Interpelácia poslankyne Zastupiteľstva BSK pani Lívie Poláchovej
Text interpelácie: „Prosím poskytnúť v prehľadnej tabuľke informácie za posledných 10 rokov (od roku
2008 za každý rok zvlášť):
1.) Pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
a) Počet zamestnancov
b) Počet klientov
c) Rozpočet zariadenia
2.) Pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
a) počet zamestnancov
b) počet klientov
c) príspevok pre zariadenie od BSK

K bodu 1.) písm. a), b), c)
Údaje požadované v bode 1.) uvádzame v priloženej Tabuľke č. 1 s názvom Zariadenia sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - počet zamestnancov, počet prijímateľov a rozpočet
zariadenia 2008-2018.
K bodu 2.) písm. a)
Odbor sociálnych vecí Úradu BSK neeviduje počty zamestnancov neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb ani nevyplýva povinnosť predkladať
vyšším územným celkom informácie o počte zamestnancov. Z uvedeného dôvodu odbor sociálnych
vecí Úradu BSK nevie poskytnúť údaje, koľko zamestnancov bolo v období rokov 2008-2018
u neverejných poskytovateľov v pracovno-právnom vzťahu.
K bodu 2.) písm. b)
Údaje týkajúce sa počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, ktorým BSK
zabezpečil poskytovanie sociálnej služby a poskytnutá výška finančných prostriedkov za obdobie rokov
20018-2018 sú uvedené v priloženej Tabuľke č. 2 s názvom Počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým
BSK zabezpečil sociálnu službu a výška finančných príspevkov poskytnutých BSK neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb. Údaje týkajúce sa počtu prijímateľov sociálnych služieb sú
uvedené v členení:
a) počet prijímateľov sociálnych služieb (v rokoch 2008-2010 a 2018 počet zazmluvnených miest),
ktorým BSK zabezpečil poskytovanie sociálnej služby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
alebo nepriaznivého zdravotného stavu,
b) počet miest, ktoré si BSK zazmluvnil za účelom poskytovania sociálnej služby osobám, ktoré nemali
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Priložená Tabuľka č. 3 a Tabuľka č. 4 obsahuje údaje z Registra poskytovateľov sociálnych služieb
vedenom BSK k 20.8.2018 za tie druhy sociálnych služieb, ktorých zabezpečovanie je v kompetencii BSK
a ktoré sú poskytované neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Z toho:
-

Tabuľka č. 3 obsahuje vybrané údaje zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje sociálna
služba osobám z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného
stavu (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, zariadenie
podporovaného bývania).

-

Tabuľka č. 4 obsahuje vybrané údaje zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje sociálna
služba osobám, ktoré nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb (útulok, zariadenie núdzového bývania, domov na pol ceste, integračné
centrum).

K bodu 2.) písm. c)
Údaje o výške finančných príspevkov, ktoré BSK poskytol neverejným poskytovateľom sociálnych
služieb za obdobie rokov 2008-2018 sú uvedené v priloženej Tabuľke č. 2 s názvom Počet prijímateľov
sociálnej služby, ktorým BSK zabezpečil sociálnu službu a výška finančných príspevkov poskytnutých
BSK neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.
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