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Cieľ, priority a opatrenia  
 
 

Hlavný cieľ KPSS:  Zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste Stará Turá 
Poskytovaním kvalitných služieb, v rámci možností mesta, vytvárať primerané podmienky pre život mladým rodinám s deťmi, 
seniorom, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom v ťažkých životných situáciách.  
 
 

Na základe deklarovaných požiadaviek a potrieb občanov Starej Turej, ktoré vychádzajú z výsledkov dotazníkového výskumu, ako aj 
požiadaviek, ktoré vyplynuli zo stretnutí pracovných skupín, bol pripravený návrh cieľa, priorít a opatrení rozvoja sociálnych služieb v 
územnom obvode mesta. Rovnako bolo v rámci tejto komunikácie vyprofilované štyri prioritné cieľové skupiny. Uvedený návrh 
vychádzal aj z finančných možností mesta v súvislosti s možnosťami financovania zo externých zdrojov.   
 
 

Priorita č. 1  Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity 

Opatrenie 
Časový 

harmonogram 
Garant 

Predpokladané náklady/zdroj 

1.2 Vypracovanie projektu na zriadenie krátkodobej 
pobytovej „odľahčovacej“ služby pre rodiny s ťažko 
chorým členom  v priestoroch Domova bielych hláv 

2017 OZ Sluha Rozpočet poskytovateľa 

1.3 Príspevok na prepravu pre znevýhodnené skupiny 
občanov mesta (seniori, ZŤP občania, rodiny s deťmi 
v miestnych častiach bez autobusového spojenia) 

2017 – 2021 Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 

5 000 Eur/ 
Rozpočet mesta 

1.4 Zabezpečenie dovozu stravy seniorom a občanom 
s ŤZP podľa požiadaviek  počas víkendov a sviatkov 
resp. celoročne  

počas celého 
obdobia   

Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 
v spolupráci s dodávateľom  

Bez finančných nárokov na 
vlastné zdroje 

Priorita č. 2   Podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť 

2.1 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu  podľa 
potreby a požiadaviek prijímateľov (ťažisková služba 
pre seniorov a občanov s ŤZP)  

trvale Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 

130  000 Eur / 
Rozpočet mesta  61 % 
Príspevky klientov  16 % 
Dotácia štátu 23 % 
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2.2 Podpora samostatného bývania občanov odkázaných 
na pomoc v zrekonštruovaných priestoroch  budovy  
Domu špecialistov  

po rekonštrukcii 
Domu 
špecialistov 

Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 

 
Rozpočet mesta 
Dotácia štátu 

Priorita č. 3   Podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby 
 

3.1 Zriadenie priestorov na poskytovanie  vecnej pomoci 
sociálne slabším a odkázaným obyvateľom mesta – 
sociálna výdajňa 

2017 a trvale Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 

1 500 Eur / 
Rozpočet mesta 
Dary  

3.2 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce podľa  
zákona o službách zamestnanosti (aktivačné práce, 
dobrovoľnícka služba, absolventská prax) 

trvale  Mesto Stará Turá  
správne oddelenie, rozpočtové 
a príspevkové organizácie mesta  
v spolupráci s ÚPSVR   

 
Bez finančných nárokov na 
vlastné zdroje 

Priorita č. 4    Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb 

4.1 Vytvoriť priestor na webovej stránke mesta na 
zlepšenie informovanosti,  poradenstva pre cieľové 
skupiny – pravidelné informácie zo soc. oblasti 

2017  a trvale Mesto Stará Turá  
organizačné oddelenie, 
oddelenie sociálnych vecí 

Bez finančných nárokov na 
vlastné zdroje 

4.2 Nový Sprievodca sociálnymi službami v meste Stará 
Turá – distribúcia do domácností a elektronická verzia 
na webovej stránke mesta 

2018 Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 

2000 Eur / 
Rozpočet mesta 

4.3 Ďalšie vzdelávanie, prehlbovanie kvalifikácie 
zamestnancov v sociálnych službách (účasť na 
workshopoch, tréningoch, výcvikoch, školeniach) 

2017 – 2021 Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 
správne oddelenie  

1 000 Eur / 
Rozpočet mesta 

4.4 Zakúpenie auta s izotermickou úpravou na rozvoz 
stravy  seniorom a občanom s ŤZP   

2017  Mesto Stará Turá  
oddelenie sociálnych vecí 

16 000 Eur / 
Rozpočet mesta min. 10 % 
Dotácia štátu max. 90 % 

4.5 Zriadiť anonymnú schránku podnetov, návrhov 
a pripomienok – monitoring sociálnych potrieb 
občanov 

2017 - 2021 Mesto Stará Turá oddelenie 
sociálnych vecí 

Bez finančných nárokov na 
vlastné zdroje 

4.6 Spracovanie a uskutočňovanie programu supervízie za 
účelom zvýšenia odbornej úrovne a kvality 
poskytovaných sociálnych služieb 

2017 – 2021 Mesto Stará Turá – oddelenie 
sociálnych vecí 

700  Eur / 
Rozpočet mesta 
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4.7 Zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukčné práce v objekte 
zariadenia opatrovateľskej služby (rekonštrukcia 
práčovne a sušiarne) 

2017 – 2021 Mesto Stará Turá – oddelenie 
sociálnych vecí, oddelenie 
výstavby ÚP a ŽP 

16 000 Eur / 
Rozpočet mesta min.10 % 
Dotácia štátu max. 90 % 

4.8 Rekonštrukcia objektu Denného centra seniorov  
(výmena okien a vstupných dverí) 

2019 - 2021 Mesto Stará Turá -  majetkové 
oddelenie,  
Technotur Stará Turá 

 
Rozpočet mesta 


