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Vízia n.o. 

 

 

 

 

 

Vízia v oblasti SPO A 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovať kvalitné sociálne služby a kvalitne vykonávať 

opatrenia SPO a SK, a to:, CPDaR, Domov na pol ceste , 

Špecializovanú poradňu, Zariadenie núdzového bývania. 

 

 

 

Zabezpečiť rozvoj zariadenia ako komplex služieb pre 

cieľovú skupinu: deti umiestnené v CPDaR a mladý dospelý ( 

CPDaR – samostatné skupiny  a mladých dospelých , 

profesionálni rodičia, domov na pol ceste, špecializované 

poradenstvo).  

Cieľový stav kapacity CPDaR do roku 2025 je nasledovný: 

 rozšíriť kapaciua CPDaR  - samostatné skupiny 30, 

mladý dospelý – 10, deti v profesionálnych rodinách 

30(spolu kapacita 70),  

Finančné krytie na bežnú prevádzku: ŠR 

 zriadiť domov na pol ceste pre 15 mladých dospelých, 

ktorí ukončili pobyt v CPDaR, 

Finančné krytie na kúpu domu: štrukturálne fondy  

Finančné krytie na bežnú prevádzku: Košický samosprávny kraj 

 

 poskytovať akreditované špecializované sociálne 

poradenstvo pre občanov v nepriaznivej životnej situácii 

a s nepriaznivým zdravotným stavom (2 poradcovia) 

 

Finančné krytie na bežnú prevádzku: Košický samosprávny kraj 

 

 

 vybudovať EKODVOR pre deti  - zadný dvor Sokoľany 

Finančné krytie – dotácie 

 Postupne zrekonštruovať dom – Barca 2. 

Finančné krytie – dotácie MPSVaR 

 Personálne zabezpečiť CPDaR, Domov na pol ceste , 



 

 

 

 

 

Vízia v oblasti 

sociálnych služieb 

Špecializovanú poradňu, Zariadenie núdzového bývania. 

 Uzavrieť zmluvu o poskytovaní finančného príspevku 

s UPSVaR na kapacitu 70 v CPDaR. 

 Uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 

s KSK: ŠSP pre dvoch poradcov, Domov na pol ceste na 

kapacitu 15.  

 

Poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade s podmienkami 

kvality.  

 vybudovať nové zariadenie núdzového bývania – 

kapacita na 30 

Finančné krytie na kúpu/stavbu domu: štrukturálne fondy  

Finančné krytie na bežnú prevádzku: Košický samosprávny kraj 

 

 poskytovať akreditované špecializované sociálne 

poradenstvo pre občanov v nepriaznivej životnej situácii 

a s nepriaznivým zdravotným stavom (2 poradcovia) 

 

Finančné krytie na bežnú prevádzku: Košický samosprávny kraj 

 zriadiť domov na pol ceste pre 15 mladých dospelých, 

ktorí ukončili pobyt v CPDaR, 

Finančné krytie na kúpu domu: štrukturálne fondy  

Finančné krytie na bežnú prevádzku: Košický samosprávny kraj 

 

 Uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 

s KSK: ZNB na kapacitu 30, ŠSP pre dvoch poradcov, 

Domov na pol ceste na kapacitu 15.  

 

 

Spracované apríl 2020  

 

 


