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 Analýza sociálnych služieb bola spracovaná 
v dňoch od 01. 03. 2010 do 30. 03. 2010. 
Celkovo sa zapojilo 24 organizácií a
priamo podieľajú na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb
 Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zisti
ku klientovi – prijímateľovi sociálnych služieb
zlepšenia pokrytia, kvality a v neposlednom rade zís
  
 Za jednotlivé pracovné skupiny sa najviac 
občanom zdravotne postihnutím 34%
skupiny seniori 29%. 21% opýtaných patrí do pracovnej skupiny rodina a
skupiny osoby ohrozené sociálnym vylú
nepodieľa priamo na pracovných stretnutiach 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

            ZAPOJENIE SA JEDNOTLI

 
 

 V meste Žilina pôsobí päť
Najrozšírenejšou formou sú občianske združenia, ktoré tvoria 46% všetkých zú
sociálnych služieb v meste. Druhou najpo
prospešné služby n. o. - 21%. Nasledujú rozp
právnu formu identifikovali 4% opýtaný
 

 

                              

 

21%

rodina a deti
osoby ohrozené sociálnym vylúčením
nezaradené

občianske združenie

cirkevná organizácia

rozpočtová organizácia

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby /n. o./

iné organizácia

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

Analýza sociálnych služieb bola spracovaná na základe dotazníkového prieskumu, ktorý prebiehal 
2010. Dotazník tvorilo 18 otázok - uzavreté, otvorené a

Celkovo sa zapojilo 24 organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území mesta Žilina. Mnohé
na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb v jednotlivých pracovných skupi

om dotazníkového prieskumu bolo zistiť údaje o poskytovateľoch sociálnych
ovi sociálnych služieb s možnosťou ďalšieho využitia pri plánovaní opatrení 

neposlednom rade získanie informácií o chýbajúcich sociálnych službách.

jednotlivé pracovné skupiny sa najviac zapojilo organizácií poskytujúcich
anom zdravotne postihnutím 34%. O niečo menej poskytovateľov sa zúčastnilo prieskumu z

ch patrí do pracovnej skupiny rodina a deti. 8%
skupiny osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Rovnako 8% poskytovateľov sociálnych služieb

a priamo na pracovných stretnutiach prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina.

APOJENIE SA JEDNOTLI VÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN KPSS 

meste Žilina pôsobí päť právnych foriem organizácií poskytujúcich sociálne služby. 
ianske združenia, ktoré tvoria 46% všetkých zúč

meste. Druhou najpočetnejšou skupinou sú organizácie poskytuj
21%. Nasledujú rozpočtové organizácie 17% a cirkevné organizácie 12%

opýtaných ako neziskovú právnickú organizáciu.  

         OTÁZKA Č. 1: PRÁVNA FORMA ORGANIZÁCIE  

21%

29%

8%

34%
8%

seniori
osoby ohrozené sociálnym vylúčením občania zdravotne postihnutí

46%

12%

17%

21%

4%

občianske združenie

cirkevná organizácia

rozpočtová organizácia

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby /n. o./

iné organizácia
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prieskumu, ktorý prebiehal 
uzavreté, otvorené a polootvorené. 

inštitúcií pôsobiacich na území mesta Žilina. Mnohé organizácie sa 
jednotlivých pracovných skupinách. 

och sociálnych služieb vo vzťahu 
alšieho využitia pri plánovaní opatrení 

chýbajúcich sociálnych službách. 

zapojilo organizácií poskytujúcich sociálne služby 
častnilo prieskumu z pracovnej 
deti. 8% uviedlo, že patria do 
ľov sociálnych služieb sa 

sociálnych služieb mesta Žilina. 

 
 

 právnych foriem organizácií poskytujúcich sociálne služby. 
ianske združenia, ktoré tvoria 46% všetkých zúčastnených poskytovateľov 

izácie poskytujúce všeobecne 
cirkevné organizácie 12%. Svoju 

 

občania zdravotne postihnutí
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V meste Žilina poskytujú sociálne služby organizácie s rôznym počtom kmeňových zamestnancov. Od 

organizácií bez zamestnancov, ktoré tvoria 4% poskytovateľov sociálnych služieb v meste až k zariadeniam 
o počte 21 a viac zamestnancov 13%. Najviac poskytovateľov 33% zamestnáva do 5 zamestnancov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTÁZKA Č. 2: POČET ZAMESTNANCOV V ORGANIZÁCIÍ  
 
Ohľadom dostupnosti služieb z podhľadu dopravy uviedlo 33% opýtaných dostupnosť MHD Mesta 

Žilina. 30% organizácií má vlastné alebo v blízkom okolí parkovisko pre osobné automobily a 18% 
respondentov má bezbariérový prístup. K 17% poskytovateľov sa klienti môžu dopraviť linkou SAD Žilina 
a v 2% vlakom. 

 

    

                     OTÁZKA Č. 3: DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB  
 

79,17% respondentov uviedlo viac ako jednu možnosť dopravy k ich poskytovaným službám. Všetky 
možnosti dopravnej dostupnosti spĺňajú 4 organizácie. 5 organizácií uvádza dostupnosť MHD Žilina, 
parkovisko a linka SAD Žilina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18%

33%
30%

17%

2%

bezbariérový prístup prístup MHD Žilina parkovisko linka SAD Žilina iné - vlak

Počet 
organizácií 

Bezbariérový 
prístup 

Prístup 
MHD 
Žilina 

Parkovisko 
Linka SAD 

Žilina 

5     
5     
4     
2     
2     
1     

4%

33%
29%

4%

17%
13%

bez zamestnancov do 5 zamestnancov 6 až 10 zamestnancov

11 až 15 zamestnancov 16 až 20 zamestnancov 21 a viac zamestnacov
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Zameranie organizácií poskytujúcich sociálne služby z
poskytovateľov zameraných na pomoc bez rozdielu pohlavia /ženám aj mužom/
že poskytuje služby výhradne ženám a

 

                  OTÁZKA Č

Na území mesta Žilina poskytuje 15% organizácií výhradne služ
a osobám s telesným postihnutím poskytuje služby 12% organizácií. Osobám s
sa venuje 9% respondentov. Ako cieľ
6% opýtaných vníma ako primárnu cie
a ľudom bez domova poskytuje služby 5% opýtaných. Nezamestnaným, náhradným rodinám, mladým 
dospelým po náhradnej ústavnej starostlivosti a
0% poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta poskytuje služby etnickým a národnostným 
skupinám. 

 

 OTÁZKA Č

2%

2%

2%

5%

deti a mládež
rodina
osoby s mentálnym postihnutím
osoby so zmyslovým postihnutím
ľudia bez domova
invalidní dôchodcovia
nezamestnaní
osoby ohrozené týraním a zneužívaním
utečenci, žiadateľia o azyl, azylanti

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

Zameranie organizácií poskytujúcich sociálne služby z pohľadu pohlavia klienta je najviac 
ov zameraných na pomoc bez rozdielu pohlavia /ženám aj mužom/. 38

uje služby výhradne ženám a 8% iba mužom.  

