Tlačová správa Handlová, 17.6.2019
Nebyť v komunitnom pláne môže byť problém pri podávaní žiadosti
o dotáciu
Byť v komunitnom pláne je dôležité z dôvodu prípadných požiadaviek na čerpanie dotácií
a pod. Mesto Handlová vyzýva všetky subjekty, ktoré svojou činnosťou a pôsobením
zasahujú do sociálnej oblasti v meste, aby reagovali na výzvu o ich zaradenie do
pripravovanej aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb. Informácie môžu
subjekty zasielať do 15. júla 2019.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Handlová (KPSS) zohľadňuje miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej
územnom obvode v novom programovom období, určuje potreby rozvoja sociálnych
služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a
organizačné podmienky na ich zabezpečenie. V Handlovej sa pripravuje jeho aktualizácia.
Súčasťou plánu je tiež prehľad združení, spolkov, organizácií a inštitúcií, ktoré svojou
činnosťou a pôsobením zasahujú do sociálnej oblasti v meste. Len subjekty, ktoré sú
uvedené v tomto dokumente mesta môžu byť považované za aktívne pôsobiace a môžu
žiadať mesto, sociálne oddelenie, o spoluprácu, prípadne o príspevok na svoju činnosť
a aktivity. PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová: „Mať
spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb je povinnosťou mesta a poskytnutie
žiadaných informácií je v záujme každej organizácie. Organizácia bude uvedená
v oficiálnom dokumente mesta, ktorý v prípade potreby môže použiť pri žiadaní o granty,
dotácie a pri podávaní projektov na celonárodnej úrovni“, upriamila pozornosť vedúca odd.
na význam doplnenia.
Nižšie uvedené informácie je potrebné poskytnúť do 15. júla 2019. Požiadať
o aktualizáciu môžu organizácie emailom na adrese: socialne@handlova.sk, predmet
správy KPSS alebo písomne na adresu: MsÚ, sociálne oddelenie, Námestie baníkov č. 7,
972 51 Handlová. Štruktúra zaslaných informácií:
- dátum vzniku/založenia, aktuálny počet členov,
- rozsah pôsobnosti (stanovy pri občianskom združení),
- kompetencie v zmysle platnej legislatívy,
- personálne, organizačné, finančné zabezpečenie,
- dosiahnuté úspechy, najvýznamnejšie aktivity,
- plány do budúcnosti,
- kontaktné údaje (prípadne kontaktná osoba).
Mesto Handlová, zastúpené sociálnym oddelením, v súlade s platnou legislatívou
Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov,
pripravuje aktualizáciu a čiastkové vyhodnotenie KPSS na roky 2014 -2021, ktorý schválilo
MsZ Handlová dňa 28.06.2018. Jednou z úloh riadiacej skupiny je vyhodnocovať
priebežne plnenie jednotlivých opatrení. V prípade, že organizácie pôsobiace v sociálnej
oblasti začali svoju činnosť a aktivity po termíne schválenia KPSS, majú možnosť požiadať
o doplnenie organizácie do komunitného plánu v rámci jeho prebiehajúceho
vyhodnocovania a aktualizácie. V prípade potreby bližších informácií môžete kontaktovať
PhDr. Veroniku Cagáňovú, vedúcu sociálneho oddelenia MsÚ, kontakty: 0918 325 883,
socialne@handlova.sk
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