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1. ÚVOD
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvoja
územia. Obec pomocou neho plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym
špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Komunitné plánovanie obec využíva na
spoluprácu s komunitami na území obce - s občanmi, ich formálnymi i neformálnymi
združeniami, s podnikateľmi a podnikateľskými subjektami v sociálnom rozvoji a na tvorbu
a rozvoj partnerstiev k posilneniu spolužitia občanov na princípoch demokracie,
spolupatričnosti a spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v § 83, odsek 2 zákona ukladá obci
vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických
osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce a určí personálne, finančné,
prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
V súlade s § 80 zákona obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti
poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom
predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych
sociálnych problémov.
Obec vypracúva, schvaľuje a realizuje komunitný plán sociálnych služieb na základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb, regionálnej koncepcie rozvoja sociálnych
služieb na úrovni vyššieho územného celku - Trnavského samosprávneho kraja pričom
zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v
jej územnom obvode.
Komunitný plán sociálnych služieb uplatňuje obec Sokolovce vo svojej pôsobnosti po prvý
krát, doteraz takýto plán nebol spracovaný. Vychádza z platného základného programového
dokumentu riadenia regionálneho rozvoja na miestnej úrovni, ktorým je Program
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hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky 2015-2020 z roku 2015.
Keďže hlbšie rozpracováva strategicky vymedzenú oblasť sociálneho rozvoja obce v PHSRO,
nie je KPSS na roky 2018 – 2022 novým strategickým dokumentom a nepodlieha preto
povinnosti nového posudzovania vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie, jeho
vplyv je jednoznačne kladný.
Komunitný plán sociálnych služieb spracovaný na úrovni obce obsahuje:
 analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce vrátane
vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia pre poskytovanie sociálnych služieb
a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
 analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a
cieľových skupín,
 analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce,
 určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce podľa
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín,
vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity služieb,
 časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane určenia finančných
podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných
podmienok na ich realizáciu a zapojených subjektov do tvorby a realizácie,
 spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
 podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.
Proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadania optimálnych riešení v oblasti sociálnych
služieb je priebežný a otvorený. Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb vhodným
a v mieste obvyklým spôsobom - je voľne prístupný na web stránke obce Sokolovce
www.sokolovce.sk

a v tlačenej forme je k dispozícii na nahliadnutie na obecnom úrade. Na oboch

miestach sú vytvorené podmienky pre priebežnú účasť občanov na verejnej diskusii k obsahu
KPSS a k jeho priebežnej realizácii na území obce.
Tento Komunitný plán sociálnych služieb obce Sokolovce je spracovaný na obdobie 2018 až
2022. Po schválení je platný na obdobie do schválenia jeho zmien alebo doplnkov alebo do
schválenia nového KPSS.
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2. POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE POSKYTOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

2.1.

Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

V zmysle zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia obce majú
právo požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, rodiny a majetku v obci, pomoci v čase
náhlej núdze. Toto právo občana má i ústavnú oporu - čl. 16, 18 a 21 Ústavy SR a podľa § 4
ods. 3 písm. j) má obec povinnosť vypracovať koncepcie rozvoja v jednotlivých oblastiach
života.
Zákonom č. 416/2001 Z. z prešla pôsobnosť z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky na úseku sociálnej pomoci, hlavne v oblasti poskytovania opatrovateľskej
služby a starostlivosti o seniorov, v oblasti vzdelávania, športu a ostatných verejných služieb.
Obec sa v oblasti sociálnej pomoci do 31.12.2008 riadila Zákonom NR SR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení, Zákonom NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v
znení neskorších predpisov, Zákonom NR SR č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi, Zákonom
NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, Zákonom NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine a
Zákonom NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Dňom 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový Zákon NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a v náväznosti naň boli novelizované všetky ostatné súvisiace zákony.
V súčasnosti rieši sociálnu problematiku táto legislatíva SR:
- zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č.413/2012 Z.z.,
- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa,
- zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime,
- zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zákona č. 331/2017 Z.z.,
- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Tieto zákony vymedzujú pôsobnosť a povinnosti obce a ostatných subjektov v oblasti
sociálnej starostlivosti o občanov.
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2.2. Terminológia sociálnych služieb
Komunitné plánovanie je zamerané na rozvoj komunitných sociálnych služieb, ktoré sú
poskytované obyvateľom danej komunity - obce a sú poskytované v obci.
Sociálne služby predstavujú činnosti určené na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
sociálnej situácii, nevedia si sami zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc
z iných vážnych dôvodov. Ich hlavným cieľom je pomôcť občanom v tom, aby mohli viesť
samostatný život, dosiahli a zachovali si určitý štandard života, znížiť sociálne problémy v
spoločnosti, ktoré vznikajú v dôsledku nerovnosti príjmov alebo postavenia.
Zákon č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení (posledná novela bola
realizovaná Zákonom č. 351/2017 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2018) rozdeľuje sociálne služby
na 5 druhov podľa nepriaznivej sociálnej situácie a cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
- terénna sociálna služba krízovej intervencie,
- poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach (nízkoprahové denné centrum, integračné
centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie
núdzového bývania),
- nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného
života,
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
- služba včasnej intervencie,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými sú:
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
- domáca opatrovateľská služba,
- prepravná služba, sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
- tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej služby,
- sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok,
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d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunik. technológií,
e) podporné služby - odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, podpora samostatného bývania,
poskytovanie sociálnej služby v jedálni ,v práčovni, v stredisku osobnej hygieny).
Cieľom reformy sociálnych služieb je rozšíriť poskytované služby, ktoré neboli a nie sú
zabezpečené v dostatočnej miere vo všetkých regiónoch, zabezpečiť služby bližšie k
občanom, prechod z veľkokapacitných špecializovaných inštitúcií ku komunitným službám
v ich prirodzenom prostredí, vyššia kvalita služieb, väčšia rôznorodosť služieb.
Okrem základných sociálnych služieb stanovených Zákonom 448/2008 z.z. v znení
neskorších predpisov sú v komunite poskytované i iné služby s výrazným sociálnym dopadom
– vzdelávanie, využitie voľného času, zdravotníctvo, bezpečnosť, bývanie.
A) Sociálne služby
druhy v zmysle §12 zákona 448/2008
z.z. o sociálnych službách

a) sociálne služby krízovej
intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba
krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej
služby v zariadeniach,
3. nízkoprahová sociálna služba
pre deti a rodinu
b) sociálne služby na podporu
rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa a podpora
zosúlaďovania rodinného
života a pracovného života,
2. poskytovanie sociálnej
služby v zariadení dočasnej
starostlivosti o deti,
3. služba včasnej intervencie,
c) sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z
dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku,
d) sociálne služby s použitím
telekomunikačných technológií
e) podporné služby

B) Služby vzdelávania
-

-

predškolská výchova materské školy
základné vzdelávanie základné školy
záujmová mimoškolská
činnosť - centrá voľného
času
školská záujmová činnosť školské kluby detí
záujmová mimoškolská
činnosť - umelecké školy
a ďalšie zariadenia
záujmového vzdelávania

