

kombinované

Každý rok

2018-2020
kombinované

2018-2020

Každý rok
kombinované
2017-2020

2. Rodiny s deťmi a mládež – vyhodnotenie stanovených cieľov
2.1.Zosúladenie rodinného a pracovného života a lepšie začlenenie žien na trhu práce:
Rozšírenie kapacity materských škôlok v Myjave
Realizácia: 2018-2019
V rámci projektu boli zrekonštruované 2 hospodárske pavilóny Hoštáky a Bradáčova, s rozšírením
celkovej kapacity materských škôlok o 50 miest. V každom pavilóne bola vytvorená 1 trieda
s kapacitou 25 miest s príslušným zázemím a vybavením, kancelária a kuchyňa vybavená novým
zariadením. Súčasťou projektu je aj nový hrací prvok v areáli Materskej škôlky Bradáčova.
Celkové oprávnené náklady: 805 374,73 €, z toho nenávratný finančný príspevok 765 106 eur.
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Celý proces realizácie projektu rozšírenia kapacít bol po dohode s realizačnou firmou upravený a
schválený do 2 etáp :
- november 2018/ apríl 2019 – rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu na elokované pracovisko
Hoštáky ( letné prázdniny) už 1.9.2019 otvorená
- jún 2019/ september 2019 – rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu na Bradáčovej ulici od
1.9.2020
Zariadenie jaslí do 3 rokov – Mesto Myjava nezriadilo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenie
sociálnych služieb určené pre deti do 3 rokov, nakoľko kapacita súkromných jaslí „Včielka“ v Turej
Lúke je dostatočná, Mesto Myjava tieto jasle podporuje formou dotácii, v roku 2018 aj v roku 2019
sumou 4 200,00 €/rok.
Vytváranie podmienok na rozširovanie služieb materského centra Pampúšik – mesto Myjava
každoročne podporuje činnosť tohto centra, vytvára podmienky na realizáciu rôznych aktivít.
2.2. Podpora samostatného bývania:
Rekonštrukcia bývalého internátu na Trokanovej ulici na byty pre osoby so zdravotným postihnutím,
mladé rodiny a mladých ľudí – v roku 2019 budova nebola vo vlastníctve mesta Myjava.
Výstavba nových nájomných bytov – v roku 2019 sa začala výstavba nájomných bytov v budove
„Hotel šport“. Do konca roku 2019 neprebehlo ukončenie stavby.
2.3. Rozvoj prevencie:
Mestská polícia Myjava : Prevencia kriminality v roku 2019
Mestská polícia Myjava vykonáva preventívne prednášky a akcie na pozvanie inštitúcií. Všetky
inštitúcie boli oboznámené s možnosťou pozvať si príslušníkov mestskej polície za účelom
spomenutých aktivít .
Prednáškovú činnosť ako činnosť kumulovanú, popri zamestnaní vykonávajú Peter Dobiaš a Miroslav
Zeman .
V roku 2019 boli uskutočnené prednášky :
Špeciálna škola na tému kyberšikana a ďalšia prednáška na tému trestnoprávna zodpovednosť
Materská škola na Turej Lúke na tému polícia a bezpečnosť na ceste a ďalšia prednáška na tému
dopravná výchova na dopravnom ihrisku
Komunitné centrum Khamoro na tému polícia , trestnoprávna zodpovednosť
1.ZŠ na ulici Viestovej na tému trestnoprávna zodpovednosť mládeže, činnosť a poslanie Mestskej
polície Myjava

3. Stanovené ciele: Seniori
Cieľ
Zabezpečenie čo najväčšej miery sebestačnosti a zotrvania v prirodzenom prostredí
Priorita
Opatrenie
Aktivita
Časový
Zdroje
Harmonogram
3.1.

Rozvoj
terénnych
sociálnych
služieb

Udržiavanie
a skvalitnenie
opatrovateľskej
služby
v teréne

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Zvýšenie počtu
opatrovateliek
Zabezpečenie OS
aj na odľahlé
kopanice
Zabezpečenie
poskytovania OS
v poobedňajších
a večerných
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2016
kombinované
2016-2020
2017-2020

3.2.

Podpora
aktívneho
starnutia

Udržanie
a skvalitnenie
existujúcich
služieb
pre seniorov

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

Debarierizácia
verejných
budov

Odstránenie
bariér pre
zvýšenie
kvality života
seniorov

3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

3.4.

