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Dôvodová správa


     V súlade so schváleným Vecným plánom zasadnutí Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015 predkladáme správu o činnosti oddelenia sociálnych služieb a Detských jaslí za rok 2014.

     V správe je vyhodnotená činnosť oddelenia v členení:

	Referát opatrovateľskej služby, 
	Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí, 
	Činnosť denných centier – KD a oddelenia sociálnych služieb, 
	Posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a sociálnoprávna ochrana  detí a sociálna kuratela, ktorá sa vykonáva v súlade            so zákonom č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov,
	Činnosť detských jaslí, 
	Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru.






























1. Referát opatrovateľskej služby

Referát opatrovateľskej služby, oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu, poskytoval službu tým občanom s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a zdravotnej situácii a boli  zároveň na takúto službu odkázaní. Táto služba bola poskytovaná mobilným aj imobilným klientom, v ich prirodzenom prostredí, v byte alebo dome. 
V  roku 2014 bola poskytnutá služba :  178 občanom, z toho  135 ženám a 43 mužom, čo je o 3 viac, ako v roku 2013.

Veková štruktúra opatrovaných : 
Rok narodenia
Počet opatrovaných
1918 – 1919
                    7
1920 – 1929
                  97
1930 – 1939
                  61
1940 – 1949
                  11
1950 – 1959
                    2

Z toho je zrejmé, že najviac opatrovaných občanov, prekročilo vekovú hranicu  85 rokov.

Stupeň odkázanosti opatrovaných :  II.    	15
                                                          III.   	39
                                                          IV.  	57 
                                                           V.     	32
                                                         VI.    	28

Za ekonomicky oprávnené náklady (EON) bola poskytnutá služba 7 občanom a to pred vydaním rozhodnutia o odkázanosti na takúto službu.

V hodnotenom období bolo prešetrených a zavedených 72 nových služieb, čo je o15 viac, ako v roku 2013. Sociálna služba bola vykonávaná v teréne, teda v domácnostiach obyvateľov mestskej časti, formou kontaktov s nimi, ale aj s ich rodinnými príslušníkmi. Pracovníci referátu spolupracovali so sociálnymi sestrami zdravotníckych zariadení a ich, ošetrujúcimi lekármi, ktorí  tiež avizovali nutnosť poskytovať pomoc, formou opatrovateľskej služby.

V 42 prípadoch bolo poskytovanie opatrovateľskej služby ukončené dohodou na základe žiadosti, prevažne z dôvodu umiestnenia klientov v niektorom zo zariadení, poskytujúcich pobytové sociálne služby. V hodnotenom období zomrelo 14 opatrovaných klientov.

Koordináciu opatrovateliek, vrátane vybavovania písomnej agendy zabezpečovali dve pracovníčky. Tieto denne kontrolovali (počas roka jedna vykonala 1 386 kontrol výkonu opatrovateliek), odborne koordinovali a často spoločne s výkonnými opatrovateľkami aj službu vykonávali.

Opatrovateľskú službu priamo v domácnostiach poskytovalo 19 opatrovateliek. Táto bola zameraná na úkony, ktoré si občania vopred dohodli.

V minulom roku bolo vykonaných 58 sociálnych šetrení v domácnostiach, a to na základe podnetov zo zdravotníckych zariadení, od susedov, známych, ale i samotných občanov, ktorí túto  pomoc potrebovali.

Referát opatrovateľskej služby zabezpečil pre 9 osamelých klientov umiestnenie do zariadení opatrovateľskej služby na dobu určitú, a neskôr aj do zariadení, poskytujúcich celoročné pobytové služby.

V hodnotenom období bolo v rámci opatrovateľskej služby rozvezených do domácností v okrajových častiach mestskej časti, ktoré sú vzdialené od denných centier a zastávok mestskej hromadnej dopravy celkom 5 838 obedov. Sú to najmä: Koliba, Kramáre, Nobelova ul., Bojnická ul., Mierová Kolónia. V roku 2014 bolo zakúpené motorové vozidlo s izotermickou úpravou v hodnote 19 900,- Eur, ktoré slúži na rozvoz obedov, aby sa zachovala kvalita vareného jedla.

Finančné prostriedky na kúpu predmetného vozidla vo výške 11 000,- €, boli získané              z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Suma vo výška  8 900,- €  bola poskytnutá z rozpočtu mestskej časti. Auto bolo pridelené na oddelenie vnútornej správy miestneho úradu.

