
D) Vízia, Stratégia, Ciele Programu (2012  -  2015) 

Oblasť Vízia Hlavné problémy Strategický cieľ Špecifické ciele

4. Sociálna oblasť 
a prevencia 
kriminality
 

Mesto zabezpečuje 
kvalitnú a dostupnú 
sociálnu starostlivosť 
obyvateľom   

• Nie sú vytvorené 
dostatočné  podmienky 
starostlivosti  o seniorov

• Nie sú vytvorené 
dostatočné kapacity 
a rezervy pre pomoc 
obyvateľom / rodinám 
a deťom v krízovej situácii 

• Absentuje program zberu 
nepotrebných ale 
použiteľných vecí a 
zariadení do domácností 
pre rodiny v sociálnej 
núdzi 

• Nie je vybudovaný 
komplexný systém 
kamerového 
monitorovania mesta 
v záujme prevencie 
kriminality

Zabezpečiť kvalitnú a 
dostupnú starostlivosť 
sociálne 
znevýhodneným 
skupinám obyvateľov 
mesta

1. Posilniť v meste ambulantné sociálne služby 
s dôrazom na opatrovateľskú službu

2. Prepojiť zdravotné a sociálne služby pre seniorov
3. Podporovať zapojenie neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb do poskytovania ambulantných 
sociálnych služieb

4. Podporovať a zriadiť v meste v spolupráci 
s okolitými obcami spoločnú sociálnu úradovňu

5. Vybudovať kombinované viacúčelové komplexné 
sociálne zariadenie starostlivosti o seniorov

6. Zabezpečovať prevenciu kriminality a prevenciu 
vzniku drogových závislostí,  ktoré často vznikajú 
v sociálnej odkázanosti, resp. k nej vedú formou 
organizovania rôznych aktivít a budovaním verejne 
dostupných športových, kultúrnych a podobných 
zariadení  

7. Vytvoriť tzv. „podniky sociálnej ekonomiky / 
sociálne podniky“ pre vytvorenie nových 
pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené 
skupiny obyvateľov 

8. Rozširovať existujúci kamerový monitorovací 
systém v záujme zvyšovania bezpečnosti 

9. Zabezpečiť prevádzku telefónnej linky prvého 
kontaktu na mestskej polícii  v záujme 
predovšetkým ochrany  práv dieťaťa,  seniorov 
a znevýhodnených skupín obyvateľov mesta   

10. Vytvárať v materských škôlkach podmienky na 
zdravú predškolskú výchovu hlavne pre deti zo 
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sociálne odkázaných rodín a pre hendikepované 
deti

11. Podporovať zdravý rozvoj rodín organizovaním 
rôznych rodinných akcií a aktivít na podporu 
rodinného života 

Mesto má vytvorené 
podmienky na 
uplatnenie sa 
neintegrovaných  a 
hendikepovaných 
skupín obyvateľov 
a podporuje 
organizácie pôsobiace 
v tejto oblasti 

• Absentuje systémové 
a koncepčné poskytovanie 
pomoci neintegrovaným 
a hendikepovaným 
skupinám

• Absentuje identifikácia 
neintegrovaných, 
hendikepovaných, 
znevýhodnených 
a podobných  skupín 
občanov mesta

Zabezpečiť 
poskytovanie 
všestrannej 
starostlivosti 
hendikepovaným 
skupinám obyvateľov 
a podporovať ich 
všestranné zapojenie do 
života spoločnosti 

1. Identifikovať neintegrované, hendikepované 
a znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta 

2. Vypracovať podmienky poskytovania pomoci 
hendikepovaným skupinám občanov z úrovne 
Mesta 

3. Vytvoriť a zaviesť do praxe komplexný systém 
starostlivosti o ohrozené deti - vybudovať 
a prevádzkovať azylový dom a poskytovať podporu 
ženám s deťmi, ktoré sa ocitnú v krízovej rodinnej 
situácii 

4. Organizovať charitatívne „bazáre“ a iné aktivity, 
podporujúce znevýhodnených obyvateľov a ich 
začlenenie sa do života spoločnosti 

5. Vytvárať podmienky bývania pre znevýhodnené 
skupiny a  zvyšovať úroveň ich bývania 

6. Podporovať integráciu  hendikepovaných 
obyvateľov do života v meste vytváraním 
„chránených dielní“ a „chránených pracovísk“  vo 
verejnom záujme, prednostne v mestských 
a mestom riadených organizáciách

7. Podporovať činnosť organizácií pôsobiacich v tejto 
oblasti na území mesta 

8. Zabezpečovať rozvoj používania služby 
„osobitného príjemcu“ sociálne odkázanými 
obyvateľmi a tým podporovať ochranu ich 
rodinného života
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