TÁZKA Č.4: CIEĽOVÁ SKUPINA Z  POHĽADU POHLAVIA KLIENTA  

Na území mesta Žilina poskytuje 15% organizácií výhradne služby seniorom. Invalidným seniorom 
telesným postihnutím poskytuje služby 12% organizácií. Osobám s

sa venuje 9% respondentov. Ako cieľovú skupinu označilo 8% poskytovateľov rodinu a
níma ako primárnu cieľovú skupinu deti a mládež. Osobám so zmyslovým postihnutím 

udom bez domova poskytuje služby 5% opýtaných. Nezamestnaným, náhradným rodinám, mladým 
dospelým po náhradnej ústavnej starostlivosti a ľudom po výkone trestu sa venujú zho

ov sociálnych služieb na území mesta poskytuje služby etnickým a národnostným 

TÁZKA Č. 5: CIEĽOVÉ SKUPINY POSKYTOVATE ĽOV SOCIÁLNYCH SL UŽIEB

8%

38%

54%

cieľová skupina

muži ženy muži a ženy

6% 15%

8%

8%

9%

12%

5%

8%
5%

2%

12%

0%

5%
2%

2%

2%

seniori
rodič s dieťaťom

osoby s mentálnym postihnutím osoby s telesným postuhnutím
osoby so zmyslovým postihnutím osoby s duševným postihnutím

ľudia po výkone trestu
mladý dospelí po náhradnej ústavnej starostlivosti
etnické, národnostné skupiny

osoby ohrozené týraním a zneužívaním náhradné rodiny
utečenci, žiadateľia o azyl, azylanti iné -obete sociálno patologických javov
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adu pohlavia klienta je najviac /54%/ 
. 38% respondentov uviedlo, 

 

by seniorom. Invalidným seniorom 
telesným postihnutím poskytuje služby 12% organizácií. Osobám s mentálnym postihnutím       

ľov rodinu a rodinu s deťmi.        
mládež. Osobám so zmyslovým postihnutím 

udom bez domova poskytuje služby 5% opýtaných. Nezamestnaným, náhradným rodinám, mladým 
udom po výkone trestu sa venujú zhodne 2% organizácií. 

ov sociálnych služieb na území mesta poskytuje služby etnickým a národnostným 

 
UŽIEB  

osoby s telesným postuhnutím
osoby s duševným postihnutím

mladý dospelí po náhradnej ústavnej starostlivosti
etnické, národnostné skupiny

obete sociálno patologických javov
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17% opýtaných neuviedlo vekové ohrani

konkrétny vek klientov. Medzi najčastejších klientov poskytovate
veku 26 až 39 rokov 15%. 14% organizácií poskytuje služby klientom 

 
 

              

 
 
Na území mesta Žilina poskytuje sociálne služby ambulantne 43% organizácií. Pobytovú formu 

poskytuje 34% opýtaných inštitúcií a 
 

OTÁZKA 

Z organizácií poskytujúcich pobytové sociálne s
pobytom takmer polovica opýtaných 48%
poskytuje kombinované služby /dočasný aj
 

do 5 rokov

26 - 39 rokov

70 a viac rokov

34%

pobytová

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

17% opýtaných neuviedlo vekové ohraničenie svojich klientov, ich služby nie sú pevne
konkrétny vek klientov. Medzi najčastejších klientov poskytovateľov sociálnych služieb patria ob

. 14% organizácií poskytuje služby klientom vo veku 70 a

         OTÁZKA Č. 6: VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA KLIENTOV  

Na území mesta Žilina poskytuje sociálne služby ambulantne 43% organizácií. Pobytovú formu 
 23% organizácií vykonáva sociálne služby terénne. 

TÁZKA Č. 7: FORMA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
 
 

Z organizácií poskytujúcich pobytové sociálne služby poskytuje služby výhradne s celoro
ytom takmer polovica opýtaných 48%. 28% poskytuje služby iba s dočasným pobytom a

časný aj celoročný pobyt/.    

2%

6%

8%

10%

15%

12%8%

8%

14%

17%

6 - 16 rokov 17 - 20 rokov 21 

40 - 49 rokov 50 - 59 rokov 60 

bez rozdielu veku

34%

43%

23%

pobytová ambulantná terénna
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lientov, ich služby nie sú pevne viazané na 
ov sociálnych služieb patria občania vo 

70 a viac ročným.  

 

Na území mesta Žilina poskytuje sociálne služby ambulantne 43% organizácií. Pobytovú formu 
ácií vykonáva sociálne služby terénne.  

 
 

lužby poskytuje služby výhradne s celoročným 
asným pobytom a 24% opýtaných 

21 - 25 rokov

60 - 69 rokov

terénna
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OTÁZKA 

 
Všetky formy poskytovania sociálnych služieb poskytujú 3 organi

poskytovatelia zabezpečujú ambulantnú a
 
 
 
 

 
 

                                                              OTÁZKA Č. 
 
39% poskytovateľov sociálnych služieb poskytuje služby bezplatne. 57% opýtaných ponúka svoje 

služby čiastočne za úhradu a 4% organizácií poskytuje sociálne služby v
 

                                                                          OTÁZKA 

 
Poskytovanie sociálnych služieb za 

MVO/ v meste Žilina. Bezplatne svoje služby poskytuje taktiež 48% 
sektora poskytuje svoje služby v plnej miere za úhradu. Všetky zú
organizácie v prieskume uviedli, že sociálne služby poskytujú z

 

celoročný pobyt

39%

nie, bezplatne

Počet 

organizácií

3 

5 

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

TÁZKA Č. 7: POSKYTOVANIE POBYTOVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIE B

poskytovania sociálnych služieb poskytujú 3 organizácie na území mesta a
ambulantnú a terénnu formu sociálnych služieb. 

 7: KOMBINÁCIE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

álnych služieb poskytuje služby bezplatne. 57% opýtaných ponúka svoje 
4% organizácií poskytuje sociálne služby v plnej miere za úradu.

TÁZKA Č. 8: POSKYTUJETE SOCIÁLNE SLUŽBY ZA ÚHRADU ? 

Poskytovanie sociálnych služieb za čiastočnú úhradu poskytuje 48% mimovládnych organizácií
meste Žilina. Bezplatne svoje služby poskytuje taktiež 48% MVO a 4%

plnej miere za úhradu. Všetky zúčastnené rozpo
prieskume uviedli, že sociálne služby poskytujú za čiastočnú úhradu zo strany klientov.

48% 28%

24%

celoročný pobyt dočasný pobyt celoročný aj dočasný pobyt

39%

57%

4%

nie, bezplatne áno, čiastočne za úhradu áno, v plnej miere za 
úhradu

organizácií 

Pobytová 

forma 

Ambulantná 

forma 

Terénna 

forma 
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B 

zácie na území mesta a 5 

álnych služieb poskytuje služby bezplatne. 57% opýtaných ponúka svoje 
plnej miere za úradu. 

