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dňa 30.9.2015

PREDMET: ZÁMER ZRIADIt A PREVÁDZKOVAt KOMUNITNÉ CENTRUM
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Predkladá: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Spracoval: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddelenia právneho a
sociálnych vecí MsÚ

Prerokované: v Sociálno — zdravotnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve
v Spišskej Novej Vsi

Důvod predloženia: zapojenie sa do Národného projektu ‚Take away“

Prizvaný:

Podpisy: ‘

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

sch vaľuje

— zámer zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum v Meste Spišská Nová Ves, ktoré
bude zriadené v budove materskej školy na PotoČnej ul. Č. 9 v lokalite Vilčurňa
v Spišskej Novej Vsi, v blízkosti komunity, pre ktorú má svoju Činnosť vykonávať, teda
v blízkosti obydlí marginalizovaných rómskych komunít

Z: prednostka Ms!)
T: január 2016
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Důvodová správa

Z Atlasu rómskych komunít bob na základe ‚Zjednodušeného indexu
podrozvinutostU‘(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi
pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného
balíka tzv. Take away. Spišská Nová Ves je zaradená do tohto zoznamu.

Dňa 9. 6. 2015 bob Mestu Spišská Nová Ves prostredníctvom Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rómske komunity doručené oznámenie, týkajúce sa prípravy Národného projektu
„Take away‘, ktorý bude financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 — 2020, realizátorom ktorého bude
Urad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Podmienkou zapojenia sa do realizácie

tohto 7-ročného projektu je registrác!a sociálnej služby Komunitné centrá v sú)ade s 5 62 zák.

Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Podpora v rámci
prioritnej osi 6 bude prebiehaC na základe odsúhlasenej metodológie. Pri hodnotení projektov

v rámci IP 3.1. (poskytovanie podpory Iýzickej, ekonomickej a sociálne) regenerácie

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach — v rámci nej aj podpora prístupu

sociálnej infraštruktúre, teda komunitné centrum) bude posudzovaná previazanosť

s neinvestičnými aktivitami v rámci prioritnej osi 5, tak aby bol dodržaný princip

komplexnosti podmienkou teda je, aby obec prijala Take-away balík). Zohľadňovaný bude

súlad so zámermi „Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rámov do roku 2020“

a základnými strategickými princípmi (t. j. destigmatizácie, desegregácie a degetoizácie].

Cieľom vytvorenia komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných

služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osůb vylúčených na individuálnej či lokálnej

úrovni a hľadať vhodné formy riešenia existujúcich problémov. Me predovšetkým o sociálne

vylúčenú komunitu, tj. skupinu občanov mesta, ktorá sa určitými znakmi svojho života líši od

ostatných občanov, najmá vysokou nezamestnanosťou, nízkym, resp. žiadnym vzdelaním,

nízkou úrovňou bývania, nedostatočnou starostlivosťou o svoje zdravie, nedostatočnou

mierou zodpovednosti za svoj život a život svoje) rodiny a pod. Vytvorením komunitného

centra sa naplnia aj špecijické cide, najmä podpora zmysluplného trávenia voľného času,

prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce,

prevencia nežiaducich patologických javov v týchto komunitách, ako aj podpora počas

vzdelávania, poradenská činnost‘ samotným Mientom, zvyšovanie sociálnych zručností.

Poslaním komunitného centra bude poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj

celej miestnej komunite, ktorá z róznych dóvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc,

sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu.

Súčasná situácia:

V meste Spišská Nová Ves je približne 36500 obyvateľov, z toho je asi 2000 obyvateľov

Rómov. Žijú v 3 separovaných lokalitách a časť z nich priamo v meste Spišská Nová Ves.

V lokalite Hájik a Podskala žijú vo vlastných bytoch, domoch, príp. svojpomocne postavených

obydliach. V bokalite Vilčurňa žijú v 142 mestských nájomných bytoch, kde nájomné uhrádzajú

prevažne prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, keďže takto získavajú istotu

uspokojenia určitých potrieb, ktoré by si sami pri vlastnom hospodárení nedokázali

zabezpečit‘, pretože poberanú sociálnu dávku by nevyužívali na účel, na ktoiý im bola

poskytnutá. Najväčším problémom miestnej komunity je najmä ohrozenie generačnou
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chudobou, nízka úroveň vzdelania, nezamestnanosť, bývanie, zlý zdravotný stav a závislosť na
sociálnych dávkach. V meste Spišská Nová Ves doposiaľ nebolo zriadené žĺadne komunitné
centrum a pomoc tejto sociálne vylúčenej komunite bola, resp. je sprostredkovávaná
predovšetkým prostredníctvom projektu Terénnej sociálnej práce, ktorú mesto zabezpečuje
vďaka Národnému projektu Terénna sociálna práca v obciach podporeného v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Qbyvatelia týchto lokalít využívajú
služby Terénnej sociálnej práce hlavne v rámci sociálneho poradenstva. Komunitná sociálna
práca má predchádzať vzniku sociálnych problémov, ale tiež ich zmysluplne a efektívne riešiť.
Komunitné centrum bude zriadené práve v lokalite Vilčurňa, nakoFko považujeme za vhodné,
ak sa komunitné centrum bude nachádzať práve v blízkosti komunity, pre ktorú má svoju
činnosť vykonávať, teda v blízkosti obydlí marginalizovaných rómskych komunit Sociálna
práca bude poskytovaná so zameranim na jednotlivca, skupinu aj komunitu. Komunitné
centrum bude poskytovať pre miestnych obyvateľov nielen služby sociálneho poradenstva, ale
aj služby terénnej zdravotnej asistencie, nízkoprahové programy pre deti a mládež, výchovu a
vzdelávanie, podporu zamestnanosti, komunitnú prácu a rehabilitáciu, odborné a špeciálne
poradenstvo. Ďalšie služby budú realizované na základe potrieb, ale hlavne záujmu zo strany
samotných obyvateľov danej komunity. Do úvahy prichádza predovšetkým spracovanie
návrhov na riešenie probémov komunity, s ktorými bude komunita súhlasiť a bude ochotná sa
na nich podieľať, pričom dójde kzapojeniu všetkých schopných obyvatel‘ov, dostupných
prostriedkov a možností komunity zo sociálnej aktivity, tak, aby sa návrh mohol uskutočniť.
H]avným zameraním komunitných pracovníkov bude teda poskytnúť klientovi možnosti
riešenia sociálneho problému a motivovať ho k zmene svojej sociálnej situácie v prostredí,
ktoré mu je prirodzené.

Komunitně centrum bude zariadenie bez právnej subjektivity, začlenené organizaČne
pod oddelenie právne a sociálnych vecí mestského úradu.

Komunitné centrum bude zriadené v budove materskej školy na Potočnej ul. Č. 9
v lokalite Vilčurňa v Spišskej Novej Vsi, práve v blízkosti komunity, pre ktorú má svoju činnost‘
vykonávat‘, teda v blízkosti obydlí marginalizovaných rómskych komunít. Budova je vo
výlučnom vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Umiestnenie komunitného centra rešpektuje
podmienku nízkoprahovosti a bezprostrednosti vo vzťahu k primárnym užívatel‘om
poskytovaných služieb — obyvateľom sociálne vylúčenej lokality, so súČasným zohľadňovaním
jeho integračnej funkcie vo vzťahu k ceej komunite.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 3. 9. 2015
Vypracoval: JUDr. Lucia Baldovská


