Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Ostrava, Česká republika
Dátum od-do: 12. 09. 2016 – 13. 09. 2016
Účastníci ZPC:
Ing. arch. Lucia Štasselová – poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy
Mgr. Marcela Gbelecová, poverená vedením sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu
a poverená vedením oddelenia sociálnych vecí
Mgr. Veronika Krivačková, samostatný odborný referent oddelenia sociálnych vecí
Podrobné údaje o návšteve, rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo,
obsah rokovania:
S cieľom nadviazania spolupráce pri riešení problematiky ľudí bez domova sme sa na základe
pozvánky OZ Armády spásy zúčastnili návštevy mesta Ostrava. Navštívili sme päť zariadení
poskytujúce sociálnu službu určených pre ľudí bez domova, jedno zariadenie poskytuje
služby pre ľudí v seniorskom veku. Stretli sme sa s vedúcou oddelenia sociálnych vecí
a zdravotníctva magistrátu Ostrava. Prerokovali sme systém sociálnych služieb v ČR
a v Ostrave, spôsob a výšku financovania sociálnych služieb, zriadené druhy sociálnych
služieb, dotačnú politiku mesta, tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb a spolupráca
s inými subjektmi, projekt „first housing“, práca s vylúčenými sociálnymi skupinami – ich
aktivizácia, reintegrácia a iné.
Miesto konania:
zariadenia sociálnych služieb - Domov pre matky s deťmi, Azylový dom, magistrát, Stredisko
prevencie bezdomovectva, zariadenie pre seniorov Slunovrat, azylový dom a dom so
zvláštnym režimom Přístav
Účastníci, resp. sprevádzajúce osoby počas návštevy Ostravy:
Bc. Tomáš Surovka, oblastný riaditeľ sociálnych služieb, Armáda spásy v Českej republike, z. s.,
Mgr. Jaroslav Vejmola, oblastní metodik, Armáda spásy v Českej republike, z. s.,
Mgr. Jaroslava Rovňáková – vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Magistrátu
mesta Ostrava,
Mgr. Jana Müllerová, koordinátor plánovania sociálnych služieb – pracovníčka odboru
sociálnych vecí a zdravotníctva Magistrátu mesta Ostrava
Mgr. Martina Pavelková, metodik v oblasti sociálnych služieb – pracovníčka odboru
sociálnych vecí a zdravotníctva Magistrátu mesta Ostrava
Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., riaditeľ domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
(zariadenie magistrátu)
Bc. Michaela Hyžáková – vedúca priamej sociálnej práce za subjekt prevencia
bezdomovectva v Ostrave a iní.
Program:
12.9.2016
09.00 Príchod
09.30. – 10.30 Domov pre matky s deťmi, Gen. Píky 25/2980, 702 00 Ostrava – Fifejdy
11.0012.30 AD Ostrava, u Nových válcoven 347/9, 709 00 Ostrava – Mariánske Hory
13.00 – 15.30 Magistrát mesta Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

13.09.2016
08.30 – 09.00 Prevencia Ostrava, Palackého 741/25, 702 00 Ostrava I
09.30 – 10.30 Zariadenie magistrátu
11.00 – 13.00 Prístav 2, Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava
13.00 Odchod
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Návštevou rôznych druhov zariadení sociálnych služieb sme získali nové informácie a názory
na sociálne služby určené najmä pre ľudí bez domova a inšpirácie k zriadeniu nových druhov
sociálnych služieb, ktoré v slovenskej legislatíve neexistujú. Ďalším prínosom bolo získanie
praktických skúseností, ukážka miestností a práce s klientmi a rôznych možností riešení
problematiky ľudí bez domova.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov TPC:
Keďže hlavné mesto sa pripravuje na sčítanie ľudí bez domova, ktoré by malo prebehnúť
v novembri t. r., v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, mestskými časťami
Bratislavy a mimovládnymi organizáciami, uvedenú návštevu považujeme za veľmi
prospešnú, obohacujúcu o nové vedomosti a možnosti pomoci ľuďom bez domova.

Vypracoval: Mgr. Veronika Krivačková
V Bratislave, dňa 16.09.2016