 

mimovládnych organizácií /ďalej 
4% poskytovateľov z tretieho 

astnené rozpočtové a príspevkové 
nú úhradu zo strany klientov. 

celoročný aj dočasný pobyt

áno, v plnej miere za 
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¾ poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta spolupracuje s
po 8% respondentov uviedlo, že spolupracujú s
uviedlo, že nespolupracujú zo žiadnou inou organizáciou na báze dobrovo

 

                        OTÁZKA Č. 9: SPOLUPRÁCA ORGANIZÁC

 

Organizácie využívajú najviac k šíreniu informácií ku klientom prirodzený „hovorový“ rozptyl 
informácií, na ktorý sa spolieha 32% organizácií. 24% respondentov využíva pre šírenie letáky, prospekty 
alebo brožúry. 23% poskytovateľov sociálnych služieb v
vlastnej webovej stránky. Masovokomunika
o svojej činnosti. 4% opýtaných využíva 
neuviedla, že by neinformovala verejnos

 

                                                 OTÁZKA Č. 10: INFORMOVANIE VEREJNO
 

 

 

nie, nespolupracujeme

áno, s 2 organizáciami

23%

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

ov sociálnych služieb na území mesta spolupracuje s viac ako 3 organizáciami. Zhodne 
že spolupracujú s 1, poprípade s 2 organizáciami. Zatia

nespolupracujú zo žiadnou inou organizáciou na báze dobrovoľnosti.   

SPOLUPRÁCA ORGANIZÁC IÍ S INÝM POSKYTOVATE ĽMI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Organizácie využívajú najviac k šíreniu informácií ku klientom prirodzený „hovorový“ rozptyl 
na ktorý sa spolieha 32% organizácií. 24% respondentov využíva pre šírenie letáky, prospekty 

ľov sociálnych služieb v meste informuje verejnos
vlastnej webovej stránky. Masovokomunikačné prostriedky využíva 17% opýtaných k

innosti. 4% opýtaných využíva bilboard alebo webovú stránku inej organizá
neuviedla, že by neinformovala verejnosť. 

INFORMOVANIE VEREJNO STI O POSKYTOVANÝCH SOCIÁL NYCH SLUŽBÁCH

9%
8%8%

75%

nie, nespolupracujeme áno, s 1 organizáciou

áno, s 2 organizáciami áno, s 3 a viac organizáciami

24%

17%

32%

0%

vlastná web stránka

letáky, prospekty, brožúry /vami distribuované/

masovokomunikačné prostriedky

prirodzený "hovorový" rozptyl informácií

neinformujeme verejnosť

iné - bilboard, web inej organizácie
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viac ako 3 organizáciami. Zhodne 
2 organizáciami. Zatiaľ, čo 9% respondentov 

 

 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Organizácie využívajú najviac k šíreniu informácií ku klientom prirodzený „hovorový“ rozptyl 
na ktorý sa spolieha 32% organizácií. 24% respondentov využíva pre šírenie letáky, prospekty 

meste informuje verejnosť prostredníctvom 
né prostriedky využíva 17% opýtaných k šíreniu informácií 

alebo webovú stránku inej organizácie. Žiadna organizácia 

 
NYCH SLUŽBÁCH  

áno, s 3 a viac organizáciami

4%
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66,67% organizácií využíva viac ako jeden spôsob informovania
klientov o svojej existencii a sociálnych službách. 7 respondentov uviedlo informovanie verej
vlastnú web stránku, letáky a prospekty, masovokomunika
rozptyl. 

 

Počet 

organizácií 

Vlastná web 

stránka 

7  

4  

3  

                                             OTÁZKA Č. 10: KOMBINÁCIE MOŽNOSTÍ 
 

½ poskytovateľov sociálnych služieb v
klientov. 21% organizácií uviedlo kapacitu pre 
17% poskytovateľov sociálnych služieb. 12,5% respondentov sa vyjadrilo, že ich kapacity pre poradenské 
služby vnímajú ako neobmedzené. 17% opýtaných uvádzali kapacitu poskytovaných služieb rádovo 
v stovkách až tisícoch klientov /zväčša školiace aktivity, poradenské služby a

 

OTÁZKA 

39% organizácií hodnotí vlastnú vy
hodnote 80% vníma 13% poskytovate
percentuálny pomer inštitúcií vníma vlastnú vy

 

  OTÁZKA Č. 12: „ VYŤAŽENOS

50%

1 - 50 klientov

201 - 400 klientov

100% 90%

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

66,67% organizácií využíva viac ako jeden spôsob informovania klientov, resp.
sociálnych službách. 7 respondentov uviedlo informovanie verej
prospekty, masovokomunikačné prostriedky až po prirodzený „hovorový“ 

web 

 

Letáky, 

prospekty a i. 

Masovokomunikačné 

prostriedky 

  

  

  

KOMBINÁCIE MOŽNOSTÍ POSKYTOVANIA INFORMÁ CIÍ VEREJNOSTI

ov sociálnych služieb v meste Žilina disponuje kapacitami svojich služieb pre 1 
klientov. 21% organizácií uviedlo kapacitu pre 400 a viac klientov. Pre 101 až 200 klientov má kapacitu 

ov sociálnych služieb. 12,5% respondentov sa vyjadrilo, že ich kapacity pre poradenské 
služby vnímajú ako neobmedzené. 17% opýtaných uvádzali kapacitu poskytovaných služieb rádovo 

čša školiace aktivity, poradenské služby a i/. 

TÁZKA Č.11: KAPACITA POSKYTOVANÝCH  SLUŽIEB ORGANIZÁ CI
 

39% organizácií hodnotí vlastnú vyťaženosť na úrovni 100%. Pocit vyťaženosti vlastných kapacít na 
hodnote 80% vníma 13% poskytovateľov sociálnych služieb. 9% organizácií nevedelo posúdi
percentuálny pomer inštitúcií vníma vlastnú vyťaženosť v hodnotách  50%, 70% a

AŽENOSŤ“  KAPACÍT ORGANIZÁCIE VO VZ ŤAHU K  DOPYTU SLUŽIEB ZO ST

8%

17%

4%

50 klientov 51 - 100 klientov 101 - 200 klientov

400 klientov 401 a viac klientov

39%
9%

13%

9%

4%

9%

4%
4%

9%

80% 70% 60% 50% 30-40% 15% nevedia posúdiť

IEB  MESTA ŽILINA ..

8 

klientov, resp. potencionálnych 
sociálnych službách. 7 respondentov uviedlo informovanie verejnosti cez 

né prostriedky až po prirodzený „hovorový“ 

„hovorový“ 

rozptyl 

 

 

 

CIÍ VEREJNOSTI  

meste Žilina disponuje kapacitami svojich služieb pre 1 – 50 
viac klientov. Pre 101 až 200 klientov má kapacitu 

ov sociálnych služieb. 12,5% respondentov sa vyjadrilo, že ich kapacity pre poradenské 
služby vnímajú ako neobmedzené. 17% opýtaných uvádzali kapacitu poskytovaných služieb rádovo 

 
CI Í  

ťaženosti vlastných kapacít na 
ov sociálnych služieb. 9% organizácií nevedelo posúdiť a rovnaký 

 v hodnotách  50%, 70% a 90%. 