Schválený rozpočet pre výkon opatrovateľskej služby v roku 2014 bol vo výške 203 600,- €   a čerpanie v sume 181 955,- €, t. j. na 89,37 %. Za poskytovanú opatrovateľskú službu sa platí úhrada, v súlade so schváleným Všeobecným záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby. Príjmová časť rozpočtu dosiahla výšku 34 825,- €.
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2014 predstavujú výšku 4,64 € na hodinu výkonu, t. j. o 0,08 Eur viac, ako v roku 2013.

Terénna opatrovateľská služba patrí medzi priority mestskej časti, pretože s jej poskytovaním môžu vekovo starší obyvatelia čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom prostredí.
 


















2. Poskytovanie jednorazových finančných výpomoci

Jednorazové finančné výpomoci boli v roku 2014 poskytované podľa platných “Zásad  poskytovania finančných výpomocí obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením číslo 2/16, v znení úpravy, schválenej dňa 16.6.2011 uznesením číslo 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného uznesením číslo 9/19 dňa 14.2.2012 s účinnosťou               od 1.3.2012.

Pre rok 2014 boli na poskytovanie jednorazových finančných výpomocí v rozpočte schválené finančné prostriedky vo výške 136 900,- €, z toho 92 000,- € na jednorazové finančné výpomoci pri narodení dieťaťa a 44 900,- € pre tri kategórie obyvateľov a to: rodiny s deťmi vo výške 15 260,- €, dôchodcov 21 520,- € a nezamestnaných 8 120,- €.

Jednorazové finančné výpomoci -Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2014
										
Kategória
Rozpočet 2014
Čerpanie rozpočtu
Zostatok
 Plnenie
Rodiny
  15 260,- €
  12 111,- €
  3 149,- €
79,36 %
Narodené deti
  92 000,- €
  88 000,- €
  4 000,- €
95 ,65 %
Dôchodcovia
  21 520,- €
    7 020,- €
14 470,- €
32,76 %
Nezamestnaní
    8 120,- €
    4 190,- € 
  3 930,- € 
51,60 %
S p o l u
136 900,- €
111 351,- €
25 549,- €
81 ,34 %


1. Rodiny

Kategória
Počet
Suma
Individuálne priznané
    2
       350,- €
Školské potreby
173
    6 055,- €
Detská rekreácia
  18
    3 186,- €
Vianočné sviatky
  42
    2 520,- €
Narodené deti
440
  88 000,- €
S p o l u
675
100 111,-€


2. Dôchodcovia 	
				
Kategória
Počet
Suma
Individuálne priznané
    4
   500,- €
Vianočné sviatky
205
6 550,- €
S p o l u
209
7 050,- €








3.  Nezamestnaní	
				
Kategória
Počet
Suma
Individuálne priznané
    2
   150,- €
Vianočné sviatky
101
4 040,- €
S p o l u
103
4 190,- €


S u m a r i z á c i a :
 				   
Kategória
Počet
Suma
Individuálne priznané
    8
    1 000,- €
Školské potreby
173
    6 055,- €
Detská rekreácia
  18
    3 186,- €
Vianočné sviatky
348
  13 110,- €
Narodené deti
440
  88 000,- €
S p o l u
987
111 351,- €



V roku 2014 bolo poskytnutých 987 jednorazových finančných výpomocí v celkovej hodnote 111 351,- €, čo je v porovnaní s rokom 2013 o 2 609,- € menej.
Z celkového počtu bolo 8 výpomoci v sume 1 000,- € poskytnutých individuálnym posúdením sociálnej situácie. Jednorazová finančná výpomoc na zakúpenie školských potrieb a školskej tašky, pri nástupe dieťaťa do prvej triedy základnej obecnej školy vo výške á 35,- € bola vyplatená pre 173 rodín, v celkovej sume 6 055,- €. Pobyt na letnej detskej rekreácii bol uhradený pre 18 detí zo sociálne slabších rodín v celkovej sume 3 186,- €. Ďalších 348 finančných výpomoci v sume 13 100,- €  bolo vyplatených k Vianociam 2014. Pri narodení dieťaťa bolo poskytnutých 440 finančných príspevkov celkom v sume 88 000,- € a prvému narodenému dieťaťu v roku 2014 v Univerzitnej nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch bol poskytnutý príspevok  200,- €.
Z celkovej sumarizácie jednorazových finančných výpomocí vyplýva, že v porovnaní s rokom 2013 bolo poskytnutých o 45 jednorazových finančných výpomoci menej, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje čiastku   2 609,- €. Viac príspevkov bolo poskytnutých len na školské tašky, kde v porovnaní s rokom 2013 bolo vyplatených o 10 viac, čo predstavuje 350,- €. Mestská časť v roku 2014 zakúpila na akciu odovzdávania príspevku pri narodení dieťaťa hrkálky, kvety a podbradníky s logom mestskej časti v celkovej hodnote takmer 2 102.- €.  