C) Zdravotnícke služby
-

-

základné lekárske služby lekári prvého kontaktu
špecializované lekárske
služby - špecializované
ambulancie
iné zdravotnícke služby zariadenia a liečebne
rehabilitačné služby
lekárne
dopravná zdravotná
služba
lekárska služba prvej
pomoci

E) Bezpečnosť a prevencia
D) Voľno-časové aktivity
-

Športové ihriská,
telocvične,
oddychové zóny,
športové kluby a jednoty,
kluby dôchodcov,
kino, divadlo, knižnice

-

aktivity obecnej a štátnej
polície
preventívne
vzdelávacie
aktivity
monitorovacie
bezpečnostné systémy
prvky fyzickej ochrany
obyvateľov a majetku

F) Bývanie
-

sociálne bývanie
nájomná bytová výstavba
štartovacie byty pre mladé
rodiny

Formulár 2 - Sociálne a iné komunitné služby (Zdroj: odborná literatúra)
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Sociálna práca je odborná činnosť zameraná na aktívne ovplyvňovanie a riešenie primárne
sociálnych problémov aj malej sociálnej skupiny, spoločenstva, lokality. Cieľom je úspešná
socializácia alebo integrácia skupiny, ktorá potrebuje dosiahnutie prijateľného vzťahu medzi
sociálnym prostredím a neadaptovanými osobami. Ide teda o snahu vytvoriť priaznivé
sociálne podmienky pre život v danom prostredí.
Sociálne služby sa vykonávajú prostredníctvom sociálnej práce a poskytujú sa ako: pobytové
(celoročné alebo týždenné), ambulantné alebo terénne.
Sociálna služba (§ 2 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení Zákona č. 331/2017
Z.z.) je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností,
ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri
starostlivosti o dieťa.
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových
škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich
rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (dôchodkový vek),
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb, alebo
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h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby (t.j. dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna
situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne,
ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň
vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt
sociálnopatologických javov s vysokou toleranciou k nim),
i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb je
obsahovo vecne zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby alebo rodiny,
ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Sociálna exklúzia je sociálne vylúčenie, teda proces separácie jednotlivcov od spoločnosti v
dôsledku napr. nedostatočného vzdelania, rasy, pohlavia, veku a pod. Príčinami sociálnej
exklúzie sú napr. demografické zmeny, ekonomické zaťaženie domácností, príjmová
nerovnosť, nezamestnanosť, nedostatky v prístupe k inštitúciám a i.
Sociálna inklúzia je proces začleňovania sa exkludovaných komunít do spoločnosti, ich
aktívne zapájanie sa do sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho života.
Sociálna pomoc je aktívna spoluúčasť sociálneho pracovníka a klienta pri riešení
problémových situácií v živote klienta. Je určená občanom, ktorí sa dostali do situácie
sociálnej odkázanosti a nemajú prostriedky, alebo schopnosti zabezpečiť sebe, alebo svojej
rodine základné životné potreby. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov definuje túto situáciu ako stav hmotnej a sociálnej núdze.
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené
zákonom. V tomto prípade ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie dostáva občan,
ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný a ani iný príjem, napr. dôchodok.
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
domácnosť, alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek, sociálnu
neprispôsobilosť alebo stratu zamestnania.
Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom obec, právnická
osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným
celkom alebo založená vyšším územným celkom ("verejný poskytovateľ sociálnej služby") a
iná osoba ("neverejný poskytovateľ sociálnej služby").
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Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a
ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich
vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.
Môže nepovinne vykonávať, zabezpečovať vykonávanie alebo utvárať podmienky na
vykonávanie aj iných činnost pre poskytovaný druh sociálnej služby alebo iné činnosti, ktoré
zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby.
Odbornými činnosťami poskytovateľa sociálnych služieb (§ 16 zákona) sú:
a) základné sociálne poradenstvo,
b) špecializované sociálne poradenstvo,
c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
e) sociálna rehabilitácia,
f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
g) pracovná terapia,
h) tlmočenie,
i) sprostredkovanie tlmočenia alebo osobnej asistencie,
j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
k) výchova,
l) preventívna aktivita,
m) pomoc pri pracovnom uplatnení,
n) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do
a zo školského zariadenia,
o) stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
p) pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri
organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora
rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora
spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania.
Obslužnými činnosťami (§ 17 zákona) sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.
Ďalšími činnosťami (§ 18 zákona) sú utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a
výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, poskytovanie
nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschovu cenných vecí, vzdelávanie, záujmovú činnosť.
Ďalšími činnosťami sú aj priame poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a
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obuvi a prepravy, ďalej donáška stravy, požičiavanie pomôcok a zabezpečenie záujmovej
činnosti.
Zákon 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení Zákona č. 331/2017 Z.z. účinného od
1.1.2018 v ďalších častiach podrobne stanovuje práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej
služby, popisuje jednotlivé druhy sociálnych služieb a podmienky ich poskytovania, stanovuje
registráciu poskytovateľov sociálnej služby, financovanie sociálnych služieb, zmluvné
zabezpečenie sociálnych služieb, rieši finančnú podporu neverejného poskytovateľa sociálnej
služby vo verejnom záujme, vymedzuje pôsobnosť ministerstva a územnej samosprávy pri
poskytovaní sociálnych služieb. V ostatných častiach zákon upravuje vzdelávanie a
akreditácie v oblasti sociálnych služieb, stanovuje postup konania vo veciach sociálnych
služieb, dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb a ich kontrolu.

1. Príprava prostredia
Zodpovednosť:
- starosta obce,
- príslušné komisie
- poslannci OZ

2. Vytvorenie riadiacej
štruktúry pre
komunitné plánovanie
Zodpovednosť:
- starosta obce,
- obecné zastupiteľstvo
- príslušné komisie

6. Realizácia
komunitného plánu
sociálnych služieb

3. Porozumenie
problémom v komunite
Zodpovednosť:
- starosta obce,
- príslušné komisie,
- poslanci OZ
- FO, PO, NO a OZ
- mimovládne organizácie,
- obyvatelia

5. Stratégia rozvoja
sociálnych služieb

4. Návrh rozvoja
sociálnych služieb

Zodpovednosť:
- starosta obce,
- zástupca starostu obce,
- poslanci OZ,
- OU - zamestnanci

Zodpovednosť:
- starosta obce,
- obecné zastupiteľstvo
- príslušné komisie

Zodpovednosť:
- starosta obce,
- príslušné komisie,
- poslanci OZ

7. Monitorovanie

8. Hodnotenie

Zodpovednosť:
- starosta obce,
- zástupca starostu obce,
- poslanci OZ,
- OÚ - zamestnanci

Zodpovednosť:
- starosta obce,
- obecné zastupiteľstvo

Formulár 3 - Fázy komunitného plánovania a definovanie zodpovednosti
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2.3.