 
DOPYTU SLUŽIEB ZO ST RANY KLIENTOV  

21%

200 klientov

nevedia posúdiť
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V otázke č. 13 sme zisťovali podnety, ktoré poskytovatelia sociálnych služieb vnímajú ako kľúčové 
k zlepšeniu poskytovaných služieb na území Mesta Žilina. Respondenti mohli uviesť 3 podnety, z ktorých 
boli identifikované nasledovné okruhy týkajúce sa: Mesto Žilina – MsÚ Žilina, vzdelávanie, financie 
a financovanie, zamestnanosť a pracovníci, občania mesta, spolupráca a informovanosť a sociálne služby. 
Nie všetky uvedené okruhy sú v súlade so zámerom predmetnej analýzy o poskytovaných sociálnych 
službách, avšak dokresľujú situáciu a postoje poskytovateľov v meste. 

 
• Mesto Žilina – MsÚ Žilina: poskytovatelia vnímajú za kľúčové zvýšenie angažovanosti Mesta Žilina 

v sociálnej oblasti čo možno v najväčšej miere /sociálno-právna ochrana detí, ľudia bez domova a i./. 
Zabezpečenie Mestom Žilina financovanie a vytváranie adekvátnych podmienok smerujúcich 
k rozvoju sociálnych služieb na jeho území /dopomôcť k priestorom za zvýhodnenú nájomnú cenu 
resp. symbolický poplatok a i./. 
 

• Vzdelávanie - respondenti uvádzali najčastejšie potrebu profesionalizácie sociálnych služieb na 
území mesta a zabezpečenie vzdelávacích programov pre pracovníkov v sociálnej oblasti. 

 
• Financie a financovanie – skvalitniť systém financovania a podmienky pre činnosť subjektov 

poskytujúcich sociálne služby, pričom pri ich podpore sa snažiť zohľadniť najmä kvalitu 
a profesionalitu. 
 

• Zamestnanosť a pracovníci – opýtaní vnímajú ako potrebné rozširovať počty a kapacity svojich 
služieb, čím sa vytvorí aj vyšší počet pracovných príležitostí pre profesionálnych sociálnych 
pracovníkov. 

 
• Občania mesta – poskytovatelia sociálnych služieb uvádzali potrebu zvýšenia povedomia občanov,  

ich informovanosť o poskytovaných sociálnych službách, ako aj zvýšenie konkurencie v sociálnej 
oblasti, umožniť zo strany klienta výber poskytovateľa sociálnych služieb. 

 
• Spolupráca a informovanosť – poskytovatelia sociálnych služieb vnímajú ako nevyhnutný prvok 

smerujúci k zlepšeniu poskytovaných služieb, sieťovanie organizácií, prepojenosť jednak po 
informačnej, /napr. databáza poskytovateľov/ ako aj po stránke spolupráce a nadväznosti 
poskytovaných služieb v meste. 
 

• Služby – medzi najviac vyskytujúce sa podnety smerujúce k zlepšeniu poskytovaných sociálnych 
služieb  patria napr. zvýšenie integrity služieb, bezbariérovosť, dopravná a finančná dostupnosť a v 
neposlednom rade promptné, flexibilné reagovanie na požiadavky klienta /okamžité umiestnenie 
klienta v zariadení a i./, hospic /mobilný hospic, hospic s celoročným pobytom/, denné centrá 
/alzheimer, alkoholici a i./, nízkoprahové bývanie /dočasné, celoročné/. Medzi ďalšie podnety vedúce 
k možnému zlepšeniu sociálnych služieb v meste patria: zvýšenie počtu opatrovateliek, 
opatrovateľská služba počas celého dňa aj počas víkendov, terénna opatrovateľská služba, zariadenie 
odľahčovacej služby, zavedenie prepravnej služby, zariadenie penziónového typu a i.  
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V otázke č. 14 sme zisťovali využívanie dobro
Dobrovoľníctvo využíva 62,5% poskytovate
37,5% organizácií nevyužíva pomoc dobrovo

 
 

Z organizácií využívajúcich dobrovo
organizácií využíva dobrovoľníkov v
organizácií na báze dobrovoľnosti od 11 do 41 a viac. 7% opýtaných eviduje 21 až 30 dobrovo

 
 

                                                                      OTÁZKA 

 

Z pohľadu zriaďovateľa organizácie 
MVO nevyužíva služby dobrovoľníkov. Rozpo
v 8,5% organizácií a v 12,5% ho nevyužíva. 4% respondentov neodpovedalo na otázku.
 

Z opýtaných organizácií až 88% vytvára priestor pre supervíziu. 
zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s 
kvalitnejšie vykonávať svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti 
odborného personálu. 8% poskytovateľ

 

OTÁZKA Č.15:

20%

od 1 do 10 

od 31 do 40

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

ťovali využívanie dobrovoľníctva poskytovateľ
níctvo využíva 62,5% poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Žilina

37,5% organizácií nevyužíva pomoc dobrovoľníkov.  

organizácií využívajúcich dobrovoľníctvo 27% organizácií nešpecifikovalo
níkov v rozmedzí od 1 až 40. 13% respondentov uviedlo po

nosti od 11 do 41 a viac. 7% opýtaných eviduje 21 až 30 dobrovo

TÁZKA Č.14: VYUŽÍVATE DOBROVO ĽNÍCTVO A  V AKEJ MIERE ? 

organizácie - MVO je využívané dobrovoľníctvo v 54% prípadoch a
ľníkov. Rozpočtové a príspevkové organizácie využívajú dobrovo

12,5% ho nevyužíva. 4% respondentov neodpovedalo na otázku.

až 88% vytvára priestor pre supervíziu. Supervízia je metóda kontinuálneho 
zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi, pri ktorej sa supervidovaní u

 svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti a zruč
8% poskytovateľov sociálnych služieb ju nevyužíva a 4% opýtaných neodpovedalo.

15: VYTVÁRA  VAŠA  ORGANIZÁCIA  PR IESTOR  PRE  SUPERVÍ

13%

7%

20%

13%

od 1 do 10 od 11 do 20 od 21 do 30

od 31 do 40 od 41 a viac nešpecifikovalo

88%

8%

4%

áno nie neodpovedalo

IEB  MESTA ŽILINA ..
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níctva poskytovateľmi sociálnych služieb. 
ov sociálnych služieb na území mesta Žilina, pričom zvyšných 

špecifikovalo ich počet. 20% 
rozmedzí od 1 až 40. 13% respondentov uviedlo počet osôb v ich 

nosti od 11 do 41 a viac. 7% opýtaných eviduje 21 až 30 dobrovoľníkov. 

