FLASH SPRÁVA
DIALÓGY SO SAMOSPRÁVOU
... alebo...
o širšom a participatívnom koncepte
komunálnej sociálnej politiky

Dňa 8.4. 2016 sa na FF PU v Prešove uskutočnilo odborné podujatie “Dialógy so
samosprávou … alebo o širšom a participatívnom koncepte komunálnej sociálnej politiky”.
Podujatie zorganizoval Inštitút edukológie a sociálnej práce, v spolupráci s MsÚ Prešov,
odborom sociálnych služieb.
Účelom podujatia bolo zvýšiť povedomie študentov/tiek sociálnej práce o uplatňovaní
participatívneho princípu tvorby a realizácie sociálnej politiky na komunálnej úrovni, o
možnostiach občanov a občianok ovplyvňovať tvorbu a realizáciu sociálnych programov,
projektov a intervencií v meste Prešov. Hosťkami odborného podjatia boli PhDr. Mária
Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb a PhDr. Jana Zakarovská, vedúca oddelenia
starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov MsÚ Prešov. Podujatie moderovala doc.
PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., zamestnakyňa IESP. Zúčastnili sa ho študenti a študentky 5.
ročníka odboru sociálna práca a vybraní doktorandi/dky IESP.
Podujatie otvorila Prof. PhDr. Beata Balogová, PhD., riaditeľka Inštitútu edukológie a
sociálnej práce. Následne sa profilovala diskusia k viacerým vecným blokom, osobitne:
 postavenie odboru sociálnych služieb ako nositeľa plnenia verejných záujmov v oblasti
sociálnej politiky v rámci organizačnej štruktúry MsÚ,
 spolupráca odboru s inými odbormi MsÚ, ale aj inými mestami a obcami,
 problémy a problematiky, za ktoré má odbor sociálnych služieb zodpovednosť a ktorými
sa zaoberá (aj nad rámec priamych sociálnych služieb),
 spôsob prípravy kľúčového dokumentu “Program rozvoja mesta Prešov na roky 20152020” a angažovania bežnej verejnosti pri jeho schvaľovaní,
 mechanizmy podávania občianskych podnetov,
 spolupráca s poskytovateľmi sociálnych služieb a občianskymi združeniami a iniciatívami,
bez ktorých by mesto nemohlo realizovať svoje sociálne programy.

Na strane druhej, študenti a študentky predstavili okruhy problémov, ktorým sa venujú vo
svojich diplomových prácach a konfrontovali ich s potrebami, ktorým v oblasti praktického
výkonu sociálnej práce miestna samospráva čelí. Ocenili dôraz hostiek na jednotu
administratívnych a intervenčných činností pri výkone sociálnej práce na úrovni miestnej
samosprávy, rovnako nevyhnutnosť spolupráce s odborníkmi a odborníčkami rozličných
organizačných útvarov v rámci MsÚ (napr. z odboru strategického rozvoja, ekonomiky a
podnikania, či vnútornej správy) .
V závere sa formulovali možnosti rozvoja inštitucionálnej spolupráce MsÚ Prešov a IESP.
Jeden formát možnej spolupráce sa pracovne nazval “Zaujímavosti z univerzitnej pôdy”.
Študenti a študentky by prostredníctvom webovej stránky MsÚ informovali o
najzaujímavejších zisteniach svojich kvalifikačných prác, ktoré by mohli byť zaujímavé ako
pre odborných pracovníkov a pracovníčky úradu, tak pre bežnú verejnosť, ktorá navšíti
webovú stránku úradu. Iným možným formátom by mohol byť program “Vyskúšajte nové
veci”, kde by MsÚ ponúkol študentom a študentkám možnosť pilotne overiť nejaké nové
idey a koncepty v organizáciách, ktoré má MsÚ vo svojej pôsobnosti.
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