Nový termín plnenia
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Termín plnenia

Zodpovední

Program

Kľúčové kroky implementácie

Rozpočet na r. 2019

Názov projektu

EUR v tis.

č. projektu

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019

OSV_5

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia uvedeného
zariadenia (k 30.9.2018 s počtom 51 prijímateľov soc.služby v 2 objektoch Modra-Kráľová a Modra- Harmónia), prebehne nasledovne: sociálna služba pre 12 prijímateľov bude poskytovaná v objekte Modra – Kráľová, v
ktorom budú po rekonštrukcii vytvorené 2 samostatné bytové jednotky (každá so samostatným vchodom), miestnosti pre odborné terapie a miestnosť pre vzdelávacie a podporné aktivity. Súčasťou areálu bude tiež
kuchyňa a administratívne centrum zariadenia pre všetky novovybudované/zrekonštruované objekty zariadenia. Poskytovanie sociálnej služby pre 8 prijímateľov je plánované v 2 bytoch v Pezinku, pre 6+6 prijímateľov v
každom z 2 novovybudovaných rodinných dvojdomoch v obciach Častá a Dubová so samostatnými vchodmi, zariadenými a dispozične riešenými ako bežné domácnosti. V záujme dosiahnutia úplnej deinštitucionalizácie
zariadenia bude 7 poberateľom sociálnej služby poskytnutá starostlivosť v adekvátnych priestoroch získaných prenájmom/kúpou bytov príp. rekonštrukciou/výstavbou RD. Financovanie: IROP (ERDF). IROP (ERDF + ŠR) vo
výške 3 718 022,64 EUR, vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 195 685 EUR, kúpa bytov + pozemkov vo výške 481 637 EUR; Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutím zo dňa 25.6.2019 schválilo BSK žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Podpora
deinštitucionalizácie
Prípravné práce
sociálnych služieb v
okrese Pezinok (DSS a
ZPB MEREMA)

719

0

3.3

OSV/ OIČaVO/
OSÚRaRP/ PO/
SM

9-18

Splnený

Výber zhotoviteľa

0

0

-

OIČaVO/ OSV/
OSÚRaRP

9-19

Prieb.
Plnený

Realizácia projektu

4 535

0

1.3

OIČaVO/ OSV/
OSÚRaRP

8-21

Prieb.
Plnený

3

3

2

OK

11-19

Prieb.
Plnený

Propagácia
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1-20

Výzva na dodávateľa stavebných prác na rodinné dvojdomy v obci Častá a Dubová bola
vyhlásená 1.7.2019, v súčasnosti prebieha dotazovanie uchádzačov, s lehotou na
predloženie ponuky do 26.8.2019. Predpokladané ukončenie VO je 10/2019 v závislosti od
množstva a kvality získaných ponúk.
Následne BSK predloží dokumentáciu VO na 2. ex-ante kontrolu RO.
Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom sa predpokladá v 01/20.
Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v
projektovej dokumentácii.
V rámci propagačného plánu plánujeme medializáciu projektu v priebehu 4.Q 2019 formou
PR kampane v printových a online médiách. Verejnosť je priebežne informovaná aj
tlačovými správami, téma bola aj súčasťou tlačovej konferencie.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_11

Podpora
deinštitucionalizácie
sociálnych služieb v
Bratislave (DSS a ZPS
Rača)

OSV_13

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236
prijímateľov sociálnej služby k 1.9.2018), pričom v budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob postupnej deinštitucionalizácie a transformácie celého zariadenia.V podmienkach DSS a ZPS Rača je DI a
transformácia zariadenia zameraná na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb a zmeny fyzického prostredia, v ktorom je sociálna
služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní poskytovania sociálnej služby na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na prijímateľov sociálnej
služby s ochorením z okruhu demencie, v prípade domova sociálnych služieb na prijímateľov sociálnej služby s duševnou poruchou) a zameraním poskytovania sociálnej služby na posilňovanie, aktivizáciu a rozvoj zručností
prijímateľov sociálnej služby. Financovanie: IROP (ERDF + ŠR) vo výške 2 422 826,22 EUR, vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 127 517,17 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z ERDF v nasledujúcich
položkách: výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska; rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača;
opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková v celkovej výške cca 230 000 EUR. Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP;
OSM; DSS a ZPS Rača. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutím zo dňa 3.7.2018 schválilo BSK žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Informačný materiál o
sociálnych službách v Prípravné práce
BSK

Prípravné práce

63

0

3.3

OSV/ OIČaVO/
OSÚRaRP/ PO/
SM

10-17

6-19

Splnený

8-19

Prieb.
Plnený

Splnený

Proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác na objekty Strelková 2 a
Račianska 105 prebieha. Proces verejného obstarávania bol predĺžený z dôvodu zmien v
súťažných podkladoch a uverejnenia odpovedí na enormné množstvo otázok k zákazke ako
OIČaVO/ OSV/
Prieb.
0
0
7-19
1-20
Výber zhotoviteľa
Plnený
OSÚRaRP
i kontroly doteraz neznámych uchádzačov. Následne bude dokumentácia predložená na 2.
ex-ante kontrolu RO. Predpokladaný termín podpisu Zmluvy o dielo s úspešným
uchádzačom sa očakáva 01/20.
Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v
OIČaVO/ OSV/
Prieb.
2 783
1 197
12-20
Realizácia projektu
1.3
Plnený
OSÚRaRP
projektovej dokumentácii.
Na jeseň bude realizovaná medializácia formou PR kampane v printových médiách a na
webe ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.Verejnosť je tlačovými správami informovaná
Prieb.
OK
3
3
7-19
11-19
Propagácia
2
Plnený
priebežne o posune v projekte. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia kľúčového kroku
na 11/19.
Spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku je jedným z podporných nástrojov pre efektívnejšie využívanie sociálnych služieb.
Financovanie: aktivita je realizovaná internými kapacitami OSV, výstupy - publikovanie dokumentu z Programu 2.

