Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný
pri'spevok podľa par. 78b Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. s Komunitným
plánom sociálnych služieb mesta Michalovce.
Vzmysle par. 83 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplneni' zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani' (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (d'alej len zákon o sociálnych službách) obec vydáva poskytovateľovi

sociálnej služby uvedenej vpar. 25 Nocľaháreň, par. 35 Zariadenie pre seniorov, par. 36

Zariadenie opatrovateľskej služby a par. 40 Denný stacionár na jeho žiadost' bezplatne

pi'somné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného pri'spevku podľa
par. 78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce. Ak je žiadateľom o poskytnutie
finančného pri'spevku obec, pi'somné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z vlastného

podnetu.
Vzmysle par. 83 ods.10 zákona osociálnych službách súlad predloženej žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku podľa par. 78b s komunitným plánom sociálnych služieb
(KPSS) obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku sa

posudzuje na základe vopred určených azverejnených kritérii' pri dodržaní princípov
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subj.ektov, transparentnosti, proporcionality,

hospodárnosti a efektívnosti.
V zmysle par. 78b zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. pi'somné vyjadrenie
príslušnej obce o súlade predloženej žiadosti s KPssje povinnou pri'lohou k žiadosti o finančný

príspevok z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pre každého poskytovateľa
sociálnej služby uvedenej vpar. 25 Nocľaháreň, par. 35 Zariadenie pre seniorov, par. 36
Zariadenie opatrovateľskej služby a par. 40 Denný stacionár.

KRITÉRIA pre poskvtovateľov sociálnvch služieb na území mesta Michalovce:

1.

Poskytovateľsociálnej službyje zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb
KSK.

2.

Potrebnost'sociálnej služby.
Činnost' poskytovateľa

sociálnej

služby vychádza

z analýzy

potrieb

prijímateľov

sociálnych služieb v rámci KPSS prihliadnuc na miestnu potrebu danej sociálnej služby.

V tomto kritériu sa hodnotí potrebnost' sociálnych služieb v meste, ktorá je uvedená
v KPSS m.esta Michalovce v kapitole 3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb.

Zaktuálneho

KPSS

mesta

vyplýva,

či je

uvedená

sociálna

služba

vsúčasnosti

poskytovaná na území mesta ači sú jej kapacity postačujúce. Vprípade nového
poskytovateľa sociálnej služby sa posudzuje, či sociálna služba, ktorú plánuje na území

mesta poskytovat', je potrebná, t. j. či vmeste aktuálne chýba alebo kapacity
existujúcich poskytovateľov sú nedostatočné a nepokrývajú dopyt. Nový poskytovateľ
predloží počet záujemcov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ku dňu
podania žiadosti. Zároveň sa u nového poskytovateľa sociálnej služby posudzuje, či

jeho sociálna služba má princíp jedinečnosti vo vzťahu zastúpenia vmeste alebo
jedinečnost' vo vzt'ahu k cieľovej skupine.

3. Spolupráca poskytovateľa sociálnej služby s mestom.
V tomto kritériu sa posudzuje transparentnost' poskytovateľov sociálnych služieb a ich
ochota spolupracovat' na riešení celej problematiky sociálnej oblasti mesta. Hodnotí sa

zapojenie poskytovateľov sociálnych služieb do procesu komunitného plánovania

sociálnych

služieb

a participácia

so

samosprávou

aostatnými

poskytovatel'mi

sociálnych služieb v meste. Ak ide o žiadatel'a o poskytovanie novej sociálnej služby na

územi' mesta, hodnotí sa komunikácia poskytovatel'a novej sociálnej služby so

samosprávou o ciel'och poskytovania sociálnej služby v meste.

Pre vydanie súhlasného stanoviska mesta Michalovce k súladu žiadosti poskytovatel'a
sociálnej služby s Komunitným plánom mesta Michalovce je potrebné splnit' súlad so
všetkými uvedenými kritériami.

V Michalovciach dňa 28. 08. 2019
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primátor mesta