Kompetencie obce v oblasti sociálnych služieb

Pôsobnosť a úlohy obce v sociálnom rozvoji, v komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní
sociálnych služieb upravuje zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v §§ 8, 9, 71, 75,
77, 80, 82, 83, 94, 94a, 100 a v naväzujúcich zákonoch v platnom znení, v súčasnosti v znení
Zákona č. 331/2017 Z.z. účinného od 1.1.2018.
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho
zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením
hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.
Obec je podľa § 3 účastníkom právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb, podľa
odst. (3) je jedným z verejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Obec vo svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu za podmienok ustanovených zákonom (§8). Fyzickej
osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, na základe výberu
poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou, buď poskytne sociálnu službu (ak je
obec zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb) alebo zabezpečí poskytovanie
sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra. Ak ide o sociálnu
službu v zariadení, obec môže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby vo
svojom územnom obvode alebo v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v
ktorom sa obec nachádza. Na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, môže obec a vyšší územný celok zabezpečiť
poskytovanie sociálnej služby v zariadení aj v územnom obvode iného vyššieho územného
celku. Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí
poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne
ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na
bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.
Obec alebo vyšší územný celok zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa zákona
tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o
poskytovanie tejto sociálnej služby.
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Obec, ktorá zriadi alebo založí právnickú osobu na účely poskytovania sociálnej služby v
zariadení je povinná určiť v zriaďovacej listine alebo vo vnútornom predpise, ak sa
zriaďovacia listina nevydáva, druh a formu poskytovanej sociálnej služby a názov zariadenia,
predmet jeho činnosti a jeho odborné zameranie, a ak je to účelné a vhodné, aj cieľovú
skupinu fyzických osôb (§ 9 zákona).
Financovanie sociálnych služieb upravuje časť štvrtá, hlava prvá § 71 až 73 zákona.
Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnej služby môžu byť
financované:
a) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby (napr. z rozpočtu obce),
b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmlúv o poskytovaní
sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti
c) z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby
d) zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva formou:
- finančného príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
- finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej
intervencie
e) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
f) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
g) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho
územného celku s jeho súhlasom,
h) z príjmu zo sociálneho podniku,
i) z iných zdrojov.
Financovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejným poskytovateľom je obmedzené v
zdrojoch z rozpočtu ministerstva na finančné príspevky spojené so sociálnymi službami
v zariadeniach podmienených odkázanosťou, v zariadeniach krízovej intervencie a na sociálne
služby v nocľahárni. Použitie zdrojov z rozpočtu obce je možné len na zmluvnom základe.
Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,
ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby, okrem
neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie, požiadala obec a poskytuje:
sociálnu službu v zariadení ktorým je nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov,
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zariadenie opatrovateľskej služby alebo denný stacionár, alebo poskytuje terénnu sociálnu
službu krízovej intervencie, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, pomoc pri
osobnej starostlivosti o dieťa, opatrovateľskú službu alebo prepravnú službu (§75).
Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk,
ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala
obec. Rovnakú povinnosť má VÚC pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach ako
útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti
o dieťa, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie, a na úhradu služieb včasnej intervencie, tlmočnícku službu,
sociálnu službu v integračnom centre, podporu samostatného bývania.
Zákon v ostatných častiach podrobne upravuje podmienky poskytovania finančných
príspevkov na prevádzku poskytovateľov všetkých ostatných druhov sociálnych služieb
zmluvne obstarávaných obcou u registrovaných poskytovateľov.
Pôsobnosť obce v oblasti sociálneho rozvoja a sociálnych služieb je vymedzená v § 80
Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení Zákona č. 331/2017 Z.z. účinného od
1.1.2018. Obec:
a/ vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b/ utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c/ je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti, resp. zániku odkázanosti na sociálnu
službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o
odkázanosti na opatrovateľskú službu, povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo
rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom
centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom
stacionári, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, opatrovateľskej služby,
prepravnej služby, odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, terénnej
sociálnej služby krízovej intervencie,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby,
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h) uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo o poskytovaní finančného príspevku
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a
finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe
písomnej zmluvy a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri kontrole hospodárenia a kontroluje ich
plnenie,
q) vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, evidenciu rozhodnutí o odkázanosti
a evidenciu prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku
v) vydáva písomné vyjadrenie poskytovateľovi sociálnej služby o súlade predloženej žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku s komunitným plánom sociálnych služieb obce
Pôsobnosť obce v oblasti komunitného rozvoja a komunitného plánovania je upravená v §§
82 a 83 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.
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2.4.

Východiská pre spracovanie komunitného plánu

Obec Sokolovce nemala dosiaľ vypracovaný a schválený komunitný plán sociálnych služieb.
Rozvoj sociálnych služieb v obci je riadený, plánovaný, realizovaný, kontrolovaný i
hodnotený plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Aktuálne platný Plán
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky 2014 - 2020 zo dňa
27.10.2014 analyzuje sociálnu infraštruktúru, občiansku vybavenosť a služby pre
obyvateľstvo, bývanie, spolkovú činnosť v komunite, rekreáciu, šport, cestovný ruch

a

kultúru, podnikateľské prostredie i zamestnanosť, analýze sociálnych skupín a jednotlivých
druhov sociálnych služieb sa však detailne nevenuje.
V stratégii rozvoja obce je stanovená samostatná prioritná rozvojová oblasť č. 2. Sociálny
rozvoj a v nej je vytýčený strategický Cieľ 2.: „Sociálny rozvoj obce a revitalizácia
spoločenského života.“ Tento cieľ chce obec zabezpečiť rozvojom kultúrnych tradícií,
podporou ľudovej tvorivosti zručností a remesiel v komunite, rozvojom bývania na vidieku
vrátane rozvoja služieb pre bývanie a služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Prioritná oblasť 2 Sociálny rozvoj obce a revitalizácia spoločenského života je rozpracovaná
do troch opatrení:
Opatrenie 2.1. Rozvoj občianskej vybavenosti podporujúcej rast kvality bývania a
rozširovanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre starších, odkázaných a neprispôsobivých
občanov (výstavba, revitalizácia a modernizácia verejných budov, vybudovanie športovej
haly/telocvične ZŠ, rekonštrukcia ZŠaMŠ, obnovenie prevádzky zdravotných ambulancií,
sociálna starostlivosť, vybudovanie detského ihriska v centre obce)
Opatrenie 2.2. Rozvoj kultúrnej infraštruktúry, umenia, športu, turizmu a cestovného ruchu
prostredníctvom aktivít samosprávy, občianskych združení a neziskových organizácií
(budovanie verejných centier ľudovej a umeleckej tvorivosti, prehlbovanie

kultúrnych

tradícií, umenia a remesiel v spolkovej, záujmovej a športovej činnosti všetkých skupín
obyvateľov, osobitne v komunitnej činnosti mladej generácie)
Opatrenie 2.3. Rozvoj bývania vo vidieckých sídlach (budovanie obecných nájomných bytov
v bytových domoch, podpora výstavby, zástavby a renovácie rodinných domov, budovanie
súvisiacej technickej infraštruktúry pre bývanie).
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V hierarchii cieľov v schválenej štruktúre PHSRO a v postupnosti realizácie opatrení sú
všetky opatrenia sociálneho rozvoja o jeden stupeň dôležitosti nižšie ako opatrenia pre oblasti
hospodárskeho aj environmentálneho rozvoja. Najdôležitejším je enviro opatrenie č. 3.1.
Odstránenie disproporcií v technickej infraštruktúre OŽP vybudovaním kanalizácie a ČOV.
Realizácia opatrení sociálneho rozvoja je v PHSRO zabezpečená nasledovnými rozvojovými
projektami investičného i neinvestičného charakteru:
Rozvojové projekty obce Sokolovce
na roky 2014 – 2020 (+2)
časť sociálny rozvoj