Realizácia projektu

0

0

-

OSV

10

10

2

OSV/OK
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Vzhľadom na rozšírenie údajov týkajúcich sa nielen sociálnych služieb poskytovaných
osobám so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku, ale
všetkým osobám odkázaným na sociálne služby v regióne BSK bol v záujme zabezpečenia
komplexnosti materiálu posunutý termín ukončenia zberu dát na 08/19.
10-19

Bližšie informácie k verejnému obstarávaniu brožúry budú až po odovzdaní zozbieraných
údajov. Predpokladá sa posunutie kľúčového kroku na 10/19.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí
Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.

A. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a
ZPS Kaštieľ v okrese Malacky

OSV_16

B. Riešenie otázky ľudí bez domova

N/A

N/A

-

Prieb.
Plnený

DSS a ZPS Kaštieľ sa v máji 2019 zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia
zariadení sociálnych služieb (DI) – Podpora transformačných tímov. Projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje. Aktuálne prebieha vzdelávanie zamestnancov zariadenia zamerané na proces DI.
Výsledkom projektu bude kvalitne pripravený transformačný plán, v ktorom budú zahrnuté
konkrétne možnosti získania vhodných voľných objektov a pozemkov pre transformáciu
DSS a ZPS Kaštieľ. Pre verejnosť je v termíne 10/2019 v meste Stupava plánovaný seminár o
informáciách o DI.

12-19

Prieb.
Plnený

V júni 2019 sa zástupcovia Odboru sociálnych vecí Úradu BSK zúčastnili pracovného
stretnutia s predstaviteľmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a zástupcami inštitúcií
zaoberajúcich sa cieľovou skupinou ľudí bez domova s cieľom nájsť nástroje na riešenie
ukončenia bezdomovectva. Ďalšie stretnutie so zástupcami Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislava je plánované v IV.Q. 2019. V júni 2019 sa riaditeľka odboru sociálnych vecí
zúčastnila s príspevkom v danej téme na seminári Homelab. Ďalším krokom je rozšírenie
spolupráce s neverejnými poskytovateľmi, ktorí poskytujú sociálne služby ľuďom bez
domova. V júni 2019 BSK zapísal občianskemu združeniu nový druh sociálnej služby "podpora samostatného bývania". Cieľovou skupinou sú ľudia bez domova a ľudia ohrození
stratou bývania. Cieľom služby je podporiť samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť fyzickej
osoby. V auguste 2019 sa z iniciatívy odboru sociálnych vecí ukutočnilo pracovné stretnutie
so zástupcami 2 neziskových organizácií za účelom hľadania možností rozšírenia pobytovej
sociálnej služby pre ľudí bez domova s ťažkým zdravotným postihnutím.

priebežne

OSV

N/A

N/A

-

OSV

N/A

70

3.3

OSV/ OIČaVO

12-19

Prieb.
Plnený

N/A

M/A

-

OSV

9-19

Splnený

E. Vytváranie bezbariérového prostredia v
zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

N/A

N/A

-

OSV/ OIČaVO

priebežne

Prieb.
Plnený

F. Rozširovanie kapacity cenovo dostupného
ubytovania pre zamestnancov zariadení
sociálnych služieb

N/A

N/A

-

OSV/ OIČaVO

priebežne

Prieb.
Plnený

Presadzovanie
kľúčových priorít BSK v
oblasti ľudských
zdrojov a sociálnej
inklúzie
C. Podpora vybudovania špecializovaného
zariadenia pre osoby s poruchami autistického
spektra v dospelom veku (Znievska ul.,
Bratislava) - PD
D. Podpora poskytovania ambulantných
sociálnych služieb pre deti s poruchami
autistického spektra
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Na základe uskutočneného VO v súčasnosti prebieha štádium rokovania o užšom predmete
zákazky zmluvy t. j. sondáž a architektonická štúdia. Spracovanie projektovej dokumentácie
špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku
je plánované v termíne 12/2019.
V auguste prebehli v Zariadení sociálnych služieb ROSA rekonštrukčné práce a zariaďovanie
priestorov špecializovaného zariadenia pre deti s poruchami autistického spektra.
Slávnostné otvorenie: 2.9.2019.
Vzhľadom k tomu, že nebol navýšený rozpočet v položke kapitálové výdavky, výmena
sociálnych zariadení, rampy a opravu schodiska v DSS a ZPS Rača sa presúva do budúceho
roku 2020. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino prebieha
debarierizácia sociálnych zariadení v skupine praktického výcviku a v ubytovacej časti
Haanova 36. V Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých bola
zrealizovaná montáž výťahu v zariadení podporovaného bývania na Hontianskej 12. V
Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra bola v rámci debarierizácie
zrealizovaná montáž stropného zdvíhacieho zariadenia do toalety prijímateľov sociálnej
služby.
V súčasnosti sa hľadajú možnosti rozšírenia ubytovania pre zamestnancov ZSS v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (navýšenie ubytovacích kapacít). Predpokladá sa, že
materiál o navýšení ubytovacích kapacít v DSSaZpS RAČA pre zamestnancov ZSS v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bude predložený na rokovanie ZBSK do konca roka 2019.

