
Štatistické údaje v rámci poskytovania sociálnych služieb za rok 2012 
 
Zabezpečenie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

Zariadenie pre seniorov – 4 klienti 

Opatrovateľská služba – 6 klientov 

Jednorazová dávka sociálnej pomoci v zmysle VZN č. 2/2009 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

mestom Krompachy 

Poskytnutá sociálna výpomoc 3 občanom mesta v celkovej výške 400 € 

(zakúpenie zdravotníckej pomôcky, zabezpečenie základných životných potrieb, zabezpečenie 

ošatenia, obuvi pre školopovinné deti) 

 

Pohrebné služby 

Mesto Krompachy zabezpečili pohrebné služby v 2 prípadoch.  

Celkové náklady: 594,01 € 

 

Celkový počet klientov ZSS Maška – nocľaháreň: 11   

(priemerná mesačná obsadenosť zariadenia: 6 klientov) 

Celkové náklady na prevádzku zariadenia ZSS Maška predstavovali sumu: 35 748,39 € 

Deti umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu – Detský domov, Reedukačné centrum 

a Krízové stredisko 

Spolu bolo v roku 2012 umiestnených 6 detí do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu v zmysle 

zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 

Inštitút osobitného príjemcu 

Mesto Krompachy bolo rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves určené 

za osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre 1 osobu. 

Mesto Krompachy vykonáva inštitút osobitného príjemcu na rodinné prídavky a príspevok 

k rodinným prídavkom v zmysle  zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  

V roku 2012 bolo prostredníctvom peňažných poukážok vyplatených 22 807,33 € (1 900,61 €/mesiac). 

Zmluvné predajne zabezpečujúce tovar pre poberateľov peňažných poukážok: Mariban, s.r.o,  

Ibeja, s.r.o, Mäso Marton.  

Terénna sociálna práca 

Od 1. 9.2010 mesto realizovalo projekt s názvom „Zlepšenie kvality života osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením v Meste Krompachy prostredníctvom sociálnej práce v komunitách“.  

Na projekte sa podieľali 2 terénni sociálni pracovníci (TSP) a 4 asistenti TSP, ktorých aktivity boli 

zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych 

spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Projekt bol ukončený 31.8.2012.  

Od 1. 9 2012 sa kontinuálne realizuje Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. Zmluva  

podpísaná medzi Mestom Krompachy a Fondom sociálneho rozvoja do 31.10.2015. Štruktúra 

pracovných miest je zachovaná z predchádzajúceho projektu. 
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