Roky
realizáci
e

3. Dobudovanie verejného rozhlasu stavebný
obvod Pri Jaseni

2014
2015

4. Vybudovanie miestnej komunikácie Švejársky
pasienok pre IBV 54 RD

2014
2016

5. Výstavba RD stavebný obvod Pri Jaseni - 10 RD - 2014
ukončenie
2018
6. Výstavba rodinných domov a rekreačných
zariadení stavebný obvod Vysoka ul. - 20 RD pokračovanie
7. Výstavba RD stavebny obvod ul. Svrbicka - 60
RD /rozšírenie intravilánu Pod Stráňou/ pokračovanie

2014
2019

Koordinátor

Partneri

10 Obec
120 Obec

Sukromný
investor

1 000 Obec

Občania

2000 Obec

Občania

Zdroje
financovania

Opatre
nie

Obecný rozpočet,
dotácie MK/UV SR

2.1.

Súkromné zdroje
SFRB, Hypotek.
úvery, Súkromne
zdroje
OP IROP / OP PRV
SFRB

2.3.

2.3.

2.3.
2014
2020

9. Rekonštrukcia priestorov KD pre obnovenie
prevádzok zdravotníckych ambulancií

2015
2016

11. Dobudovanie IS voda pre stavebný obvod
Vysoka ul. - 20 RD
12. Vybudovanie Detského ihriska v centre obce,
lokalita pri KD

2015
2016
2015
2016

14. Výstavba RD stavebný obvod Švejársky
pasienok - 54 RD

2015
2022

15. Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Kaštieľ
Sokolovce (po doriešení majetkových vzťahov,
alternatívne: prevod majetku na obec)

2015
2022

16. Rekonštrukcia a modernizácia budovy
Základnej školy pre 1. až 9. ročník
26. Výstavba RD, MK a IS stavebný obvod
Družstevná ulica - 40 RD
28. Výstavba športovej haly - telocvične v areáli ZŠ
(po doriešení majetkových vzťahov)
29. Výstavba bytov do nájmu / osobného
vlastnictva - lokalita medzi ZS a FK - 40 bj

2016
2017
2019
2022
2020
2022
2020
2024

31. Podpora kultúrnych aktivít na území obce
podľa ročného kalendára a podpora činnosti
občianskych združení, osobitne mládeže.
Cezhraničná spolupráca
32. Podpora športových aktivít na území obce a
činnosti športových klubov

Priebežne
20142020

33. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce tlačoviny, propagácia, monografie
SPOLU

Náklady
(tis.EUR)

Občania

SFRB, Hypotek.
úvery, Súkr. zdr.

40 Obec

Občania

40 Obec

Občania, OZ,
NO

Obecný rozpočet,
dotácie
MF/MŠ/UV SR
OP IROP / OP PRV
SFRB
OP IROP / OP PRV
dotácie MF/UV SR

4800 Obec

20 Obec

5400 Obec

Sukromný
investor

OP KZP/OP IROP
OP
PRV/Envirofond

10000 Obec

Súkromný
investor
/ Obec

Súkromné zdroje
OP IROP / OP PRV

OZ, NO,
šport.kluby
Vybraný
investor

OP IROP / OP PRV
dotácie MF/UV SR
SFRB, Hyp. úvery,
Súkromné zdroje
OP IROP / OP PRV
dotácia MF / UVSR
SFRB, Hyp. úvery,
Súkromné zdroje

35 Obec

Občania,
PO,FO, OZ,
NO, ŠK

Obecný rozpočet,
dotácie MK/UV
SR, donori

Priebežne
20142020

21 Obec

OZ, NO,
šport.kluby

Obecný rozpočet,
donori

Priebežne
20142020

21 Obec

Občania,
PO,FO, OZ,
NO, ŠK

Obecný rozpočet,
dotácie MK/UV
SR, donori

330 Obec
2400 Obec
330 Obec
2800 Obec

Občania

2.3.

2.1.
2.3.
2.1.

2.3.

2.2.
2.1.
2.3.
2.1.
2.3.

2.2.

2.2.

2.2.

29367

Formulár 4 - Plán rozvojových projektov a aktivít PHSRO 2015 – 2020(+2) časť Sociálny rozvoj
(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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Realizácia rozvojových projektov stanovených pre oblasť sociálneho rozvoja obce v PHSRO
je zabezpečená akčným plánom realizácie, rozpracovaním jednotlivých projektov do uznesení
prijímaných na zasadaniach obecného zastupiteľstva a pravidelným ročným hodnotením
plnenia PHSRO.
Najdôležitejšie investičné rozvojové projekty sociálnej infraštruktúry č. 3, 4, 9, 11 a 12 boli
v rokoch 2014-2016 úspešne realizované, čím sa hlavne zlepšili podmienky pre obnovenie
ambulantnej lekárskej starostlivosti, ktorá je od roku 2016 opäť dostupná priamo v obci.
Problematika zabezpečovania jednotlivých druhov sociálnych služieb podľa Zákona
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení je v činnosti samosprávy riešená
obcou operatívne podľa aktuálnych potrieb.
Povinnosti obce podľa jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách vykonávajú
orgány obce, (starosta obce, obecné zastupiteľstvo, poverený zamestnanec obecného úradu,
splnomocnené osoby spoločného obecného úradu Piešťany) operatívne podľa aktuálnych
potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce.
Poverený zamestnanec obce podľa § 100 zákona na kontrolu plnenia podmienok na zápis do
registra poskytovateľov počas poskytovania sociálnej služby, na kontrolu povinností
poskytovateľa sociálnej služby a na kontrolu hospodárenia poskytovateľa sociálnej služby s
finančnými prostriedkami získanými zo zdrojov financovania podľa § 75 a § 78a ods. 8 a §
78aa ods. 5. ani zamestnanec podľa § 105 zákona poverený na posúdenie odkázanosti
občanov na sociálnu službu alebo na poskytovanie sociálnej služby, nie je v obci osobitne
stanovený. Plnenie povinností obce v oblasti sociálnych služieb zabezpečuje ako súčasť
pracovnej náplne administratívna pracovníčka obecného úradu. Poradným orgánom obecného
zastupiteľstva pre oblasť sociálnych služieb je 4 členná komisia školská a sociálna zložená
z poslancov obecného zastupiteľstva.
Obec je od roku 2010 poskytovateľom opatrovateľskej služby (terénna opatrovateľská služba
1 osobou pre dospelú osobu v spoločnej domácnosti, poskytovaná podľa VZN č. 3/2010). Od
23.10.2012 je obec zapísaná v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb MPSV
SR ako poskytovateľ opatrovateľskej služby, pričom ako poverená zodpovedná osoba je
v registri zapísaná pracovníčka spoločného obecného úradu Piešťany. Žiadne iné sociálne
služby obec neposkytuje, žiadne zariadenie sociálnej služby neprevádzkuje ani nie je
zriaďovateľom zariadenia sociálnych služieb.
Povinnosť obce podľa § 110ah zákona uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu s
§ 83 ods. 5 zákona v termíne do 30. júna 2018 je splnená schválením tohoto komunitného
plánu sociálnych služieb v obecnom zastupiteľstve a jeho uvedením do praxe.
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.

