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Dátum: 22.10.2020  

Záznam spracoval: Tabita, s.r.o. 

 

3. skupina – Osoby so zdravotným znevýhodnením, 11:00 h 

Predstavenie: 

Mgr. Mária Pavlíková, OZ Iskierka Denný stacionár CoMiTaS (áno, predchádzajúci komunitný plán) 

Ing. Katarína Kúdelová, Na trati, o.z., Špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického 

spektra  Hrnčiarovce nad Parnou  

Ing. Silvia  Michalíková, OZ – Spoločnosť pre zmysluplný život 

Mgr. Ľubica Horvathová, MZ Trnava   

MsÚ – agenda zodpovedajúca starostlivosti zdravotne znevýhodnených.   

Mgr. Miroslav Lackovič, referát bytový, zástupca vedúcej sociálneho odd. MsÚ.  

 

Prvé stretnutie bude prebiehať formou riadeného rozhovoru.  

Na prvom stretnutí – úprava swot analýzy  

1. Úprava swot analýzy z predchádzajúceho komunitného plánu (mailom – úprava swot analýzy za 

seba, či ešte platí. Ak niečo odstrániť – zdôvodniť) 

2. Príprava diskusných otázok pre členov skupiny – práca tzv. Delfskou metódou (odborné otázky 

k swot analýze a predchádzajúcemu komunitnému plánu) Odpovede budú odprezentované na 

ďalšom pracovnom stretnutí. Štatisticky vyhodnotiť koľko odborných odpovedí bolo rovnakých, 

príbuzných, alebo na čo sme zabudli.  

Príprava na projekty z EÚ – využiť finančné prostriedky 

 

SWOT analýza – Osoby so zdravotným postihnutím 

Silné stránky  

• existencia viacerých sociálnych služieb pre osoby so ZP  

• Štatistika, čo znamená viacerých. Nechať v silných stránkach alebo preformulovať?   

• Zbytočné sú aj ako slabé stránky – kontraprodukcia. Buď alebo.  

• Neexistuje definícia dôležitých sociálnych služieb.  

• Návrh na zrušenie tejto silnej stránky. Hlasovanie – áno, odstrániť.  

• aktívne subjekty tretieho sektora zamerané na hlavné druhy postihnutí  

Nemáme mieru, koľko tých subjektov je? Čo sa pod tým myslelo – predefinovať.  

Bol zámer vytvoriť OZ ako tretí sektor. Hlavné druhy postihnutí – čomu sa venujete? Sú definované 

v meste?  
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Máte to v stanovách a štatútoch? Prirodzeným vývojom sme prišli k tomu, že sme sa začali venovať 

deťom z viac násobným postihnutím, pretože tie deti sa začali pred 20 rokmi vzdelávať v spojenej škole. 

Iniciatívou rodičov vzniklo OZ. DS je prirodzeným pokračovaním, čo sa začalo pred 20 rokmi. Primárne 

postihnutie DMO a viac násobné postihnutie. Zriadenie OZ – službu ktorú sme potrebovali sme nenašli. 

Tretí sektor, OZ supluje verený subjekt, ktorý by mal poskytovať tieto služby.  

Úprava: aktívne subjekty tretieho sektora zamerané na osoby zo zdravotným postihnutím.   

• fungovanie centier špeciálnopedagogického poradenstva v meste  

Platí to ako silná stránka? Bežná vec vychádzajúca zo zákona. Je to samozrejmosť a nevyhnutnosť.  

• finančná a nefinančná podpora subjektov tretieho sektora zo strany samosprávy, vzájomná 

spolupráca  

Je to silná stránka alebo príležitosť.  

Presunúť do príležitosti 

• činnosť Bezbariérovej komisie na MsÚ 

Aby to bola silná stránka je potrebný ukazovateľ. Mesto Trnava prechádza komplexných zhodnotením 

dopravného obnovenia mesta. Bezbariérové vstupy – zabudovanie bezpečnostných prvkov.  

Presunúť do príležitosti.  

Osveta – chýba.  

• dotačný systém mesta na podporu projektov v tejto oblasti  

Kvalitatívny ukazovateľ chýba. Je dostatočná miera dotačného systému taká, aby bola silnou stránkou? 

Nie  

Posunúť do príležitosti.   

• spracovaná mapa bezbariérovosti  

Je hotová? Je spracovaná, ale nie je aktualizovaná.   

• aktívny prístup samosprávy pri zabezpečovaní bezbariérovosti verejných priestranstiev a 

komunikácií a zavádzaní orientačných systémov  

Spojenie s dopravou,  preradiť do príležitosti.  

Jednotný informačný systém označovania.  – skontrolovať či je to aktívny projekt.  

• aktívny prístup ostatných inštitúcií (najmä ÚPSVaR)  

Je to silná stránka? Je tam aktívny ukazovateľ.  

Mesto spolupracovalo s ÚPSVaR (počet ZŤP osôb v meste).  

Chýba zmapovanie početnosti tejto cieľovej skupiny.  

Nie je to silná stránka – nie je overený výstup.  

• nízkopodlažné autobusy v MHD  

áno, máme. Všetky? Preveriť.  
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Presunúť do príležitosti.   

• zrekonštruovaná bezbariérová trnavská železničná stanica  

áno je zrekonštruovaná  

Príležitosť 

+ projekt  -  rekonštrukcia realizácie autobusovej zástavky Zelený Kríčok (dopravný uzol) 

•  byty vo vlastníctve mesta pre zdravotne postihnutých občanov (9) 

Otázka na bytovú komisiu. Ponechať? 

Príležitosť – pri výstavbe počítať s takýmito bytmi.  

