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VÝCHODISKOVÝ STAV
KOMPETENCIE MESTA
Sociálne služby: Nízkoprahové denné centrum, Nocľaháreň,
Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Denný
stacionár, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
Opatrovateľská služba, Prepravná služba, Odľahčovacia služba,
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, Terénna sociálna služba
krízovej intervencie
VYBRANÉ OBAVY OBYVATEĽOV MESTA
Úrad neprístupný občanom
Nedostatočná podpora pre rodiny s deťmi
Napäté vzťahy s Rómami v mestských častiach, dlhodobo neriešený problém
Bezdomovci na uliciach, zbavovanie sa zodpovednosti za ich zdravotnú
starostlivosť
Zvyšujúca sa seniorská populácia, (ne)podpora ich aktívneho žitia
Stagnácia rozvoja bývania v meste pre rôzne cieľové skupiny
Zvyšujúci sa podiel cudzincov v meste z dôvodu otvorenia viacerých
prevádzok
Nárast drogovej činnosti v meste
Alarmujúci stav s prístupnosťou v meste i napriek existencii dokumentu Akčný
plán “Nitra pre všetkých”

REFLEXIA NA ZOSTAVENIE KOMISIE
ODBORNOSŤ
PRAX VO VYBRANEJ OBLASTI
PÔSOBNOSŤ NA ÚZEMÍ MESTA
SKÚSENOSŤ
AUTORITA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU
Zloženie komisie z radov odborníkov: zastúpenie oblastí
Práca s rodinami v kríze a s viacdetnými rodinami v meste
Práca s ľuďmi bez domova
Práca so závislými ľuďmi, s ľuďmi na okraji spoločnosti
Práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím
Práca s rómskymi komunitami v meste
Práca v oblasti verejného zdravia
Akceptácia zo strany vedenia mesta a
najmä Mestského zastupiteľstva v Nitre pri
hlasovaní
ZRIADENIE PRACOVNÝCH SKUPÍN POD KOMISIOU

PROGRAMOVÉ OBLASTI
Úrad pre všetkých
Podpora rodinám
Aktívni aj v starobe
Integrácia Rómov
Bez domova
Bývanie
Žijú medzi nami
Robiť efektívne
Podpora verejného zdravia
Prístupnosť pre všetkých

Úrad pre všetkých
I. Zvýšime mieru prístupnosti mestského
úradu pre občanov pre každý druh
zdravotného postihnutia.
II. Vyškolíme zamestnancov úradu v oblasti
špecifík komunikácie s
marginalizovanými rómskymi
komunitami, seniormi, ľuďmi so
zdravotným postihnutím,
neprispôsobivými občanmi.
III.Zavedieme komunikáciu Klientského
centra služieb prostredníctvom online
tlmočníckej služby pre občanov so
sluchovým postihnutím.
IV.Sprístupníme vybrané časti webového
sídla mesta v ľahko čitateľnom formáte
(easy to read).
V. Zavedieme terénnu službu matriky a
služieb na overovanie podpisov a listín
na požiadanie priamo v domácnosti
klienta s obmedzenou mobilitou.

Family friendly
I. Vytvoríme podporné opatrenia pre
viacdetné rodiny, pre osamelo žijúcich
rodičov s dieťaťom.
II. Budeme iniciovať zriadenie
nízkoprahových služieb pre deti a rodinu
v spolupráci s neverejnými
poskytovateľmi.
III.Zavedieme do praxe sociálnu službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.
IV.Zachováme jednorazový príspevok pri
narodení dieťaťa.
V. Zriadime sociálny podnik na podporu
zamestnateľnosti znevýhodnených
skupín občanov mesta.
VI.Presunieme sociálnu službu v zariadení
o deti do troch rokov (jasle) pod
príslušný odbor.
VII.Budeme iniciovať aktivity baby friendly
v našom meste.