 

níctvo v 54% prípadoch a 21%  
príspevkové organizácie využívajú dobrovoľníctvo 

12,5% ho nevyužíva. 4% respondentov neodpovedalo na otázku. 

Supervízia je metóda kontinuálneho 
mi, pri ktorej sa supervidovaní učia 

a zručnosti v metodike riadenia 
4% opýtaných neodpovedalo. 

 
IESTOR  PRE  SUPERVÍZIU ? 

27%

od 21 do 30

nešpecifikovalo
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V otázke č.16 sme zisťovali záujem o
supervízie s inými organizáciami na území mesta Žilina. 96% opýtaných uviedlo záujem o
spolupráce a zvyšné 4% respondentov neodpovedalo na otázku.
 

Poradenské služby v meste Žilina poskytuje 95% opýtaných organizácií. Poradenstvo neposkytuje 
zvyšných 5% poskytovateľov sociálnych služieb. 32% organizácií poskytuje iba základné poradenstvo a
sa zameriava na špecializované poradenské služby. Najviac 59% poskytovate
poskytuje základné aj špecializované poradenstvo.
 

                                                      OTÁZKA Č. 17: SAMOSTATNE
 

V rozmedzí 81 až 100% poskytuje základné poradenstvo 8 organizácií a
služby 3 opýtaní. 3 organizácie poskytujú základné a
0 až 20% tvorí základné poradenstvo v

 

POMER POSKYTOVANIA P

 
V 3 organizáciách tvoria poradenské služby 100% všetkých poskytovaných služieb. 4 respondenti 

uviedli, že v ich organizácií tvorí poradenstvo 50% služieb z
a ten istý počet opýtaných uviedlo 30% podiel poradenstva v nimi poskytovaných službách. 

32%

základné poradenstvo

0% - 20% 21% 

5

1

základné poradenstvo

OMUNITNÝ PLÁN SOCIÁL NYCH SLUŽIEB

ovali záujem o spoluprácu poskytovateľov sociálnych služieb v
inými organizáciami na území mesta Žilina. 96% opýtaných uviedlo záujem o
zvyšné 4% respondentov neodpovedalo na otázku. 

meste Žilina poskytuje 95% opýtaných organizácií. Poradenstvo neposkytuje 
ov sociálnych služieb. 32% organizácií poskytuje iba základné poradenstvo a

sa zameriava na špecializované poradenské služby. Najviac 59% poskytovate
poskytuje základné aj špecializované poradenstvo. 

SAMOSTATNE POSKYTOVANÉ PORADENSKÉ SLUŽBY V  MESTE 

rozmedzí 81 až 100% poskytuje základné poradenstvo 8 organizácií a špecializované poradenské 
ácie poskytujú základné a 5 špecializované poradenstvo v

0 až 20% tvorí základné poradenstvo v 5 organizáciách a špecializované v 1 prípade

POMER POSKYTOVANIA P ORADENSKÝCH SLUŽIEB ORGANIZÁCIAMI V  MESTE 

3 organizáciách tvoria poradenské služby 100% všetkých poskytovaných služieb. 4 respondenti 
ich organizácií tvorí poradenstvo 50% služieb z celkového „balíka“ poskytovaných služieb 
et opýtaných uviedlo 30% podiel poradenstva v nimi poskytovaných službách. 

9%

59%

základné poradenstvo špecializované 
poradenstvo

základné a špecializované 
poradenstvo

21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100%

3 3

1

8

1 2

5
4

základné poradenstvo špecializované poradenstvo
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ov sociálnych služieb v oblasti 
inými organizáciami na území mesta Žilina. 96% opýtaných uviedlo záujem o tento druh 

meste Žilina poskytuje 95% opýtaných organizácií. Poradenstvo neposkytuje 
ov sociálnych služieb. 32% organizácií poskytuje iba základné poradenstvo a 9% 

sa zameriava na špecializované poradenské služby. Najviac 59% poskytovateľov sociálnych služieb 

 
MESTE ŽILINA  

špecializované poradenské 
5 špecializované poradenstvo v rozmedzí od 41 – 60%. 

prípade.  

 
MESTE ŽILINA  

3 organizáciách tvoria poradenské služby 100% všetkých poskytovaných služieb. 4 respondenti 
ho „balíka“ poskytovaných služieb 

et opýtaných uviedlo 30% podiel poradenstva v nimi poskytovaných službách.                        

59%

základné a špecializované 
poradenstvo

100%

3

špecializované poradenstvo
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V 3 organizáciách tvoria poradenské služby 20% služieb. 40% a 10% podiel poradenských služieb zo 
všetkých poskytovaných služieb uviedli zhodne 2 opýtaní. Po 1 respondentovi boli uvedené hodnoty 
poradenských služieb v pomere 60, 70, 80 a 90%.  

 

 
OTÁZKA Č. 18: PORADENSKÉ SLUŽBY V  %  Z CELÉHO „ BALÍKA “  SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ORGANIZÁCIAMI  

 
 

0 1 2 3 4 5

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

neodpovedalo
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NÁZOV ORGANIZÁCIE  SÍDLO ORGANIZÁCIE  PRÁVNA FORMA  

DRUH SOCIÁLNEJ 
SLUŽBY  

ROZSAH POSKYTOVANÝCH  
SLUŽIEB  

CIEĽOVÁ SKUPINA  KAPACITA  
FORMA POSKYTOVANEJ 

SLUŽBY  

1. 
Agentúra podporných 
služieb, n. o. 

Predmestská 24 
010 01 Žilina 
Tel. č.: 041/500 69 44 

organizácia 
poskytujúca 
všeobecne prospešné 
služby 

ZPB 
 

CHB 
 

OS 

v zmysle 448/2008 Z.z. §34 
 
v zmysle §  
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §41 

-osoby 
s mentálnym 
postihnutím 

10 
 
 

pobytová -  celoročný pobyt 
                 - dočasný pobyt 
 
terénna 

2. 
Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých 

Moyzesova 27 
010 01 Žilina 
Prevádzka: 
Sv. Gorazda 2-3 
010 08 Žilina 

rozpočtová 
organizácia 

DSS v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

-osoby 
s mentálnym 
postihnutím 
-osoby s telesným 
postihnutím 

 
pobytová 
 
ambulantná 

3. 
Domov sociálnych 
služieb pre dospelých 
Žilina - Zástranie 

Zástranie 41 
010 03 Žilina 
Tel. č.:041/566 78 22 

rozpočtová 
organizácia 

DSS v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

-osoby 
s mentálnym 
postihnutím 
-osoby s duševným 
postihnutím 

 pobytová – celoročný pobyt 

4. Mária, n. o. 
Rosina 71 
013 22 Žilina 

organizácia 
poskytujúca 
všeobecne prospešné 
služby 

OS v zmysle 448/2008 Z.z. §41 

-Seniori 
 

 
-osoby s telesným 
postihnutím 
 

 terénna 

5.  
OZ Chránené dielne 
Žilina 

Borová 3205/31 
010 07 Žilina 

občianske združenie   

-osoby s telesným 
postihnutím 
 
-invalidní 
dôchodcovia 

 terénna 
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 NÁZOV 
ORGANIZÁCIE  

SÍDLO ORGANIZÁCIE  PRÁVNA FORMA  
DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY  
ROZSAH POSKYTOVANÝCH  

SLUŽIEB  
CIEĽOVÁ SKUPINA  KAPACITA  

FORMA POSKYTOVANEJ 
SLUŽBY  

6. Senion, n. o.  
Rudinka 124 
023 31 Rudinka 

organizácia 
poskytujúca 
všeobecne prospešné 
služby 

ZPS 

DSS 

v zmysle 448/2008 Z.z. §35 

v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

-Seniori 
-invalidní  
dôchodcovia 
-osoby s telesným 
postihnutím 

29 lôžok 

pobytová -  celoročný pobyt 
      - dočasný pobyt 
 

odľahčovacia služba 

7. 