 

• Existuje služba, ktorá dá konkrétne informácie ľuďom  - o aké príspevky požiadať, na koho sa 

obrátiť v rámci MsÚ? V rámci MsÚ kolegyne v rámci svojej agendy poskytujú tieto informácie. 

Ako sú osvetovo spracované?  Osveta nie je silná stránka. 

• Osveta cez  Leták – web stránka, nástenka, u lekára  .....  mať informácie. Byť konkrétny. 

• Aktuálne – leták nie je aktuálne žiadaný - pandémia.  

• Využiť Mestskú televíziu Trnava , Trnavské rádio - súkromný investor by mohol byť partnerom 

mesta. 

• Prierezová spolupráca vo všetkých skupinách – spolupráca s Trnavským rádiom – dobrý 

komunikačný kanál. Spolupráca s médiami.  

• Poznámky, ak definujeme silné stránky, musia byť overené.  

 

Slabé stránky 

• absencia dôležitých sociálnych služieb pre osoby so ZP v meste (služba včasnej intervencie, 

zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenia a iné)  

• Služba včasnej intervencie chýba? zistiť 

• Zariadenie podporovaného bývania chýba? áno 

• Špecializované zariadenie chýba? Potreba cieľovej skupiny, je to všeobecné.  

• nedostatočná kapacita exitujúcich zariadení (najmä v denných stacionároch pre dospelých ZP)  

• Je nedostatok, sú preplnené? Všetky DS sú preplnené. Je veľký záujem. Poradovník je v každom 

zariadení.  

• Otvárať nové DS?  

• Slabá informovanosť ľudí? Neinformovanosť ľudí. Občania neprijali otvorenie soc. služby pre 

rodinu s deťmi v ich blízkosti – stavebné konanie zastavené. Komunikácia – slabá stránka. Je 

potrebné občanov edukovať.  
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• Neúspech, pretože ... Keď sliepka znesie vajíčka tak kotkodáka. Počas 20 rokov projektového 

riadenia sme nastavili projekty tak, že boli úzkoprsé – ledva projekty prežili. Ani jeden 

z projektov nebol sprevádzaný osvetovou kampaňou, „kotkodákaním“,  

• Neinvestovali sme finančné prostriedky do toho, aby sme každú jednu sociálnu aktivitu ukázali 

občanom, aby videli výsledky a výstupy. Keď niečo nepoznám, nepomôže nám investovať 

peniaze do komunikácie. Cez komunitnú prácu je potrebné prezentovať tie projekty, ktoré sú 

viditeľné, aby sme investovali finančné prostriedky tak, aby ľudia videli., že aj nocľaháreň, 

útulok, denný stacionár,  chránené dielne majú prínos. Musia sa dať peniaze do rozpočtu na to, 

aby sme o tom rozprávali, ukazovali, pozývali – dni otvorených dverí. Aby sa integrácia 

a inklúzia robila cez naplánované projektové aktivity, ktoré sú zaplatené. Máme ledva peniaze 

na personál, na nájom. Tam vidíme chybu. Keď budeme robiť pilotný program, ktorý v Trnave 

ešte nebol, je v potrebnom v dostatočnom predstihu realizovať diskusie. Stretnutia s občanmi 

o tom, čo sa chystá realizovať. Musíme si zadovážiť nielen peniaze na prevádzku, ale aj styk s 

verejnosťou. Zanedbali sme public realtions. Vypomstilo sa nám to, v zahraničí je s každým 

jedným projektom realizovaný aj veľký cirkus – primátor s veľkým šekom.  

Úloha: Poslať, upraviť  analýzu  

• nedostatočná odľahčovacia služba - nedostatok chránených dielní  

• absencia agentúry podporovaného zamestnávania ZŤP osôb v meste a nedostatok adekvátnych 

pracovných príležitostí pre osoby so SP  

• chýba zmapovanie početnosti tejto cieľovej skupiny  

• obmedzené priestory pre aktivity organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb pre osoby 

so ZP  

• nedostatok personálnych a priestorových kapacít pre inklúziu zdravotne znevýhodnených detí a 

ich rodičov  

• nedostatok parkovacích miest pre osoby so ZP pred verejnými inštitúciami (napr. DIC 

Prednádražie)  

• nedostatočné zohľadňovanie potrieb osôb so ZP (napr. vozičkárov) pri verejných podujatiach v 

meste  

• nedostatočná osveta a informovanosť o právach občanov so ZP  

• údržba komunikácií a chodníkov (nielen zimná) nezohľadňujúca potreby osôb so ZP 

Príležitosti  

• zosieťovanie subjektov, ktoré sa venujú problematike osôb so ZP  

• koordinácia ich činnosti prostredníctvom pracovnej skupiny vytvorenej samosprávou  

• zmapovanie potrieb osôb so ZP a ich rodín  

• programové obdobie 2014 – 2020, možnosť financovania projektov v sociálnej oblasti z 

EŠIF - podpora absentujúcich služieb pre osoby so ZP  

• osveta a zlepšenie informovanosti o potrebách osôb so ZP 
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Ohrozenia 

• nestabilné a nedostatočné financovanie sociálnych služieb  

• sociálne vylúčenie osôb so ZP (aj z dôvodu pretrvávajúcich fyzických bariér v prostredí)  

• obmedzené možnosti osôb so ZP pri uplatnení sa na otvorenom trhu práce  

• nízky záujem spoločnosti a politikov o začlenenie osôb so ZP do bežného života  

• nerešpektovanie legislatívnych požiadaviek na bezbariérovosť pri novostavbách  

• nerešpektovanie asistenčného a vodiaceho psa v dopravných prostriedkoch, pri vstupe do 

reštauračných zariadení, obchodov, úradov 

 