Zvýšenie
ochrany
seniorov pred
domácim
násilím

Podpora
projektov
zameraných na
informovanosť
seniorov
o domácom
násilí

3.4.1.

3.4.2.

hodinách
Podpora činnosti
Klubu dôchodcov
a Jednoty
dôchodcov a ich
prepojenie
Na kultúrne
a spoločenské
aktivity v meste
Rozšírenie ponuky
stravovania pre
seniorov
o nové prevádzky
Rozšírenie
stravovania pre
seniorov o diétnu
stravu
Debarierizácia
Mestského úradu
Rozšírenie
priestorov CVČ
o nadstavbu, čím
vznikne
bezbariérový
priestor na
komunitné
stretávanie sa
seniorov
Debarierizácia
Infraštruktúry
(DK Samka
Dudíka)
Realizácia
preventívnych
prednášok na
tému domáce
násilie
v spolupráci s
MsP
Vyhľadávacia
činnosť
ohrozených
seniorov
prostredníctvom
terénnej sociálnej
práce

2016-2020

vlastné
2016

2016

2017-2020
2018-2020

kombinované

2017-2020

2017-2020

kombinované

2017-2020

vlastné

3. Seniori – vyhodnotenie cieľov
3.1. Rozvoj terénnych sociálnych služieb:
Zvýšenie počtu opatrovateliek, zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby v poobedňajších
a večerných hodinách – tento cieľ sa nám nepodarilo splniť, hlavným dôvodom je akútny nedostatok
opatrovateliek aj na zabezpečenie záujemcov o opatrovateľskú službu počas dňa. Nedostatok
opatrovateliek je taký akútny, že nie sme schopní zabezpečovať opatrovateľskú službu v takom
rozsahu o akú je záujem.
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Zabezpečenie opatrovateľskej služby aj na odľahlé kopanice zabezpečujeme.
3.2. Podpora aktívneho starnutia:
Podpora činnosti Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov a ich prepojenie na kultúrne a spoločenské
aktivity v meste - Mesto Myjava podporuje celoročnú činnosť klubu dôchodcov, ktorý má k dispozícii
svoje nové vlastné priestory, v ktorých sa pravidelne stretávajú a usporiadavajú rôzne aktivity a akcie.
Priestory sa nachádzajú v budove bývalého internátu na ul. Trokanovej v Myjave.
Jednota dôchodcov ako i ďalšie organizácie, ktoré sa venujú seniorom majú k dispozícii bezplatné
priestory na stretávanie sa a organizovanie rôznych akcii.
Rozšírenie ponuky stravovania pre seniorov o nové prevádzky, rozšírenie stravovania pre seniorov
o diétnu stravu – mesto Myjava každoročne rozširuje ponuku stravovania pre dôchodcov o nové
prevádzky, v roku 2019 zaviedlo systém „ Mestská karta“, ktorý umožňuje dôchodcom stravovať sa
každý deň v inom stravovacom zariadení. Taktiež sme rozšírili okruh občanov, ktorí môžu poberať od
mesta Myjava príspevok vo výške 0,50 € na jeden obed denne. Všetky zmeny sú zahrnuté v novom
VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby Stravovanie pre dôchodcov, ktoré bolo schválené na
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave dňa 3.12.2019 uznesením č.159/12/2019.
Okrem rozšírenej ponuky na stravovanie pre dôchodcov Mesto Myjava v roku 2019 rozšírilo ponuku
sociálnych služieb o „Sociálny taxík“, ktorí umožňuje seniorom nad 75 rokov s trvalým pobytom
v meste Myjava a Turá Lúka využívať taxi službu s mesačným príspevkom maximálne vo výške 10,00
€ a môže byť využitý na akúkoľvek vzdialenosť a trasu. Účelom poskytovania príspevku na prepravu
prostredníctvom zmluvných taxi služieb je skvalitnenie života seniorov a osôb odkázaných na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a zníženie ich finančného zaťaženia.
3.3. Debarierizácia verejných budov:
Debarierizácia Mestského úradu - V rámci rekonštrukcie mestského úradu bol okrem rekonštrukcie
vykurovania, elektroinštalácie, vzduchotechniky, zateplenia obvodového plášťa, stropu pivničných
priestorov a podlahy podkrovia, výmeny obvodových okien a dverí realizovaný aj nový výťah, ktorý
tak poskytol bezbariérový prístup do budovy najmä pre telesne postihnutých občanov a seniorov,
ktorý tu dovtedy úplne absentoval.
Rozšírenie priestorov Centra voľného času o nadstavbu, čím vznikne bezbariérový priestor na
komunitné stretávanie sa seniorov – nesplnené
Debarierizácia infraštruktúry (Dom kultúry Samka Dudíka) – v rámci projektovej dokumentácie:
„Modernizácia, rozšírenie a zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu Samka Dudíka“ je
vypracovaná projektová dokumentácia v stupni realizačný projekt. Predmetom stavby je aj nové
zastrešenie a stavebné uzatvorenie západnej terasy kultúrneho domu na 2.NP spojeného s výstavbou
centrálneho výťahu. Projekt sa zatiaľ nerealizoval.
3.4. Zvýšenie ochrany seniorov pred domácim násilím:
Realizácia preventívnych prednášok na tému domáce násilie v spolupráci s Mestskou políciou – v roku
2019 bola v klube dôchodcov zrealizovaná jedna prednáška na tému „Domáce násilie a seniori“.
Vyhľadávacia činnosť ohrozených seniorov prostredníctvom terénnej sociálnej práce – v roku 2019
bolo Oddelene sociálnych služieb posilnené o jednu pracovníčku, ktorá má v náplni práce starostlivosť
o seniorov. Oddelenie sociálnych služieb vykonalo terénnu sociálnu prácu – návštevu priamo
v domácnosti u väčšiny seniorov nad 75 rokov. Účelom návštev bolo zistenie reálnych potrieb
seniorov.
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4. Stanovené ciele: Osoby so zdravotným postihnutím
Cieľ
Podpora a zvýšenie integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti
Priorita