3. Činnosť denných centier - klubov dôchodcov a oddelenia sociálnych služieb

      V súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,  Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj Štatútom Mestskej časti    Bratislava – Nové Mesto sa starostlivosť o seniorov, ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov a obyvateľov s nepriaznivým zdravotným stavom, poskytuje prostredníctvom ôsmych denných centier - klubov dôchodcov, (ďalej len denné centrá) ktoré sú metodicky, organizačne, ale aj hospodársky riadené oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto.

Poslaním denných centier je nielen organizovanie spoločenského a kultúrneho života,  poskytovanie stravovania formou obedu, ale aj zabezpečovanie záujmovej činnosti tak, ako  to vyplýva z ustanovenia § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

     V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je zriadených týchto osem denných centier :

	DC Chemická  č.1  Mierová kolónia,

DC „Domovinka“, Nobelova č.30,
DC Vajnorská  č.51,
DC Športová  č.1,
DC „Zlatý dážď“, Račianska č.89,
DC Sibírska č.37,
DC Stromová č.18,  Kramáre,
DC Jeséniova č. 51  Koliba.

V týchto je registrovaných 986 členov, ktorí  obvykle každé tri roky menujú samosprávu a výbor, ktorý rozhoduje o ich aktivitách. Všetky denné centrá počas celého roka organizujú svoju činnosť, zameranú nielen na zájazdy, ktorých sa v minulom roku uskutočnilo 11 a tieto boli financované z rozpočtu mestskej časti, ale aj koncerty, divadlá, besedy, cvičenia, kurzy, výstavky a pod. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v súlade s ustanoveniami §§ 12, a 58 zákona                č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zabezpečuje  a poskytuje stravovanie pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, mali ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
Stravovanie bolo zabezpečované z firmy GERDOS, s.r.o. do 5 denných centier, ako výdajných centier a v rámci opatrovateľskej služby, kde bol vykonávaný dovoz stravy do domácností. Rozvoz od januára 2014 do konca roka  zmluvne realizovala firma GO4, s.r.o s ktorou bola uzatvorená zmluva na základe verejného obstarávania.
V hodnotenom roku  bolo zabezpečených a odobratých celkom 39 228 obedov, čo je o 4 992 menej ako v roku 2013. Obedy denne priemerne odoberalo cca 160 obyvateľov, čo je v porovnaní s rokom 2013 o cca 20 stravujúcich sa menej.

Za skutočne odobraté obedy stravujúci zaplatili celkom 98 951,- €. Mestská časť firme Gerdos uhradila za tieto obedy celkovú sumu 111 407,52 €. V roku 2014 poskytla mestská časť príspevky na stravovanie pre skupinu seniorov, ktorých dôchodok nepresiahol sumu     400,- €, v celkovej výške 12 456,- €. V porovnaní s rokom 2013 je to takmer o 5 020,- € menej, čo bolo spôsobené valorizáciou dôchodkov, keď dôchodok mnohých stravníkov už presiahol hranicu 400,- €.
V roku 2014 pracovníčky oddelenia sociálnych služieb spolupracovali pri zabezpečovaní rôznych akcii s oddelením kultúry a športu, ale aj samostatne zorganizovali pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto tieto akcie a podujatia:

	v mesiaci marec aktívne spolupracovali pri zabezpečení akcie Medzinárodného dňa žien v budove Istropolisu, kde sa zúčastnilo viac ako 1000 obyvateľov,


	v hodnotenom roku 6x pripravili odovzdávanie príspevku novonarodeným deťom zo schváleného rozpočtu mestskej časti,


	v mesiaci máj zorganizovali pre seniorov zdarma účasť na otvorení akcie Flóra 2014,


	v mesiaci jún zorganizovali akcie Senior juniáles a Športový deň novomestského seniora. Prostriedky na akciu boli čerpané z rozpočtu MČ BNM,


	počas letných prázdnin zabezpečili pre 18 detí zo sociálne slabších rodín letnú detskú rekreáciu. Financovanie bolo zabezpečené z prostriedkov rozpočtu mestskej časti,


	v mesiaci september pripravili prvý turnus rekreácie v ÚZ NRSR Častá Papiernička, kde sa zúčastnilo viac ako 150 seniorov z mestskej časti,


	dňa 20.9. 2014 zabezpečili účasť seniorov na Župnej olympiáde o pohár predsedu BSK. Zúčastnilo sa tam víťazné družstvo z DC Stromová.