Slovenský zväz 
telesne postihnutých,  
Krajské centrum 
Žilina 

ul. Štefánika 33 
010 01 Žilina 
Tel. č.:041/562 44 11 

občianke združenie 
SPO 

 
SPR 

v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle §  

-deti a mládež, 
-seniori, -rodina 
-rodič s dieťaťom, 
-invalidní, 
dôchodcovia, 
-osoby s telesným 
postihnutím 

 

pobytová – dočasný pobyt 
 
ambulantná 
 
terénna 

8. 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých  
Slovenska, 
Krajské stredisko v 
Žiline 

Karpatská 10 
010 08 Žilina 
Tel. č.:041/565 23 69 

občianke združenie 
SPO 

 
SPR 

v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle § 

-osoby so 
zmyslovým 
postihnutím 

 ambulantná 

9. Bethedza n. o.  
M. Rázusa 4  
010 01 
Tel. č.: 041/562 56 27 

organizácia 
poskytujúca 
všeobecne prospešné 
služby 

OS v zmysle §41   terénna 

10. 
Návrat, 
Centrum Návrat 
Žilina 

Predmestská 24 
010 01 Žilina 
Tel.č.:041/723 42 73 

občianske združenie 

SPO 
 

SPR 
 

SPROCH 

v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle § 
 
v zmysle § 

-deti a mládež 
-rodič s dieťaťom 
-mladý dospelý po 
náhradnej ústavnej 
starostlivosti 

 
ambulantná  
 
terénna 
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 NÁZOV 
ORGANIZÁCIE  

SÍDLO ORGANIZÁCIE  PRÁVNA FORMA  
DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY  
ROZSAH POSKYTOVANÝCH  

SLUŽIEB  
CIEĽOVÁ SKUPINA  KAPACITA  

FORMA POSKYTOVANEJ 
SLUŽBY  

10. Náruč 

Detské krízové 
centrum 
Zádubnie č.56 
010 03 Žilina 
Tel. č.:041/516 65 43 

občianske združenie 

KS 
 

SPO 
 

SPROCH 

v zmysle §  
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle § 

-deti a mládež 
 
-osoby ohrozené 
týraním a 
zneužívaním 

22 

pobytová -  celoročný pobyt 
                 - dočasný pobyt 
 
ambulantná  

Poradňa pre rodinu 
Horný Val 24 
010 01 Žilina 
Tel. č.:041/564 36 52 

občianske združenie 

KS 
 

SPO 
 

SPROCH 

v zmysle §  
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle § 

-osoby ohrozené 
týraním a 
zneužívaním 

 ambulantná 

12. Dafné 
Bernolákova 47 
010 77 Žilina 
Tel. č.:041/763 12 22  

občianske združenie 

KS 
 

SPO 
 

SPROCH 

v zmysle §  
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle § 

   

13. 

Slovenský červený 
kríž, 
Územný spolok 
Žilina 

Moyzesova 38 
010 01 Žilina 
Tel. č.:041/723 32 25 

nezisková právnická 
osoba zo zákona 
/SČK/ 

ZPS 
 

DSS 

v zmysle 448/2008 Z.z. §35 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

-Seniori 
-osoby s telesným 
postihnutím 
-osoby s duševným 
postihnutím 

13 pobytová -  celoročný pobyt 

14. 
Domka, 
Združenie 
Saleziánskej Mládeže 

Rajecká 17 
010 01 Žilina 

občianske združenie   
-deti a mládež 
 
-rodina 

 ambulantná 

15. 

Dom Panny Márie 
Matky útechy – 
nocľaháreň pre ženy 
v núdzi 

ul. Gerometu 11 
010 01 Žilina 
Tel. č.:041/562 00 71 

cirkevná organizácia N v zmysle 448/2008 Z.z. §25 -ľudia bez domova  ambulantná 
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 NÁZOV 
ORGANIZÁCIE  

SÍDLO ORGANIZÁCIE  PRÁVNA FORMA  
DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY  
ROZSAH POSKYTOVANÝCH  

SLUŽIEB  
CIEĽOVÁ SKUPINA  KAPACITA  

FORMA POSKYTOVANEJ 
SLUŽBY  

16. 
Diecézna charita 
Žilina 

Dom charity 
 sv. Vincenta 
Predmestská 12 
010 01 Žilina 
Tel. č.:041/724 47 95 

cirkevná organizácia 

N 
 

NDC 
 

SOH 
 

SPO 

v zmysle 448/2008 Z.z. §25 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §28 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §60 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §19 

-seniori 
-rodina 
-ľudia bez domova -
ľudia po výkone 
trestu 
-invalidní 
dôchodcovia 
-nezamestnaní 
-utečenci, žiadatelia 
o azyl, azylanti 

 
20 
 
 
 
 
 
 

ambulantná 
 
terénna 

 

Charitatívna služby 
v rodinách 
Predmestská 12 
010 01 Žilina 
Tel.č.:041/724 65 47 

OS 
 

PP 

v zmysle 448/2008 Z.z. §41 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §47 

-seniori 
-osoby s mentálnym 
postihnutím 
-osoby s telesným 
postihnutím 
-osoby so 
zmyslovým 
postihnutím 
-osoby s duševným 
postihnutím 
-ľudia bez domova 
-invalidní 
dôchodcovia 
 

 

40 terénna 

Dom charity  
sv. Kamila 
Framborská 6 
010 01 Žilina 
Tel. č.:041/562 64 76 

ZPS 
 

DSS 

v zmysle 448/2008 Z.z. §35 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

26 
pobytová -  celoročný pobyt 
                 - dočasný pobyt 
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 NÁZOV 
ORGANIZÁCIE  

SÍDLO ORGANIZÁCIE  PRÁVNA FORMA  
DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY  
ROZSAH POSKYTOVANÝCH  

SLUŽIEB  
CIEĽOVÁ SKUPINA  KAPACITA  

FORMA POSKYTOVANEJ 
SLUŽBY  

17. 
Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci 

Predmestská 24 
010 01 Žilina 
tel.č.:041/500 69 42 

občianske združenie 
SPO 

 
SPR 

v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. § 

-seniori 
-rodič s dieťaťom 
-osoby s mentálnym 
postihnutím 
-invalidní 
dôchodcovia 

 
ambulantná 

 
terénna 

18. Clementia 

Závodská 4 
010 01 Žilina 
Tel.č.:041/500 67 00 

organizácia 
poskytujúca 
všeobecne prospešné 
služby 

DSS v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

-seniori 

10 

pobytová -  celoročný pobyt 
Na Bárek 686/9 
010 01 Žilina-Trnové 
Tel.č.:0903 790 479 

DSS 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

20-22 

19. 
Centrum pre rodinu v 
Žiline 

Smreková 5 
010 07 Žilina 

občianske združenie   
-rodina 
 
-rodič s dieťaťom 

 
ambulantná 

 
terénna 

20. 