Opatrenie

Aktivita

Časový

Zdroje

harmonogram
4.1.

Debarierizácia
verejných budov

Odstránenie
bariér

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.

Rozšírenie
a skvalitnenie
sociálnych služieb
pre osoby so
zdravotným
postihnutím

Zvýšenie
kvality života
osôb
so zdravotným
postihnutím

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

4.3.

Podpora
samostatného bývania

4.4.

Podpora procesu
Integrácie detí so
zdravotným
postihnutím do ZŠ

4.5.

Podpora
dobrovoľníctva

Vytvorenie
podmienok na
bývanie
Motivácia ZŠ
k integrácii
detí so
zdravotným
postihnutím

4.3.1.

Podpora
dobrovoľníckej
činnosti medzi
študentmi

4.5.1.

4.4.1.

V nadväznosti na
2.3.1.
V nadväznosti na
2.3.2.
V nadväznosti na
2.3.3.
Rozšírenie
a modernizácia
Priestorov DSS ÚSVIT
Zabezpečiť sociálnu
službu: požičiavanie
pomôcok osobám so
zdravotným
postihnutím
Vytvoriť možnosti
reálneho poskytovania
podpornej sociálnej
služby: odľahčovacej
služby
V nadväznosti na 1.2.1.

2017-2020

Zvýšiť počet
integrovaných detí so
zdravotným
postihnutím do
vyučovacieho procesu
o 5%
Dobrovoľníci ako
sprievodcovia osôb so
zdravotným
postihnutím na
kultúrne a spoločenské
akcie mesta