Aktívni aj v starobe
I. Zriadime Radu seniorov mesta Nitry v
spolupráci s dennými centrami a
Jednotou dôchodcov.
II. Zachováme jednorazový príspevok pri
odchode do dôchodku.
III.Podporíme dostupnosť
opatrovateľskej služby pre odkázaných
občanov s cieľom zotrvania čo
najdlhšie v domácom prostredí.
IV.Podporíme klubovú činnosť aktívnych
seniorov.
V. Budeme podporovať projekty, v rámci
ktorého budú seniori môcť navštíviť
zaujímavé miesta za minimálne
náklady z vlastného vrecka.
VI.Podporíme hospicovú starostlivosť v
meste Nitra.

Integrácia Rómov
I. Zabezpečíme terénnu sociálnu prácu a
činnosť komunitných centier v
lokalitách so zvýšenou koncentráciou
marginalizovaných rómskych komunít.
II. Podporíme realizáciu národného
projektu zavedenia mobilných
občianskych hliadok v lokalitách so
zvýšenou koncentráciou
marginalizovaných rómskych komunít.
III.Zriadenie pracovnej pozície
“ambasádora” pre komplexné riešenie
rómskej problematiky v jednotlivých
mestských častiach.
IV.Zavedenie vodomerov na čipové karty
s cieľom zamedzeniu nárastu
nedoplatkov za vodu u obyvateľov v
lokalite Orechov dvor.

Bez domova
I. Zriadime pracovnú skupinu na tvorbu
Koncepcie riešenia problematiky ľudí
bez domova.
II. Zavedieme do praxe opatrenia prijaté
v Koncepcii.
III.Zavedieme terénnu sociálnu prácu v
uliciach mesta pre ľudí bez domova.
IV.Podporíme neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb pre
ľudí bez domova.
V. Podporíme riešenia a služby pre
starostlivosť o dlhodobo chorých ľudí
bez domova s nízkym alebo žiadnym
príjmom.

Bývanie
I. Spustíme výstavbu nájomných bytov s
regulovaným nájomným.
II. Vytvoríme program prestupného
bývania s cieľom zadefinovania
podmienok pre možnosť pohybu medzi
jednotlivými úrovňami bývania.
III.Zavedieme asistenta bývania v
bytových domoch pre vybrané skupiny
občanov.
IV.Podporíme bývanie pre viacdetné
rodiny v nájomných bytoch mesta.
V. Vytipujeme nové lokality na výstavbu
nájomných bytov.

Žijú medzi nami
I. Podporíme vznik Integračného
komunitného centra pre cudzincov v
Nitre.
II. Vytvoríme pracovnú skupinu pre
riešenie otázky ekonomických
migrantov.
III.Podporíme terénnu sociálnu prácu pre
drogovo závislých.
IV.Podporíme vznik kontaktného centra
pre drogovo závislých.
V. Podporíme preventívne programy s
cieľom prevencie závislostí, násilia,
šikany, xenofóbie a diskriminácie.

Robme efektívne
I. Budeme optimalizovať štruktúru a sieť
sociálnych služieb poskytovaných
mestom.
II. Proaktívne podporíme dostupnú sieť
terénnych a ambulantných sociálnych
služieb na území mesta.
III.Zasadíme sa o aktívnu tvorbu a
implementáciu komuntného plánu
sociálnych služieb v meste.
IV.Budeme aktívne spolupracovať s
verejnými a neverejnými poskytovateľmi
sociálnych služieb na území mesta.
V. Vytvoríme štandardy kvality sociálnych
služieb poskytovaných mestom.

Stratégia prístupnosti pre všetkých
I. Zabezpečíme finalizáciu a
implementáciu Stratégie prístupnosti v
meste Nitra pre všetkých.
II. Zriadime pozíciu koordinátora
Stratégie priamo pod prednostom
mestského úradu.
III.Vytvoríme samostatnú rozpočtovú
kapitolu na financovanie
implementácie Stratégie.
IV.Vybudujeme bezbariérové spojenie
jednotlivých mestských častí s
centrom mesta pre peších.
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