Domov dôchodcov 
Domov sociálnych 
služieb 
Útulok 

ul. Republiky 22 
010 01 Žilina 

rozpočtová 
organizácia 

Ú 
 

DNPC 
 

ZPB 

v zmysle 448/2008 Z.z. §26 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §27 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §34 

-seniori 

42 
 
8 
 
2 pobytová -  celoročný pobyt 

                 - dočasný pobyt 
 
ambulantná ul. Hviezdoslavova 56 

010 01 Žilina  

ZPS 
 

DSS 
 

ODS 
 

ŠZ 

v zmysle 448/2008 Z.z. §35 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §54 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §39 

45 

1 
 

20 
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 NÁZOV 
ORGANIZÁCIE  

SÍDLO ORGANIZÁCIE  PRÁVNA FORMA  
DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY  
ROZSAH POSKYTOVANÝCH  

SLUŽIEB  
CIEĽOVÁ SKUPINA  KAPACITA  

FORMA POSKYTOVANEJ 
SLUŽBY  

21. 

Zariadenie 
opatrovateľskej 
služby Varín, n. o.  
ZPS a DSS Charitný 
dom Alžbetinum  

Farská 236 
013 03 Varín 

organizácia 
poskytujúca 
všeobecne prospešné 
služby 

OS 
 

ZPS 
 

DSS 

v zmysle 448/2008 Z.z. §41 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §35 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

-seniori 
 
-invalidní 
dôchodcovia 

24 pobytová -  celoročný pobyt 

22. 
ZPS a DSS - dom  
sv. Lazara pri  
ÚzS - SČK Žilina 

Moyzesova 38 
010 01 Žilina 

organizácia 
poskytujúca 
všeobecne prospešné 
služby 

ZPS 
 

DSS 

v zmysle 448/2008 Z.z. §35 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

-seniori 13 pobytová -  celoročný pobyt 

23. 
Zväz sluchovo 
postihnutých 

Lichardova 4419 
010 08  Žilina 
Tel. č.:041/652 24 16                    

občianske združenie 
SPO 

 
SPR 

v zmysle 448/2008 Z.z. §19 
 
v zmysle § 

- osoby so 
zmyslovým 
postihnutím 

 ambulantná 

24. 

Detská komunita 
špecializované 
zariadenie pre osoby 
s autizmom 

Do stošky 8 
010 04 Žilina- Bánová 
Tel.č.:0918 877 144 

občianske združenie DSS v zmysle 448/2008 Z.z. §38  45 
pobytová - dočasný pobyt 

25. 

Domov sociálnych 
služieb pre deti 
a dospelých 
 
Zariadenie 
chráneného bývania 
“LÚČ” 

J. Kráľa 7 
010 01 Žilina 
Tel.č.:041/723 49 93 

rozpočtová 
organizácia 

DSS 
 

ZPB 

v zmysle 448/2008 Z.z. §38 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §34 

 37 

pobytová -  celoročný pobyt 
A. Gorazdu 484 
010 01 Strážov 

ZNB v zmysle 448/2008 Z.z. §29  15 
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 NÁZOV 
ORGANIZÁCIE  

SÍDLO ORGANIZÁCIE  PRÁVNA FORMA  
DRUH SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY  
ROZSAH POSKYTOVANÝCH  

SLUŽIEB  
CIEĽOVÁ SKUPINA  KAPACITA  

FORMA POSKYTOVANEJ 
SLUŽBY  

26. 
Domov dôchodcov 
a domov sociálnych 
služieb pre dospelých 

Karpatská 6,8,9 
010 08 Žilina 

rozpočtová 
organizácia 

ZPS 
 

DSS 

v zmysle 448/2008 Z.z. §35 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 

 317 pobytová -  celoročný pobyt 

27. 
Domov dôchodcov 
a domov sociálnych 
služieb pre dospelých 

Osiková 26 
010 07 Žilina 

rozpočtová 
organizácia 

ZPS 
 

DSS 
 
J 

v zmysle 448/2008 Z.z. §35 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §38 
 
v zmysle 448/2008 Z.z. §58 

 88 pobytová -  celoročný pobyt 

28. Mesto Žilina 

Námestie obetí 
komunizmu 1 
010 31 Žilina 
Tel. č.:041/70 63 404 

obec 

OS v zmysle 448/2008 Z.z. §41 

-seniori 
 
-invalidní 
dôchodcovia 

73 terénna 

Denné centrum  
J. Borodača 1 
010 08 Žilina 
Tel. č.:041/565 55 68 

J 

v zmysle 448/2008 Z.z. §58 

180 

ambulantne 
Denné centrum  
Horný Val 24 
010 01 Žilina 
Tel. č.:041/516 61 41 Výdaj obedov 

130 

Denné centrum  
ul. Dedinská 1 
010 01 Žilina - Strážov  

4 
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D O T A Z N Í  K  

 
Dotazník, ktorý sa Vám dostal do pozornosti je určený pre všetkých poskytovateľov sociálnych 

služieb na území Mesta Žilina. Všetky subjekty, ktoré majú záujem a sú ochotné spolupracovať na 
„KOMUNITNOM  PLÁNE  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB MESTA  ŽILINA  PRE  ROKY  2010 - 2013“ uvítame aj pri 
pracovných stretnutiach na Mestskom úrade Žilina. Výsledky dotazníka budú slúžiť k doplneniu analýzy 
sociálnych služieb na území mesta v rámci komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Žilina pre roky 
2010 - 2013. Odpovede, prosíme zasielať do 30. 03. 2010 na email  adresu /martin.brnak@zilina.sk/. 

