Na rokovanie mimoriadnej Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.07.2018

Názov materiálu: NÁVRH NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os
6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej
a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach,
Špecifický cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, kód výzvy
OPLZ-PO6-SC613-2017-2 na realizáciu projektu s názvom „Komunitné centrum
Piešťany”, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Výška maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa 12 875,00 €
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 257 500,00 €
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Mgr. Marta Ladická, referent OSS a RM
Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 03.07.2018

Dôvodová správa:
Projekt: „Komunitné centrum Piešťany“
Hlavným cieľom projektu „Komunitné centrum Piešťany“ je zlepšenie integrovaného
prístupu k sociálnej infraštruktúre prostredníctvom prestavby existujúcej verejnej budovy na
komunitné centrum, a tým sa zlepší integrovaný prístup k sociálnej infraštruktúre v súlade s
princípmi desegrácie, degetoizácie a destigmatizácie.
Zámerom projektu je tiež podporiť sociálne začlenenie sociálne znevýhodneného
obyvateľstva v meste s dôrazom na príslušníkov marginalizovanej skupiny rómskeho
obyvateľstva na individuálnej a lokálnej úrovni. Prestavbou a modernizáciou existujúcej
budovy, ktorej výlučným vlastníkom je žiadateľ, vznikne verejný priestor, ktorý bude dostupný
pre akúkoľvek cieľovú skupinu nachádzajúcu sa nie len na území mesta, ale aj priľahlého
regiónu, a to bez ohľadu na vek, rod, náboženské vyznanie, sociálny status atď.
Cieľom projektu je poskytovanie komplexných služieb nielen jednotlivcom, ale aj rodinám
ako aj celej miestnej komunite. Vrátane podpory sociálnej mobility, získania sociálnych
zručností, podpory sebarealizácie, zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže, pomoci
pri uplatňovaní sa na trhu práce, podpory vzdelávania, aktivizačná činnosti ale aj prezentovanie
svojej kultúry, tradícií a zvykov. Zároveň žiadateľ ako cieľ označuje elimináciu negatívnych
tendencií v komunite ako aj jej všestranný rozvoj. Vytvorenie komunitného centra v meste
Piešťany prispeje k zvýšeniu životných podmienok MRK ako aj celej komunity mesta, ich
uplatniteľnosť na trhu práce, vlastný rozvoj a sebarealizáciu prostredníctvom inkluzívneho
poskytovania sociálnych služieb.
V existujúcom objekte bude zriadené komunitné centrum s nasledujúcim priestorovým
usporiadaním, ktoré je rozvrhnuté v rámci priloženej stavebnej dokumentácii:
Prízemie:- stredisko osobnej hygieny a sociálne zariadenie;- sklad materiálu a pomôcok;vstupný priestor s recepciou, informačnými panelmi a nástenkami pre výstavy a interaktívne
informácie-Poschodie:- hlavná klubová miestnosť – miestnosť využívaná ako klub pre deti a
mládež, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti a niektoré ďalšie komunitné aktivity;kuchynský kút pre praktické tréningy varenia;- sekundárna klubová miestnosť využívaná aj na
individuálne poradenstvo a niektoré vzdelávacie aktivity (najmä kurzy práce s počítačom,
doučovanie);- kreatívna dielňa ako priestor pre výučbu základných remeselných zručností;kancelária pre komunitných pracovníkov a pre individuálne poradenstvo;- sociálne zariadenia.
Vzhľadom na identifikované potreby pôjde o komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na
priestory. Komunitné centrum svojim nediskriminujúcim prístupom, poskytovanými
sociálnymi službami a širokou škálou integračných aktivít a činností, napomôže k riešeniu
ťaživých sociálnych problémov jednotlivcov ako aj sídelnej komunite. Činnosti komunitného
centra majú ambíciu významne podnietiť ľudí k aktívnejšiemu prístupu k dianiu v meste a tiež
k uvedomovaniu si spoluzodpovednosti za rozvoj a prosperitu ich sídelnej komunity, v
konečnom dôsledku za kvalitu ich života. Súčasťou projektu sú aktivity neformálneho
vzdelávania v oblasti environmentalistiky a pracovných návykov, ktorých cieľom je budovanie
občianskej a komunitnej zodpovednosti.
Dôležitým prvkom je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb
spoločným koordinovaným postupom, posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov
mesta a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín.
Hlavným zámerom realizácie komunitného centra je aj spokojnosť občanov s poskytovanými
službami v meste, zvýšenie kvality života, aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj
komunity. Komunitné centrum bude pre MRK, ako aj ďalšie komunity, ďalšou etapou na
zlepšenie životných podmienok a začlenenia sa do spoločnosti, nakoľko aktivity realizované

po skončení projektu budú určené nie len MRK ale aj širšej komunite mesta a teda budú
prispievať k zlepšovaniu vzájomnej podpory a akceptácie s cieľom plnej integrácie.
Komunitné centrum Piešťany bude novým levelom integrácie po stránke sociálnej, pracovnej,
kultúrnej a príkladom dobrej praxe pre ostatné obce a mestá v rámci využitia synergické efektu.
Možnosť realizácie aktivít z oblasti sociálnej, voľnočasovej, vzdelávacej či sebarealizačnej
je nevyhnutným nástrojom na dosahovanie stanovených cieľov mesta. Špecifickou činnosťou,
ktorá bude súčasťou realizovaných aktivít v rámci komunitného centra je oblasť informálneho
a neformálneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy vyplývajúca z identifikovanej
potreby žiadateľa ako aj umiestnenia budovy komunitného centra v blízkosti zberného dvora v
meste a prípadného sociálneho podniku. Ako dôležitý aspekt fungovania Komunitného centra
Piešťany je princíp rovnosti šancí, ktorého uplatňovaním mesto vytvorí optimálny priestor na
všestranný rozvoj jednotlivcov, rodín i celej komunity, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu,
náboženstvo, príslušnosť, vzdelanie či inú formu diskriminácie. Komunitné centrum bude
bezpečným miestom na rozvoj ekonomického, sociálneho a kultúrneho života jednotlivcov v
danej lokalite i v celej spoločnosti. Za významný aspekt inklúzie je potrebné považovať
osvojovanie základných spoločenských, hygienických a následne i pracovných návykov, k
čomu vytvorenie plne funkčne vybaveného komunitného centra nevyhnutne patrí.
Realizácia projektu : november 2018 – apríl 2020, t.j. 18 mesiacov

Navrhovaný rozpočet: Komunitné centrum Piešťany
Počet
Stavebné práce :
Projektová dokumentácia
a energetické hodnotenie
prestavby objektu n KC :
Interiérové vybavenie:
Externé služby riadenia projektu:

Jednotková cena v €

Cena celkom
(s DPH) v €

1

227 967,00

227 967,00

1
1
1

6 600,00
15 480,00
7 453,00

6 600,00
15 480,00
7 453,00

SPOLU:

257 500,00
Žiadaná výška NFP 95%
Spolufinancovanie 5%

244 625,00
12 875,00