	v mesiaci október zorganizovali nasledovné akcie:
	dva turnusy rekreácie seniorov mestskej časti v ÚZ NRSR Častá Papiernička,
	III. ročník súťaže „Babička a II. ročník Naj dedko mestskej časti BNM. Dary         pre víťazov boli obstarané formou sponzorských darov a ostatné náklady boli uhradené z rozpočtu MČ BNM,

   
9.    dňa 4.11.2014 aktívne spolupracovali na organizovaní galakoncertu v rámci   
                „Mesiaca úcty k starším“ v Istropolise,

10.   dňa 5.11.2014 sa priamo zúčastnili akcie, „Deň novomestského seniora“, ktorú  
                 zorganizoval p. V.Margolien. Účastníkom tejto akcie poskytovali základné sociálne  
                 poradenstvo,

11.   dňa 11.10.2014 zorganizovali predaj výrobkov seniorov v rámci akcie „Jablkové     
                 hodovanie“ vo farmárskej tržnici.
Na záver roka, ako už býva zvykom, pracovníci oddelenia zorganizovali dňa 18.12. 2014 posedenie pri štedrej večeri s osamelými dôchodcami, na ktorom s zúčastnilo viac ako 120 obyvateľov.
V spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy sa štedrovečerného podujatia s primátorom mesta zúčastnilo 5 občanov z našej mestskej časti.

Na zabezpečenie akcií pre rok 2014 boli v rozpočte mestskej časti alokované finančné prostriedky vo výške 18 860,- €, ktoré boli vyčerpané v sume 12 514,- €, čo je plnenie na viac ako 66 %. 
4. Posudková činnosť 

Povinnosti a pôsobnosť oddelenia sociálnych služieb vyplýva najmä zo zákona                       č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zo Štatútu  hlavného mesta SR Bratislavy čl. 32 a Štatútu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Medzi hlavné činnosti patrí najmä:

 1.  Posudková činnosť s vydaním sociálnych a lekárskych posudkov, posudkov   
     o odkázanosti na sociálnu službu, ako aj rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
	
Prehľad žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

V roku 2014 bolo evidovaných a vybavených spolu 468 žiadostí. V porovnaní s rokom 2013 to bolo o 121 žiadostí viac.

Sociálna služba
Počet
opatrovateľská služba
113
zariadenie pre seniorov
212
zariadenie opatrovateľskej služby
140
denný stacionár
3

Lekárska a socialna posudková činnosť
Počet vydaných lekárskych posudkov:  468


opatrovateľská služba

Stupeň odkázanosti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Počet
0
2
9
28
32
42
Spolu vydaných lekárskych posudkov = 113

zariadenie pre seniorov

Stupeň odkázanosti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Počet
0
0
0
69
58
85
Spolu vydaných lekárskych a sociálnych posudkov =  212

c)  zariadenie opatrovateľskej služby

Stupeň odkázanosti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Počet
0
0
2
28
39
71
      Spolu vydaných lekárskych a sociálnych posudkov =  140


d)  denný stacionár

Stupeň odkázanosti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Počet
0
0
0
0
0
3
Spolu vydaných lekárskych a sociálnych posudkov =  3


Riešenie problematiky záškoláctva a požívania alkoholu u mladistvých 
      a maloletých

V priebehu roku 2014 boli oddeleniu sociálnych služieb nahlásené 2 prípady intoxikácie alkoholom u maloletých. V porovnaní s rokom 2013 je to o 13 prípadov menej, čo predstavuje výrazný pokles prípadov. Tieto boli riešené osobným pohovorom s rodičmi, za účasti maloletého dieťaťa. Peňažné sankcie udelené neboli.

Náhradný príjemca prídavkov na deti – osobitný príjemca (zanedbanie starostlivosti rodičov o maloleté deti, záškoláctvo)

V zmysle Štatútu hlavného mesta SR čl. 32 ods. 4. písm. a) a b) je mestská časť prijímateľom prídavku na dieťa a príplatku k prídavku, ktorého vyplácanie bolo oprávnenej osobe zastavené, t.j. matke dieťaťa rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave o jeho zastavení. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a oblečenia pre deti.