 
NÁZOV  ORGANIZÁCIE: 
ADRESA ORGANIZÁCIE: 
 
PRACOVNÁ  SKUPINA  KPSS:  
 
/ak ste členovia pracovných skupín KPSS, uveďte ktorej / 
Skupina č. 1 – rodina a deti 
Skupina č. 2 – seniori 
Skupina č. 3 – osoby ohrozené sociálnym vylúčením 
Skupina č. 4 – občania zdravotne postihnutí 
 
1 . PRÁVNA  FORMA ORGANIZÁCIE: 
 
a) občianske združenie 
b) organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby 
c) nadácia 
d) neinvestičný fond 
e) cirkevná organizácia 
f) rozpočtová organizácia 
g) príspevková organizácia 
h) neformálna skupina  
i) nezisková organizácia / n. o. / 
j) podnikateľský subjekt 
k) iné /konkrétne/ 
 
2. POČET  ZAMESTNANCOV: 
 
/uveďte počet vašich  kmeňových  zamestnancov/  
a) bez zamestnancov 
b) do 5 zamestnancov 
c) 6 až 10 zamestnancov 
d) 11 až 15 zamestnancov 
e) 16 až 20 zamestnancov 
f) 21 a viac zamestnancov 
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3. DOPRAVNÁ  DOSTUPNOSŤ   SLUŽIEB: 
 
a) bezbariérový prístup 
b) prístup MHD Žilina 
c) parkovisko 
d) linka SAD Žilina  
 
 
4. CIEĽOVÁ  SKUPINA  Z  POHĽADU  POHLAVIA  KLIENTA:  
 
/ uveďte približne komu  poskytujete sociálne  služby najčastejšie /  
a) muži 
b) ženy 
 
 
5. CIEĽOVÁ  SKUPINA: 
 
/uveďte  ktorú  cieľovú skupinu radíte ako primárnu/ 
a) deti a mládež 
b) seniori 
c) rodina 
d) rodič s dieťaťom 
e) osoby s mentálnym postihnutím 
f) osoby s telesným postihnutím 
g) osoby so zmyslovým postihnutím 
h) osoby s duševným postihnutím 
i)  ľudia bez domova 
j)  ľudia po výkone trestu 
k) invalidní dôchodcovia 
l)  mladí dospelí po náhradnej ústavnej starostlivosti 
m) nezamestnaní 
n etnické, národnostné skupiny 
o) osoby ohrozené týraním a zneužívaním 
p) náhradné rodiny 
q) utečenci, žiadatelia o azyl, azylanti 
r)  iné /konkrétne/ 
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6. VEKOVÁ  ŠTRUKTÚRA  KLIENTOV: 
/uveďte približný vek najčastejších klientov, ktorí využívajú vaše služby/  
 
a) do 5 rokov 
b) 6 – 16 rokov 
c) 17 – 20 rokov 
d) 21 – 25 rokov 
e) 26 – 39 rokov 
f) 40 – 49 rokov 
g) 50 – 59 rokov 
h) 60 – 69 rokov 
i) 70 a viac rokov 
j) bez rozdielu veku 
 
 
7. FORMA  POSKYTOVANÝCH  SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB: 
/uveďte formu poskytovaných sociálnych  služieb/   
 
a) pobytová       - celoročný pobyt 
   - dočasný pobyt 
b) ambulantná 
c) terénna 
 
8. POSKYTUJETE  SLUŽBY  ZA ÚHRADU OD  KLIENTOV: 
 
a)  nie, bezplatne 
b) áno, čiastočne za úhradu 
c) áno, v plnej miere za úhradu 
 
 
9. SPOLUPRACUJETE  DOBROVOĽNE  S  INÝMI  ORGANIZÁCIAMI  POSKYTUJÚCIMI  SOCIÁLNE  SLUŽBY  NA  

 ÚZEMÍ MESTA  ŽILINA: 
 /pod spoluprácou rozumieme sprostredkovanie kontaktov na inú organizáciu klientom,   
poskytovanie  informácií, skúseností medzi organizáciami v prospech klienta, po ukončení Vami 
poskytovanej služby pošlete (ak je to potrebné) klienta do inej organizácie s nadväznosťou  v poskytovaní 
sociálnych  služieb a pod./ 

 
a) nie, nespolupracujeme 
b) áno, s 1 organizáciou 
c) áno, s 2 organizáciami 
d) áno, s 3 a viac organizáciami 
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10. AKÝM  SPÔSOBOM  INFORMUJETE  VEREJNOSŤ  O MOŽNOSTIACH  VYUŽITIA  VAŠICH  SOCIÁLNYCH 

 SLUŽIEB:   
/uveďte, akým spôsobom upozorňujete potencionálnych klientov o Vašej existencii/   
 
a) naša web stránka 
b) letáky, prospekty, brožúry /vami distribuované/ 
c) uverejnenie informácií v masovokomunikačných prostriedkoch /napr. printové média, TV a pod./ 
d) prirodzený „hovorový“ rozptyl informácií medzi obyvateľmi/klientmi  
e) neinformujeme verejnosť 
f) iné / konkrétne/ 
 
 
11. AKÁ  JE  KAPACITA POSKYTOVANÝCH  SLUŽIEB VAŠEJ ORGANIZÁCIE  
/uveďte  počet  klientov  pre každú Vami poskytovanú  sociálnu službu za obdobie 1 roka/ 
 
 
 
 
12. AKO  HODNOTÍTE  „ VYŤAŽENOSŤ“   KAPACÍT  VAŠEJ  ORGANIZÁCIE  VO  VZŤAHU  K  DOPYTU SLUŽIEB  ZO  

 STRANY  KLIENTOV  V MESTE  ŽILINA : 
/vyjadrite  približne percentuálnu vyťaženosť  – maximálne  100%/ 
 
 
 
 
13. UVEĎTE,  PROSÍM  3 PODNETY, KTORÉ  POVAŽUJETE  ZA  KĽÚČOVÉ  K  ZLEPŠENIU  SOCIÁLNYCH  

 SLUŽIEB  NA  ÚZEMÍ  MESTA  ŽILINA: 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
14. VYUŽÍVATE  DOBROVOĽNÍCTVO? AK ÁNO, UVEĎTE V AKOM ROZSAHU. 
/počet dobrovoľníkov  vo vašej organizácií/ 
 
 
 
 
15. VYTVÁRA  VAŠA  ORGANIZÁCIA  PRIESTOR  PRE  SUPERVÍZIU ? 
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16. MÁTE ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU  V OBLASTI  SUPERVÍZIE S INÝMI ORGANIZÁCIAMI  NA ÚZEMÍ  MESTA  

 ŽILINA? 
 
 
 
 
17. POSKYTUJETE PORADENSKÉ SLUŽBY?  

/Ak áno, aký druh poradenstva poskytujete? Ak poskytujete obidva druhy poradenstva,  uveďte  približne v 
% pomer  medzi  jednotlivými  poradenskými  službami,  napr. základné 60%,  špecializované 40% = 100%/ 

 
a) základné poradenstvo   % 
b) špecializované poradenstvo   % 
c) neposkytujeme poradenstvo 
 
 
 
18. UVEĎTE PRIBLIŽNE KOĽKO % TVORIA PORADENSKÉ SLUŽBY Z CELÉHO „ BALÍKA“  SLUŽIEB 

 POSKYTOVANÝCH  VAŠOU  ORGANIZÁCIOU. 
 
   % 
 
 
 
 
 
 

Ď A K U J  E M  E    V Á  M   
 
 

 

 

 

 

 

 

 