2017-2020

2018-2020

kombinované

2017-2020
2017-2020

2017

kombinované

2017

2018-2020

kombinované

kombinované
2017
Vlastné

4. Osoby so zdravotným postihnutím – vyhodnotenie cieľov
4.1. Debarierizácia verejných budov: viď bod 3.3.
4.2. Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím:
Rozšírenie a modernizácia priestorov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT – V roku
2018 došlo k rozšíreniu využívania priestorov objektu, v ktorom sídli Domov sociálnych služieb pre
deti a dospelých ÚSVIT, na 1. poschodí, a k čiastočnej modernizácii v celkovej sume 45 000 €
financované z vlastných zdrojov a sponzorsky. Bolo to realizované súčasne pri rekonštrukcii budovy,
v ktorej sídli Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, zameranej na zníženie energetickej
náročnosti objektu. Táto bola realizovaná v rámci projektu spolufinancovaného EÚ s celkovými
nákladmi cca 350 000 €, v rámci ktorých riešené a sú zahrnuté výdavky na zateplenie obvodového
plášťa, zateplenie a hydroizoláciu strechy, výmenu obvodových okenných a dverných výplní,
rekonštrukciu vykurovania, elektroinštalácie, výmenu svietidiel a bleskozvodu, výmenu podlahových
krytín vrátane balkóna a terasy, kazetové stropy, žalúzie, zdravotechniku, obklady, dlažby, kompletné
vymaľovanie priestorov, internetové a telefonické pripojenie, obnovu pergoly, pomocné práce pri
sťahovaní a čistení.
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V rámci rozšírenia a modernizácie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT boli
vytvorené nové miestnosti na realizáciu práce s hlinou, relaxačných cvičení, priestoru pre interaktívnu
tabuľu a prácu s počítačmi. Rekonštrukciou priestorov a presťahovaním klubu dôchodcov získalo toto
zariadenie sociálnych služieb pre svoju činnosť celú budovu. Na poschodí je elokované pracovisko
Spojenej školy, kde žiaci po ukončení individuálneho vyučovania sa stávajú klientmi DSS.
Zabezpečiť sociálnu službu: požičiavanie pomôcok osobám so zdravotným postihnutím – Mesto Myjava
nevytvorilo túto službu, avšak v prípade záujmu sprostredkúvame túto službu cez Slovenský červený
kríž v Senici, príp. cez súkromnú agentúru, ktorá požičiava zdravotné pomôcky, postele, chodítka,.. za
priaznivé sumy.
Vytvoriť možnosti reálneho poskytovania podpornej sociálnej služby: odľahčovacej služby –
odľahčovaciu službu zabezpečuje pre mesto Myjava Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka.
V prípade záujmu zo strany občanov vie túto službu poskytnúť. V roku 2019 o túto službu nikto
nepožiadal.
4.3. Podpora samostatného bývania:
príprava bytov zo „Športhotelu“: Bytový dom 39 bytov Myjava.
Celková cena:
2 129 791,88 eur s DPH
Dotácia MDaV SR 35%
745 427,15 eur
Úver ŠFRB
65%
1 384 364,72 eur
4.4. Podpora procesu integrácie detí so zdravotným postihnutím do ZŠ:
Počet začlenených žiakov podľa jednotlivých rokov
rok

počet začlenených

2017

38

2018

42

2019

46

podľa postihnutia/znevýhodnenia
rok

NKS

VPU

ADD/ADHD

AUT

SZP

Z.Z

2017

6

21

10

1

x

x

2018

9

17

13

1

1

1

2019

9

21

13

1

1

1

4.5. Podpora dobrovoľníctva:
Dobrovoľníci ako sprievodcovia osôb so zdravotným postihnutím na kultúrne a spoločenské akcie
mesta – klienti DSS ÚSVIT sú v kontakte s niektorými študentmi, ktorí sa spolu s nimi zúčastňujú akcii
v meste.
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5.Stanovené ciele - Občania v nepriaznivej sociálnej situácii
Cieľ
Aktívna pomoc pri prekonaní nepriaznivej sociálnej situácie a opätovnom začlenení sa do
spoločnosti formou vlastnej aktivizácie.
Priorita

Opatrenie

Aktivita

5.1.

Podpora
talentovaných
detí zo sociálne
slabšieho
prostredia

Vytvorenie
fondu

5.1.1.

Skvalitnenie už
existujúcich
sociálnych
služieb

Zvýšenie
úrovne
poskytovania
sociálnych
služieb
v Útulku a
Nocľahárni

5.2.1.

Zvýšenie
úrovne
poskytovania
sociálnych
služieb v KC
Khamoro
Zvýšenie
energetickej
účinnosti
budov na ul.
Trokanovej
Vytvorenie
podmienok
na bývanie
Využívanie
efektívnych
nástrojov
aktívnej
politiky trhu
práce

5.2.3.

5.2.

5.3.

5.4.

Zlepšenie
podmienok na
bývanie

Podpora tvorby
pracovných
príležitostí

5.2.2.

5.3.1.