3. ANALYTICKÁ ČASŤ
3.1.

Analýza sociologických a demografických údajov

Podrobná analýza demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce je
obsiahnutá v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky
2015-2020, aktuálne údaje sú vo vyhodnotení jeho plnenia za rok 2016.
Obec Sokolovce leží na Západnom Slovensku v stredovýchodnej časti Trnavského
samosprávneho kraja v juhovýchodnej časti okresu Piešťany, cca 7 km južne od Piešťan na
ľavom brehu Váhu v styku jeho ľavobrežnej nivy s juhozápadnou časťou pohoria Považský
Inovec. Susedí na severe s obcou Ratnovce a na západe s obcou Drahovce v rámci okresu
Piešťany, na juhu hraničí s obcou Jalšové v okrese Hlohovec, východné hranice obce
Sokolovce s obcami Svrbice a Šalgovce, ktoré sú súčasťou okresu Topoľčany v Nitrianskom
samosprávnom kraji, sú súčasne hranicami okresu Piešťany i spoločnými hranicami
Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Rozlohou i počtom obyvateľov patrí obec Sokolovce medzi malé obce s počtom
obyvateľov do 2000. V súčasnosti má 1310 obyvateľov (stav k 31.12.2017) t.j. je v štvrtej,
najvyššej podskupine kategórie malých obcí s počtom od 1000 do 2000 obyvateľov. Rozloha
katastrálneho územia je 657,4 ha. Priemerná hustota obyvateľstva je 199 obyvateľov/km2,
vyššia ako priemer v okrese Piešťany (165), v TTSK (176) i v SR (111obyvateľov/km2).
Podľa klasifikácie KURS 2011 a Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja
(UPN-R TTSK, 2014), je obec centrom osídlenia 8. stupňa ako mikroregionálne sídlo ležiace
v území okrajového pásma ťažiska osídlenia prvej úrovne, ktorým je krajské mesto Trnava.
Okresné mesto Piešťany je centrom osídlenia 1. podskupiny 2. skupiny centier osídlenia.
Bezprostredne susediace obce Ratnovce a Jalšové sú zaradené v poslednom 9. najnižšom
stupni centier osídlenia.
Plochy zastavanej časti katastrálneho územia majú dominantnú funkciu bývania vo vidieckej
zástavbe ako súčasť rekreačného krajinného celku, ktorý je v smernej časti UPN – R TTSK
vymedzený ako RÚC 04 Považský kúpeľný rekreačný územný celok VN Sĺňava (Piešťany,
Banka, Ratnovce, Sokolovce).
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Demografická štruktúra obyvateľstva sa zlepšuje najmä aktívnou migráciou vďaka dobrým
podmienkam pre individuálnu výstavbu rodinných domov ako aj vďaka kapacitám
skupinovej výstavby nájomných bytov obstaraných obcou v minulosti, viď tabuľka 1.
rok

narodení

zomrelí

prirodzený
prírastok

Prisťahovaní

Vysťahovaní

Migračné
saldo

Celkom
prírastok

Stav
31.12.

2013

15

8

7

26

28

-2

5

1291

2014

9

12

-3

35

31

4

1

1292

2015

7

15

-8

23

19

4

-4

1288

2016

9

9

0

23

20

3

3

1291

2017

7

12

-5

48

24

24

19

1310

Tabuľka 1: Demografické údaje o pohybe obyvateľstva 2013 - 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)

Vývoj osídľovania obce mal v rokoch 2013 až 2016 tendenciu stagnácie najmä vplyvom
pasívneho prirodzeného prírastku, nízkej natality. V roku 2017 sa výrazne prejavil rast
prisťahovalectva, predovšetkým mladých rodín s deťmi.
Kod obce

Obec

507563

Sokolovce

stav k 31.12.

Počet obyvateľov
muži

ženy

spolu

muži

%
ženy

2013

1291

641

650

2014

1292

646

646

0,08

0,78

-0,62

2015

1288

639

649

-0,31

-1,08

0,46

2016

1291

639

652

0,23

0,00

0,46

2017

1310

652

658

1,47

2,03

0,92

19

11

8

1,47

1,73

1,23

4,75

2,75

2,00

0,37

0,43

0,31

SPOLU
Priemerny rast ročne

spolu

Nárast / Pokles

Medziročne

Tabuľka 2: Vývoj osídlenia 2013 - 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)

Aktívna migrácia za novým bývaním v rodinných domoch má kladný vplyv na znižovanie
vekového priemeru obyvateľstva, priemerný vek dosahuje 40,79 rokov (z toho muži 39,8
rokov, ženy 41,77 rokov), je o 3,5 roka nižší ako priemerný vek obyvateľa okresného mesta
Piešťany. Index starnutia obyvateľstva je 103,13 % (83,18 % u mužov a 128,24% u žien).
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce je podľa výsledkov sčítania obyvateľstva, domov
a bytov v roku 2011 je na úrovni priemeru SR - podiel obyvateľov bez základného vzdelania
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a s najvyšším základným vzdelaním je 34,63 %, podiel obyvateľstva so vzdelaním bez maturity
dosahuje 48,7 %, podiel obyvateľov s vysokoškolským a vyšším vzdelaním dosahuje 5,37 %.
Pre vývoj vekovej skladby obyvateľstva obce je charakteristický rast obyvateľov
v poproduktívnom veku a pokles obyvateľstva v produktívnom veku, od roku 2011 sa podiel
obyvateľov v poproduktívnom veku zvýšil z 11,56 % na 15,11 %, podiel obyvateľov v
produktívnom veku sa znížil zo 73,19 % na 70,23 %. Naďalej stagnuje natalita, podiel
obyvateľov predproduktívneho veku sa znížil z 15,25 % na 14,66 %. Produkčný potenciál
obce je však stále dobrý, nad úrovňou okresu Piešťany.

