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ŠTRUKTÚRA SOCIÁLNEHO SEKTORA

1) Sociálne služby

2) Sociálno-právna ochrana detí a 

sociálna kuratela

3) Rodová rovnosť

4) Podporované služby zamestnanosti a 

Sociálna ekonomika 
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VÝZVY SOCIÁLNEHO SEKTORA

1) Legislatíva a exekutíva - systémové zmeny 

a komplexnosť, 

2) Kľúčoví aktéri - spolupráca medzi-sektorová 

a medzi-rezortná 

3) Financovanie

4) Výskum a plánovanie vs. "Hasenie krízových 

stavov"
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VÝZVY SOCIÁLNEHO SEKTORA

Efektívna verejná politika a správa vecí 

verejných na partnerskom prístupe - dôvody:

Oddanosť, životné poslanie

Odbornosť, kvalita a profesionalita

celoslovenské regionálne pokrytie
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VÝZVY SOCIÁLNEHO SEKTORA

DOVOD NUTNOSTI SPOLUPRÁCE OBCE S MNO:

neschopnosť pokryť potreby obyvateľov obce vlastnými zdrojmi a legitímna potreba sieťovania a spolupráce s MNO v záujme 

občanov a ich potrieb v sociálnej oblasti

SPOSOB PLNENIA ÚLOHY MNO:

Poskytovanie individuálneho poradenstva pre občanov v ťažkej životnej situácií prostredníctvom dôslednej sociálnej anamnézy na stanovenie 

všetkých dávok a ďalších možností cez odborné intervencie (najmä) sociálnych pracovníkov v MNO, pomoc pri vypĺňaní rôznych žiadostí, 

orientačné stanovenie výšok rôznych sociálnych štátnych dávok a kombinácia možností s aktivizáciou občana na efektívnejší osobný prístup 

k riešeniu svojej ťažkej životnej situácie

POSTUP REALIZÁCIE V PRAXI:

Obecný úrad posiela občanov v rámci vytvorených sietí s MNO (závislé od aktivity MNO) na individuálne sociálne poradenstvo a ďalšie 

odborné intervencie; finančné krytie prostredníctvom dohôd MNO s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo EŠIF schém cez IA 

MPSVR SR (EU zdroje) alebo Priority ústredia (pre Centrá pre deti a rodiny) alebo cez dotačné schémy VÚC, prípadne miest a obcí (na 

výkon špecializovaného sociálneho poradenstva, služieb včasnej intervencie, sociálno-právnej ochrany detí atď.)

NÁVRHY NA ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE OBCE S MNO:

Zo strany MNO - aktívnejšie sa zapájať a iniciovať členstvo v pracovnej skupine na tvorbu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce, Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, Komunitného plánu obce a iných koncepčno- strategických dokumentov a pracovných 

expertných skupín na VÚC; Zo strany obce -podmieniť ochotu vypočutia a stretávania sa s MNO a prenosu príkladov dobrej praxe, 

návrhov na zmeny v sociálnej oblasti do zefektívnenia exekutívy sociálnej a rodinnej politiky  v rámci záväzku zabezpečiť 

dodržiavanie práv a pokrytiu potrieb občanov obce
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ŠTRUKTÚRA SEKTORA
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