
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR SOCIÁLNY

KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE SÚLADU ŽIADOSTÍ POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

podľa 5 78b zákona č. 448/2008 Z. z.

S KOMUNITNÝM PLÁNOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Odbor sociálny mesta Liptovský Mikuláš ustanovil kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí

poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa 5 78b zákona o sociálnych službách
a o zmene a doplneni zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) s Komunitným plánom
sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na Qbdobie 2016 — 2020 (ďalej len „komunitný plán
sociálnych služieb“).

Odbor sociálny mesta Liptovský Mikuláš spracoval kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí
poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok s komunitných plánom sociálnych služieb

podľa 5 83 ods. 10 zákona o sociálnych službách, ktorý ustanovuje že „SúIad predíoženei žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku podía 5 78b s komunitným píánom sociólnych služieb obce alebo

s koncepciou ľOZV010 sociólnych služieb vyššieho územného celku sa posudzuje na základe vopred
určených a zvereinených kritérií pri dodržiavoní princípov rovnakého zaobchádzonia, nediskriminácie
subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektivity.“

Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s komunitným plánom sociálnych
služieb je podmienkou pre získanie finančného príspevku z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych
veci a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“) pre každého verejného a neverejného poskytovateľa ‚ ktorý
si o príspevok požiada. V zmysle 5 78b bod d) zákona o sociálnych službách je „písomné vyjadrenie
príslušnej obce o súlade predíoženej žiadosti s komunitným plánom sociólnych služieb príslušnej
obce, ak ide o finančný príspevok no poskytovanie sociáinej službu uvedenej v 5 25 (nocl‘aháreň)j
35 (zariadenie pre seniorov), 536 (zariadenie opatrovateľskej služby) a40 (denný stacionár)“zákona

o sociálnych službách, povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu
MPSVR SR na príslušný rozpočtový rok, ktorú v zmysle 5 78b ods. 4 „obec alebo neverejný
poskytovateľ doručuje MPSVR SR od 1. iúla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka“.

Pre účely získania finančného príspevku z rozpočtu MPSVR SR vydá mesto Liptovský Mikuláš
písomné vyjadrenie o súlade žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného
príspevku s komunitným plánom sociálnych služieb prvýkrát k žiadostiam na rozpočtový rok 2020
na základe týchto určených kritérií:

Kritérium I.
SÚLAD SOCIÁLNEJ SLUŽBY S KOMUNITNÝM PLÁNOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Dané kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby, na ktorú poskytovateľ žiada finančnú
prispevok z rozpočtu MPSVR SR, do komunitného plánu sociálnych služieb. Jednotliví poskytovatelia
sociálnych služieb nemusia maťv komunitnom pláne sociálnych služieb uvedenú konkrétnu aktivitu.
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Toto kritérium sa považuje za splnené, ak nimi poskytovaná sociálna služba je v súlade so
špecifickým cieľom a opatreniami pre vybranú sociálnu skupinu obyvateľstva definovanú
v komunitnom pláne sociálnych služieb:
• Seniori — obyvatelia v poproduktivnom veku (najmä starších ako 65 rokov),

• Osoby so zdravotným postihnutím — ako aj rodiny, v ktorých žijú,
• Rodiny s deťmi a mládežou v ohrození— nachádzajúce sav sociálnej a hmotnej núdzi,

• Marginalizované skupiny — Rómovia a občania bez prístrešia.

Z komunitného plánu sociálnych služieb musí byť zrejmá potreba poskytovať sociálnu službu, na
ktorú poskytovateľžiada finančný príspevok, na území mesta Liptovský Mikuláš.

Kritérium II.
POTREBNOSÝ SOCIÁLNU SLUŽBY

Dané kritérium hodnotí potrebnosť sociálnej služby na území mesta Liptovský Mikuláš. Ph
hodnotení sa vychádza z normatívnych ukazovateľov k danému počtu obyvateľov so zreteľom
najmä na reálne preukázanú potrebu občanov o danú sociálnu službu zo strany poskytovateľa
formou poradovníka, štatistických ukazovateľov za predchádzajúce obdobia, zoznamom
požiadaviek na riešenie určitých sociálnych javov, krizových situácií a pod. Zohľadňované budú aj
normatívne prepočty, prípadne výsledky prieskumov v oblasti sociálnych služieb spracované
poskytovateľmi, prijímateľmi alebo občanmi.

Splnenie kritéria sa preukáže porovnaním existujúcich, prípadne plánovaných kapacit (pri nových
sociálnych službách), ktorými disponujú poskytovatelia sociálnych služieb s kapacitami, ktoré sú
v komunitnom pláne sociálnych služieb zadefinované v kapitole 11. SWOT analýzy ako postačujúce,
dostatočné, nedostatočné, chýbajúce.... Z komunitného pIánu sociálnych služieb je zrejmé, čije
konkrétna sociálna služba aktuálne poskytovaná na území mesta, a či sú kapacity pre uvedenú
službu dostatočné.