Graf 1: Demografické a sociálnoekonomické ukazovatele (r.2017 v %, Zdroj: ŠÚ SR)

V zložení obyvateľov obce podľa náboženského vyznania bolo a aj zostáva dominantné
rímskokatolícke vyznanie, zastúpenie iných náboženstiev je nevýznamné, mierne rastie počet
obyvateľov bez vyznania.
Národnostné zloženie obyvateľov obce tvorili a i aktuálne tvoria občania slovenskej
národnosti (96 %), minimálne zastúpenie majú obyvatelia českej národnosti (1,3 %) a stopové
zastúpenie Poliaci, Maďari a ostatné národnosti.
Sociálna infraštruktúra:
V obci nie je zriadené žiadne zariadenie pre starostlivosť o starých alebo sociálne odkázaných
občanov alebo pre iné skupiny sociálne odkázaných alebo ohrozených občanov. Najbližšie
zariadenia tohto druhu s 24 hodinovou sociálnou starostlivosťou pre dospelých sú v obci
Moravany nad Váhom a v meste Piešťany. V obci je zriadená opatrovateľská služba, ktorej
zamestnankyňa OÚ poskytuje pomoc vlastnému rodinnému príslušníkovi. Opatrovateľská
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služba iným starším a chorým obyvateľom obce nie je poskytovaná. Pre starších občanov
obec zabezpečuje pravidelný dovoz stravy externým dodávateľom.
Obec prí výkone samosprávnych činností a služieb pre občanov využíva centralizované
služby verejnej a štátnej správy podľa riadenej spádovosti regionálnej samosprávy – hlavne
Spoločný úrad samosprávy - SÚS Piešťany s úsekmi územného plánovania a stavebného
poriadku a sociálnej starostlivosti a životného prostredia.
Základnú miestnu zdravotnú starostlivosť v obci zabezpečuje zdravotná ambulancia
v budove obecného úradu, pre nevyhovujúci technický stav priestorov bolo poskytovanie
zdravotnej starostlivosti od r. 2013 prerušené, od r. 2016 je v renovovaných priestoroch
obnovené. Ambulanciu navštevuje jeden krát do týždňa na 2 hod. všeobecný lekár pre
dospelých.
V budove obecného úradu domu je psychologická ambulancia prevádzkovaná operatívne
miestnym súkromným lekárom.
Občania dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do blízkeho okresného mesta Piešťany,
kde sa nachádza poliklinika, pohotovostná služba, lekárne a spádová okresná nemocnica.
Najbližšia súkromná stomatologická ambulancia je pre verejnosť dostupná v susednej obci
Ratnovce.
Školstvo v obci je financované majoritne z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu,
doplnkovo z rozpočtu obce a príspevkov rodičov. Učitelia a zamestnanci sú zamestnancami
integrovanej ZŠaMŠ, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu, zriaďovateľom je obecný úrad
Sokolovce. Plne organizovanú Základnú školu pre 1. až 9. ročník aktuálne navštevuje v I.
stupni 44 žiakov a v II. stupni (5.-9. ročník) 37 žiakov, spolu 81 žiakov t.j. v priemere 9
žiakov na triedu, kapacitné využitie základnej školy je pod 50 %, nízke. ZŠ nemá telocvičňu,
jednosmenná prevádzka ZŠ je zabezpečovaná 12 pedagogickými pracovníkmi a 3
prevádzkovými zamestnancami. Záujmová činnosť žiakov je zabezpečovaná v 12
záujmových krúžkoch s počtom 10 – 35 žiakov. Budova Materskej školy je v tesnej blízkosti
ZŠ, má vlastnú kuchyňu a jedáleň, ktorú navštevujú aj žiaci ZŠ. Jednosmenná prevádzka
dvojtriednej MŠ je v súčasnosti vo vnútornej rekonštrukcii do 12/2018 s plánovaným
rozšírením kapacít o 10 na celkom 57 miest. Je zabezpečovaná 4 pedagogickými pracovníkmi
a 1 prevádzkovým zamestnancom, prevádzku kuchyne a jedálne zabezpečujú 3 zamestnanci.
K budove patrí areál školskej záhrady s detským ihriskom, pozemky i objekty ZŠsMŠ sú
majetkom obce.
Základnú občiansku vybavenosť tvorí Kultúrny dom, ktorého súčasťou je obecný úrad,
pošta, zdravotné ambulancie a knižnica. Obchodnú vybavenosť tvoria súkromné 3 zmiešané
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obchody s potravinami a iným doplnkovým tovarom, 3 pohostinstvá a predajňa textilu.
Poskytovanie doplnkových a remeselných služieb je zabezpečené prevádzkami živnostníkov
najmä v stavebných, kovo a drevo remeslách a službách a súkromno hospodáriacim roľníkmi
v oblasti poľnohospodárskych dodávok, prác a služieb a záhradníckych služieb.
Náboženské potreby občanov sú uspokojované v kostole s miestnym farským úradom,
cintorínom a domom smútku. Občiansku vybavenosť dopĺňajú dve detské ihriská,
viacúčelové ihrisko a športový areál s futbalovým ihriskom a šatňami, ktorý je majetkom obce
v prenájme Telovýchovnej jednoty.
V obci sú tri malé prevádzky poskytujúce obmedzené služby stravovacieho zariadenia pre
verejnosť, na území obce nie je ubytovacie zariadenie cestovného ruchu. Na zhromažďovanie,
spoločenské alebo kultúrne vyžitie občanov i návštevníkov obce má obec renovované
priestory kultúrneho domu a priestory futbalového štadióna vrátane sociálnych zariadení
a služieb občerstvenia.
Bývanie:
V obci prevažuje bývanie vidieckeho typu formou jednobytových rodinných domov.
V uplynulom programovom období výrazne vzrástla výstavba bytov v bytových domoch.
K dvom družstevným bytovkám z obdobia pred rokom 2000 pribudol nájomný bytový dom
v lokalite Majer s počtom 40 bytových jednotiek, z nich 16 b.j. obstarala obec s úverom zo
štátneho fondu rozvoja bývania a prenajíma ich samostatne. Správu bytov zabezpečuje
súkromné bytové družstvo.
Výstavba rodinných domov sa výrazne zintenzívnila hlavne výstavbou v lokalitách Pri Jaseni,
Pri stodolách, Pod stráňou, ul. Svrbická. V plánovanom rozsahu nebola rozvinutá
rozsiahlejšia výstavba RD v stavebných obvodoch Družstevná a Švejársky pasienok.
Podľa aktuálnych údajov za rok 2017 tvorí bytový fond obce celkom 440 bytov, z toho 396
rodinných domov a 4 bytové domy (48 bytov). Z celkového počtu 434 stavieb s popisným
číslom je 400 stavieb obývaných, 28 stavieb nebytových a 6 stavieb slúži na rekreačné účely.
Obec má k dispozícii dve bytové jednotky na riešenie potrieb krízového bývania občanov.
Komunitná činnosť, záujmové a spoločenské organizácie a združenia:
V obci je aktívnych 7 občianskych združení vo forme 6 športových klubov a 1 združenie
rodičov. V lokalite pôsobí jedna cirkevná organizácia a jedna odborová organizácia OZ
pracovníkov školstva a vedy. Organizačné zložky majú v obci tiež Slovenský zväz
záhradkárov, Jednota SD a Jednota dôchodcov.
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V obci nie je záujmovo združená mládež ani ženy, klub dôchodcov má miestnu organizačnú
formu zložky Jednoty dôchodcov, komunita dôchodcov je aktívna hlavne vďaka podpore
samosprávy a mimoškolskej činnosti ZŠsMŠ.
Najväčšie aktivity s priaznivým dopadom na spoločenský život obce vyvíjajú športovci v TJ
Sokolovce, kde je v štyroch oddieloch zapojených cca 200 členov. Telovýchovná jednota má
od obce prenajatý obecný futbalový štadión, šatne a viacúčelové ihrisko s umelým trávnatým
povrchom. Časť budovy objektu je prenajatá ako prevádzka pohostinstva. Najaktívnejším
oddielom je futbalový oddiel TJ Sokolovce, ktorý je účastníkom III. B triedym oblastnej
futbalovej súťaže, má 145 aktívnych registrovaných hráčov. V obci majú sídlo dve
poľovnícke združenia, možnosť streleckého športového vyžitia poskytuje strelnica Laila.
Ďalšie možnosti športového ako aj rekreačného využitia poskytuje okresné mesto Piešťany.
Cestovný ruch a turizmus:
V obci nie je zriadené žiadne turistické zariadenie, pre návštevníkov obce nie je poskytované
žiadne ubytovanie ani reštauračné stravovanie. Základné služby cestovného ruchu
poskytované