Vytvorenie
nového fondu pre
talentované deti
zo sociálne
slabšieho
prostredia na
podporu
rozvíjania ich
talentu
Rekonštrukcia
priestorov Útulku
a Nocľahárne
Rozšírenie
záujmovej
činnosti
a pracovnej
terapie o nové
formy
Zabezpečenie
stáleho
sociálneho
pracovníka
Celková
rekonštrukcia
budov na ul.
Trokanovej

5.3.2.

V nadväznosti na
1.2.1.

5.4.1.

Zamestnávanie
občanov v rámci
aktivačnej práce
a dobrovoľníckej
práce

Časový
harmonogram

Zdroje
kombinované

2017

2016-2020

kombinované

Každý rok

2020

vlastné

2018-2020

kombinované

Každý rok

kombinované

5. Občania v nepriaznivej sociálnej situácii – vyhodnotenie cieľov
5.1. Podpora talentovaných detí zo sociálne slabšieho prostredia:
Vytvorenie nového fondu pre talentované deti zo sociálne slabšieho prostredia na podporu rozvíjania
ich talentu – fond sa pripravuje.
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5.2. Skvalitnenie už existujúcich sociálnych služieb:
Rekonštrukcia priestorov Útulku a Nocľahárne - Realizácia: 2018 a 2019
V rámci poskytnutej dotácie MPSVaR SR v roku 2018 vo výške 12 000 € a takisto v roku 2019 vo
výške 43 700 € bola realizovaná výmena okien a protipožiarnych dverí a kompletná rekonštrukcia
piatich bytových jednotiek. Celkové náklady tvorili čiastku 66 837,08 €.
Rozšírenie záujmovej činnosti a pracovnej terapie o nové formy – v DSS ÚSVIT aj v KC Khamoro sa
každoročne realizujú nové formy záujmovej činnosti a pracovnej terapie, napr. canisterapia, relaxačné
techniky s fyzioterapeutom, snoezelen.
Zabezpečenie stáleho sociálneho pracovníka v KC Khamoro – v Komunitnom centre sa plynulo od roku
2016 realizuje cez Implementačnú agentúru MPSVaR SR projekt v rámci ktorého sú preplácané všetky
náklady na mzdy, odvody aj materiál pre cieľovú skupinu pre troch pracovníkov, z nich musia byť
dvaja vysokoškolsky vzdelaní v oblasti sociálnej práce.
5.3. Zlepšenie podmienok na bývanie:
Celková rekonštrukcia budov na ul. Trokanovej - Projekt s názvom „Prestupné bývanie a Komunitné
centrum v meste Myjava“ bol predložený v júli 2019 ako žiadosť o NFP na jeho realizáciu a pozostáva
z rekonštrukcie budov 234 a 236, prístavby komunitného centra a stavebných úprav na vytvorenie
spoločného vstupu. Súčasťou projektu je aj čiastočné vybavenie 36 buniek spotrebičmi a mzdové
náklady na financovanie asistentov bývania až do roku 2023.
Celkové náklady sú 1 297 743, 64 €. Celkové oprávnené náklady sú 897 030,89 €, z toho požadovaná
dotácia 852 179,35 €. Neoprávnené náklady tvoria čiastku 400 712,75 €.
V roku 2018 a 2019 bola zrealizovaná i výmena okenných a balkónových výplní na ďalších
poschodiach v objekte 236 v celkovej sume 27 030,33 €. V roku 2018 bola financovaná z vlastných
zdrojov vo výške 14 609,13 € a v roku 2019 v celkovej výške 12 421,20 €, z čoho tvorila poskytnutá
dotácia z Ministerstva vnútra vo výške 7 000 €.
5.4. Podpora tvorby pracovných príležitostí:
Využívanie efektívnych nástrojov aktívnej politiky trhu práce - Zamestnávanie občanov v rámci
aktivačnej činnosti a dobrovoľníckej činnosti: v roku 2018 Mestský úrad Myjava zamestnával v rámci
dobrovoľníckej a aktivačnej práce 6 zamestnancov, ktorí pracovali na pulte centrálnej ochrany,
v archíve, v podateľni a roznášali poštu po meste Myjava.
Správa majetku mesta Myjava zamestnávala v roku 2018 10 občanov poberajúcich dávku v hmotnej
núdzi, ktorí vykonávali pracovnú činnosť na základe dohody s ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom,
v roku 2019 to bolo 20 občanov.
V roku 2019 Mestský úrad Myjava takto zamestnával 3 ľudí.
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