
4 STRATEGICKÉ PRIORITY  

 

 

V rámci komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014–2018 stanovila pracovná skupina nasledovné strategické priority 

v sociálnych službách na území mesta. Jednotlivé priority sú rozdelené do piatich zoskupení priorít s konkrétnou cieľovou skupinou. 

Strategické priority sú definované bez viazanosti na konkrétne finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých bude možné zabezpečiť ich 

naplnenie. Predpokladáme, že časť zo stanovených priorít bude plne korešpondovať s nastavením jednotlivých operačných programov v rámci 

programovacieho obdobia 2014 – 2020 a to najmä Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF).
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VŠEOBECNÉ  PRIORITY 

Priorita č. 1:  Zriadiť v Klientskom centre MsÚ priestor pre propagáciu sociálnych služieb. 

Priorita č. 2:  Vyhľadávať a publikovať príklady „dobrej praxe“ a i.  

Priorita č. 3:  Realizovať spoločné vzdelávanie s partnermi, poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta. 

PRIORITY – RODINA A DETI 

Priorita č. 1:  Rozšíriť „starostlivosť pre deti do 3 rokov“ na území mesta. 

Priorita č. 2:  Zriadiť „asistenčné centrum pre rodinu“. 

Priorita č. 3: Zriadiť „zariadenia núdzového bývania“. 

 

                                                 
1
 V čase prípravy strategických priorít komunitného plánu nebol k dispozícií záväzný popis/špecifikácia Operačných programov a ich špecifických cieľov. 



PRIORITY – SENIORI 

Priorita č. 1:  Rozšíriť „terénnu opatrovateľskú službu a zariadenia pre seniorov“. 

Priorita č. 2:  Rozšíriť „denné centrá“ - vrátane prímestských mestských častí. 

Priorita č. 3:  Zriadiť „prepravnú službu“. 

Priorita č. 4:  Rozšíriť službu – „dovoz obedov do domácnosti“. 

 

PRIORITY – OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 

Priorita č. 1:  Rozšíriť/zriadiť „terénnu sociálnu prácu – ľudia bez domova“. 

Priorita č. 2:  Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového denného centra“ – ľudia bez domova. 

Priorita č. 3:  Rozšíriť priestorové kapacity „nocľahárne“. Zabezpečiť nocľaháreň pre mužov a ženy. 

Priorita č. 4:  Rozšíriť priestorové kapacity „nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu“ – Bratislavská ulica. 

Priorita č. 5:  Zriadiť podpornú sociálnu službu „práčovňa“. 

Priorita č. 6:  Zriadiť „asistované prestupné bývanie“ – v rámci už existujúceho bytového fondu. 

Priorita č. 7:  Aplikovať „inštitút osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a jej príspevkov“. 

 

PRIORITY – OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Priorita č. 1:  Vytvárať podmienky pre „otvorené mesto“. 

Priorita č. 2:  Zriadiť „centrum včasnej diagnostiky a stimulácie“. 

Priorita č. 3:  Zriadiť „komunitné centrum podpory“. 

 