sú

iba formou prenájmov rodinných domov, chalúp. Agroturistika, pešia ani

cykloturistika nie sú rozvinuté, chýba infraštruktúra ale i záujem o napojenie na infraštruktúru
okresného mesta, hlavne vodnej nádrže Sĺňava. Pritom možnosť rekreačného využitia
a oddychu poskytujú lesy Považského Inovca (vyznačená turistická magistrála), ktoré sú
bohaté na faunu ako aj flóru, blízkosť rieky Váh jazera Sĺňava umožňuje príjemný oddych pri
vode, dobré podmienky pre cykloturistiku a vodné športy.
V území nie je zriadená žiadna informačná kancelária alebo informačné miesto pre
poskytnutie informácií návštevníkom v oblasti cestovného ruchu. Externý verejný cestovný
ruch i turizmus nie je rozvinutý, účastníkmi miestnych akcií sú zvyčajne obyvatelia obce a ich
príbuzenstvo. Obec má zriadenú a aktuálne udržovanú internetovú stránku www.sokolovce.sk
Kultúra:
Kultúra v obci má príležitostný a miestny charakter. Obec v spolupráci s občianskymi
združeniami organizuje kultúrno spoločenské podujatia pri príležitosti 1. mája, MDD, osláv
SNP, hodových slávností, športových súťaží, súťaž vo varení gulášu, obecnú zabíjačku,
stretnutia pri príležitosti vianočných sviatkov, príchod Nového roka a pod. Väčšina podujatí
prebieha v Kultúrnom dome, ktorý má kapacitu 140 miest. Priestory sa využívajú na
spoločenské a športové podujatia, záujmovú činnosť dôchodcov, schôdze občianskych
združení i na oslavy jubileí občanov, výstavy a príležitostné predajné akcie súkromných
podnikateľov.
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V obci nie sú žiadne iné kultúrne zariadenia alebo priestory pre spoločenské akcie okrem
areálu futbalového štadióna, používaného zväčša v súvislosti so športovými akciami.
Obec má zriadenú obecnú knižnicu, ktorá sa nachádza v kultúrnom dome na 2. poschodí,
disponuje s počtom 5000 knižných jednotiek, časopisov a DVD.
Náboženské potreby pre obyvateľov obce sú zabezpečované v dominantnom historickom
objekte obce – v barokovom rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. kríža z roku 1770.
Bývalá dominanta obce - barokovo klasicistický kaštieľ rodiny Guylayovcov s parkom
a rybníkom zo začiatku 18. storočia je štátom chránená pamiatka, v súčasnosti v súkromnom
vlastníctve, nevyužívaný a zdevastovaný.
Hospodársko-ekonomická analýza obce:
Obec hospodári s hmotným majetkom, ktorý tvoria Obecný úrad s kultúrnym domom,
ZŠsMŠ, cintorín s domom smútku, šatne a ihriská futbalového štadióna, dve detské ihriská,
miestne komunikácie a chodníky, verejné osvetlenie, pozemky, dopravné prostriedky
a ostatné samostatné hnutelné veci.
Majetok obce je väčšinovo krytý vlastnými zdrojmi - vlastným imaním a minoritne cudzími
zdrojmi - záväzkami dlhodobého charakteru vo vzťahu k ŠFRB v súvislosti s obstaraním
obecných nájomných bytov. V bežnom roku hospodári obec na základe vyrovnaného
rozpočtu zostavovaného samosprávou na príslušný rok a výhľadovo na ďalšie 2 roky.
Hlavnými rozpočtovými príjmami obce sú daňové výnosy samosprávy tvoriace 76 až 80 %
rozpočtových príjmov. Obec nemá žiadne príjmy z podnikateľskej činnosti ani žiadnu
podnikateľskú činnosť nevykonáva. Významným výhľadovým zdrojom príjmov obce by
mohli byť poplatky za čistenie odpadových vôd po vybudovaní

kanalizácie a ČOV

a novozavedené poplatky na rozvoj obce.
V štruktúre výdavkov rozpočtu obce sú rozhodujúcimi položkami výdavky na školstvo,
náklady na činnosť samosprávy obce a náklady na bežné služby súvisiace s výkonom
samosprávy.
Podnikateľské prostredie v obci bolo v minulosti sústredené na poľnohospodársku výrobu
a činnosti s ňou súvisiace. Postupnou reštrukturalizáciou majetku, likvidáciou živočíšnej
výroby a diverzifikáciou na prevádzky drobných nepoľnohospodárskych výrob z oblasti
kovovýroby, stavebníctva a spracovania dreva, poľnohospodárstvo už nie je dominujúcim
odvetvím v ekonomike obce. Najväčšími zamestnávateľmi v obci (nad 20 zamestnancov) sú
v súčasnosti firmy vo výrobe obchodných zariadení, v predaji stavebnín a miestny
poľnohospodársky podnikateľský subjekt. V oblasti školstva a verejnej správy zamestnáva
obecný úrad spolu 28 zamestnancov z toho 24 v integrovanej ZŠsMŠ.
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Podľa evidencie v obchodnom registri a v registri živností sídli v obci spolu 247 ekonomicky
činných subjektov, z toho 48 spoločností s ručením obmedzením, 168 živnostníkov, 9
slobodných povolaní, 9 súkromne hospodáriacich roľníkov, 9 občianskych združení 2 NO a 2
subjekty samosprávy.
V skupine 48 obchodných spoločností je 6 s.r.o. v kategórii malých a stredných podnikov,
zameraných na predaj stavebnín a stavebnú výrobu, veľkoobchod s drevom a drevovýrobu,
sťahovacie služby, maloobchod a obchodné služby, výrobu pekárenských výrobkov a jedál
a poľnohospodárstvo. Podľa štatistických údajov účtovných jednotiek vytvárajú spolu 162
trvalých pracovných miest.
V skupine živnostníkov, podnikateľov - fyzických osôb pôsobí 23 subjektov v remeselnej
výrobe a remeselných službách, 14 subjektov v maloobchode s potravinami, v pohostinských
činnostiach, v obchode s rozličným tovarom, kvetmi, odevami, 10 subjektov v oblasti
stavebníctva, 7 subjektov v oblasti účtovníctva a administratívnych činností, 5 subjektov
v dodávke jedál a stravovaní atď. Podľa štatistických údajov účtovných jednotiek vytvárajú
SZČO v svojich prevádzkach spolu 66 trvalých pracovných miest.
V obci je registrovaných 9 subjektov vykonávajúcich slobodné povolanie a 9 samostatne
hospodáriacich roľníkov v oblasti pestovania poľnohospodárskych plodín, repky, obilia
a kukurice, v pestovaní rastlín, jadrového ovocia, v chove hydiny a v službách pre agrosektor
spolu vytvárajú cca 22 pracovných miest.
Nezamestnanosť v obci sa v období rokov 2007 – 2013 stabilizovala na úrovni cca 4%,
v súčasnosti dosahuje čistá nezamestnanosť 3,3 % - 8 dlhodobo nezamestnaných obyvateľov,
z toho 3 zapojení do verejných prác. Zhruba 65 % obyvateľov obce dochádza za prácou do
okolitých miest – hlavne Piešťany, Hlohovec a Trnava.
Osoby/roky