Príjem – celková suma 
zastavených prídavkov na deti, prijatých na účet MČ, vyplývajúce z funkcie osobitného príjemcu 
Výdaj – účelné využitie 
finančných prostriedkov 
(zastavených prídavkov na deti) 
Zostatok 
     
3 383,16 €
3 383,16 €
0,00

V porovnaní s rokom 2013 mestská časť zabezpečila použitie finančných prostriedkov – prídavkov na deti o 1 147,50 € viac.
Oddelenie predložilo súdom 4 správy o osobách, ktoré boli pozbavené svojprávnosti, o spôsobe ich života a narábaní s majetkom. Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava boli predložené 4 správy o spôsobe života  občanov, ktorí mali záujem o adopciu detí.

















5. Činnosť detských  jaslí 

V súlade s  dodatkom č. 12 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je v rámci sociálneho programu zriaďovateľom Detských jaslí  pre starostlivosť   o detí od 6 mesiacov do 3 rokov veku, s možnosťou predĺženia do 4 rokov. Tento postup        je zadefinovaný v Prevádzkovom poriadku zariadenia Detských jaslí na Robotníckej ulici       č. 11 Bratislava.

K 31.12.2014 zariadenie čerpalo finančné prostriedky z rozpočtu vo výške viac, ako            153 770,-  €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2014 toto čerpanie predstavuje viac, ako 97 %. Najviac finančných prostriedkov bolo použitých na úhradu energie a potravín.  
Za rok 2014 bola príjmová položka rozpočtu splnená na viac ako 120,4 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje hodnotu 101 840,- € .
 
V hodnotenom roku boli vykonané nasledovné opravy a údržba: 
-    odpojená teplá voda od správcu Novbyt, s.r.o.,
-    výmena rozvodov tepla,
-    kontrola výťahov a hasiacich prístrojov,
-    výmena elektromeru.

Záhradu detských jaslí upravoval EKO podnik - VPS.

Kapacita zariadenia je 50 miest. Táto bola určená Obvodným hygienikom Bratislava III              na základe posúdenia priestorov a stavebno-dispozičného riešenia. Služby na troch oddeleniach poskytuje 11 pracovníkov, z toho 6 odborných sestier, 4 technický pracovníci      a vedúci pracovník.

V roku 2014 zariadenie evidovalo 88 žiadostí o umiestnenie detí, z toho 58 bolo prijatých.       Z  celkového počtu 50 detí  8 vykazovalo neúčasť zo zdravotných dôvodov a 15 detí ukončilo pobyt z dôvodu nástupu do materských škôl. 

Od 1. 7. 2011 sa stravná jednotka a výška úhrady za pobyt dieťaťa v detských jaslí nemenili. 

V roku 2014 sa pre deti uskutočnili nasledovné aktivity:

- pri príležitosti MDD bol zorganizovaný karneval. Rodičia detí a pracovníčky zaradenia pripravili pre každé dieťa karnevalovú masku.
 
- dňa 6.12.2014 prišiel deti potešiť Mikuláš s anjelom a čertom.  











6. Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru

V roku 2014 boli poskytované služby v Sociálnej výdajni pre cca 250 obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Pracovníčky oddelenia zabezpečovali nasledovné úlohy:

	objednávanie tovaru – týždenne, obvykle v piatok,

zabezpečovanie dovozu tovaru – 3 x týždenne,
príjem tovaru – 3 x týždenne,
preberanie, tovaru,
balenie tovaru podľa potreby,
uloženie do regálov podľa sortimentu,
samotný výdaj tovarov,
preberanie tovarov a ich expedícia  organizáciám v zmysle Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,
administratívna činnosť pri spracovávaní žiadosti o poskytovanie služieb, evidencia a vydávanie čipovej karty,
administratívna činnosť pri vedení skladového hospodárstva (príjem a výdaj tovaru ),
likvidácia faktúr – mesačne s kontrolou dodacích listov a príjemkou na sklad,
zabezpečovanie hygienického režimu v sociálnej výdajni – týždenne a podľa potreby.

V hodnotenom roku do boli sociálnej výdajne prijatí 3 pracovníci na dohodu o vykonaní prác, ktorí zabezpečujú manipuláciu s dodaným tovarom. Administratívne úkony, spojené s činnosťou výdajne i naďalej vykonávajú pracovníci  oddelenia sociálnych služieb.