V prípade nového poskytovatera sociálnej služby sa hodnotí, či sociálna služba, ktorú chce na
území mesta poskytovať, je potrebná, teda či je v meste poskytovaná/neposkytovaná, a či jej
aktuálna kapacita postačuje/nepostačuje pokryť dopyt po danej sociálnej službe.

Toto kritérium sa považuje za splnené, ak sa preukáže, že sociálna služba a jej kapacity, ktoré
2abezpečuje poskytovatel‘danej sociálnej služby, sú pre mesto Liptovský Mikuláš potrebné.

Kritérium III.
SPOLUPRÁCA POSKYTOVATELA SOCIÁLNE] SLUŽBY S MESTOM

Dané kritérium hodnotí najmä zapojenie poskytovateYa sociálnych služieb do procesu
komunitného plánovania sociálnych služieb a jeho spoluprácu s odborom sociálnym mesta
Liptovský Mikuláš.

V prípade nového poskytovateľa sociálnych služieb sa v rámci tohto kritéria hodnotí najmä
komunikácia poskytovatera novej sociálnej služby s mestom Liptovský Mikuláš o jeho zámeroch
poskytovaf sociálnu službu na území mesta.

V rámci hodnotenia tohto kritéria sa kladie dóraz najmä na transparentnosť poskytovateľov
sociálnych služieb, ich záujem a ochotu participovať na riešení problematiky sociálnych služieb na
území mesta Liptovský Mikuláš, čo má výrazný vplyv na proces spracovania komunitného plánu

sociálnych služieb a jeho aktualizácií.
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Toto kritérium sa považuje za splnené, ak poskytovateľ sociálnej služby, preukáže svoj záujem
a ochotu participovať na riešení problematiky v oblasti sociálnych služieb na území mesta Liptovský
Mikuláš.

Kritérium IV.
KVALITA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Dané kritérium preukazuje dodržiavanie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby
v zmysle prílohy Č. 2 k zákonu o sociálnych službách v týchto oblastiach:
L Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práva slobód
II. Oblasť: Procedurálne podmienky
III. Oblast‘: Personálne podmienky
IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky.

Toto kritérium sa považuje za splnené, ak vie poskytovatel preukázať, že má spracovanú internú
dokumentáciu v zmysle plnenia podmienok kvality ním poskytovanej sociálnej služby.

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O PÍSOMNÉ VYJADRENIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
O SÚLADE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH PODIA

* 78b S KOMUNITNÝM PLÁNOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZMYSLE S 83 ODS. 8 ZÁKONA
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Poskytovateľ sociálnej služby požiada písomne, príp. elektronicky Mesto Liptovský Mikuláš
o písomné vyjadrenie o súlade ich žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa 5 78b
s komunitných plánom sociálnych služieb (v zmysle S 83 ods. 8 zákona o sociálnych službách),
najneskór do 15. júla kalendárneho roka.

Poštová adresa pre doručenie žiadostí:
Mesto Liptovský Mikuláš
Oddelenie sociálnych služieb
Štúrova 1989/41
03142 Liptovský Mikuláš

Doručenie žiadostí do elektronickei schránky:
Mesto Liptovský Mikuláš má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie elektronického
pod ania.

Žiadosť poskytovateľa musí obsahovať nasleduiúce identifikačně údaie:
• názov poskytovateľa,
• adresa,
• Ičo,

• číslo a dátum registrácie sociálnej služby na príslušnom samosprávnom kraji,
• druh sociálnej služby,
• kapacitu poskytovanej sociálnej služby.
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Žiadateľ spolu so žiadosťou preukazuje splnenie vyššie uvedených kritérií pre posudzovanie súladu
žiadosti s komunitným plánom sociálnych služieb ustanovených odborom sociálnym mesta
Liptovský Mikuláš, predložením:
a) čestného vyhlásenia žiadateľa o aktuálnom počte žiadateľov o sociálnu službu,
b) čestného vyhiásenia poskytovateťa o viac zdrojovom financovaní sociálnej služby,
c) dokumentov preukazujúcich kvalitu poskytovanej sociálnej služby alebo čestným vyhlásením

poskytovateľa o dodržiavaním podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
d) personálnej matice poskytovateľa sociálnej služby deklarujúca personálny normatív v zmysle

prílohy Č. 1 zákona o sociálnych službách.

Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného prĺspevku Mesto Liptovský Mikuláš, písomné
vyjadrenie si v zmysle 83 ods. 8 zákona o sociálnych službách vydá mesto z vlastného podnetu.

Oddelenie sociálnych služieb žiadosť posúdi a vydá písomné vyjadrenie o súlade s komunitným
plánom sociálnych služieb do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Vydanie písomného vyjadrenia k žiadosti o poskytnutie finanČného príspevku v zmysle * 7Sb
zákona o sociálnych službách je bezplatné.

V Liptovskom Mikuláši dňa 25. 11. 2019

Spracoval: Mgr. Veronika Bániková
vedúca odd. sociálnych služieb
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