Hospodársko-sociálna charakteristika
Ukazovateľ

spolu

muži

%
ženy

spolu

muži

ženy

Počet/index ekonomic. zaťaženie osôb

555

280

275

42,39

42,98

41,81

Počet/Index ekonomic. závisl. ml. ľudí

273

153

121

20,87

23,46

18,32

Počet/Index ekonomic. závisl. st. ľudí

282

127

155

21,52

19,52

23,49

103,13

83,18

128,24

40,79

39,80

41,77

40,79

39,8

41,77

Osoby v predproduktívnom veku

192

107

85

14,66

16,41

12,92

Osoby v produktívnom veku

920

456

464

70,23

69,94

70,52

Osoby v poproduktívnom veku

198

89

109

15,11

13,65

16,57

1310

652

658

100

100

100

Index starnutia
Priemerný vek (rokov)

Obec Sokolovce spolu

Tabuľka 3: Hospodársko-sociálna charakteristika obyvateľstva 2017 (Zdroj: ŠÚ SR)
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.
3.2.

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

Na úrovni obce nebola dosiaľ v súvislosti s plánovaním a riadením miestneho sociálneho
rozvoja vykonaná žiadna samostatná ucelená analýza poskytovaných sociálnych služieb
podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov
sociálnych služieb v územnom obvode obce a jej okolí.
Obec

v súčasnosti

poskytuje

jednu

sociálnu

službu

vyžadujúcu

registráciu

poskytovateľa - je zapísaná ako poskytovateľ opatrovateľskej služby v Centrálnom
registri poskytovateľov sociálnych služieb MPSVR SR, kde je registrovaných k 28.2.2018
celkom 6263 subjektov (https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/).
Registrácia opatrovateľskej služby je vykonaná od 23.10.2012 pre cieľovú skupinu „plnoleté
osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb“, ako zodpovedný zástupca je zapísaná
pracovníčka spoločného obecného úradu so sídlom v Trebaticiach, pracovisko Piešťany
(PhDr.Lagová).
Obec dosiaľ nezriadila, ani s iným subjektom nazaložila žiadnu právnickú osobu,
prostredníctvom ktorej by zabezpečovala poskytovanie sociálnej služby občanom podľa § 8
odstavec (8) zákona č.448/2008 Z.z. v znení zákona č.331/2017 Z.z.
Občanovi vo svojej pôsobnosti - fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby ak ju neposkytuje priamo obec - zabezpečí obec poskytovanie sociálnej
služby u iného poskytovateľa zapísaného do registra poskytovateľov.
Obec okrem jednej pracovníčky pre opatrovateľskú službu nemá žiadnu sociálnu
pracovníčku, zamestnancov ani dobrovoľníkov pre terénnu sociálnu prácu. Túto vykonávajú
operatívne, náhodile pracovníčky obecného úradu, starosta obce a ako súčasť výkonu
poslaneckého mandátu i poslanci obecného zastupiteľstva, práca je vykonávaná ambulantne
na obecnom úrade, individuálne, podľa akútnej potreby. Výkazníctvo v oblasti sociálnych
služieb (ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce - V MPSRV SR 1101) spracováva administratívna pracovníčka obecného úradu.
Náklady obce na sociálne služby (opatrovateľská služba) sú rozpočtované na roky 2018 –
2020 vo výške 5 200 €/rok, náklady na podporné aktivity seniorov vo výške 7 600 €/rok a na
sociálnu pomoc občanom vo výške 1 000 €/rok, celkom neinvestičné náklady 13 800 €/rok.
Obec zabezpečuje občanom základné sociálne poradenstvo buď priamo poskytnutím
informácií o rozsahu a spôsobe poskytovania sociálnych služieb na obecnom úrade, alebo
prostredníctvom Spoločného úradu samosprávy, úseku sociálnej starostlivosti a životného
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prostredia sídliaceho v okresnom meste Piešťany (kontakt: Kancelária SÚS Piešťany: budova
Daňového úradu Piešťany, 4. poschodie, úsek sociálnej starostlivosti a životného prostredia,
zodpovedná pracovníčka PhDr. Monika Lagová, úradné hodiny pondelok a streda 8:00 11:30 a

12:30 - 15:00). S podporou tohoto úseku Spoločného úradu samosprávy obec

zabezpečuje hlavne umiestňovanie seniorov a iných odkázaných prijímateľov sociálnych
služieb do zariadení sociálnej starostlivosti a domovov dôchodcov, prípadne aj poskytovanie
ostatných služieb a výkon administratívno-správnych činností na úseku sociálnej starostlivosti
pre občanov.
Obec nie je v partnerstve so žiadnym neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Ani
žiadny takýto poskytovateľ na území obce nepôsobí.
Súčasný stav poskytovania sociálnych služieb v obci Sokolovce je spracovaný v nasledovnej
tabuľke A1:
Druh sociálnej služby

Poskytovateľ
Obec
Externý

Početnosť

a) sociálne služby krízovej intervencie

-

+

- terénna sociálna služba krízovej intervencie

-

-

- poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach

-

+

 nízkoprahové denné centrum

-

-

 integračné centrum

-

-

 komunitné centrum

-

-

 nocľaháreň

-

+

 útulok

-

-

 domov na polceste

-

-

 zariadenie núdzového bývania
- nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

-

-

-

-

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi

-

-

- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života

-

-

-

+

SÚS PN

-

+

SÚS PN

-

+
+
-

- poskytovanie soc. služby v zariadení dočasnej starostlivosti o
deti
- služba včasnej intervencie
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
 zariadenie podporovaného bývania
 zariadenie pre seniorov (do 40 miest/objekt)
 zariadenie opatrovateľskej služby
 rehabilitačné stredisko
 Domov sociálnych služieb s denným / týždenným pobytom
 Špecializované zariadenie
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 Denný stacionár
- domáca opatrovateľská služba
- prepravná služba

+
-

-

- sprievodcovská služba
- predčitateľská služba
- tlmočnícka služba,
- sprostredkovanie tlmočníckej služby
- sprostredkovanie osobnej asistencie
- požičiavanie pomôcok
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií
e) podporné služby
- odľahčovacia služba
- pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
- poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
- podpora samostatného bývania
- poskytovanie sociálnej služby v jedálni

-

+
-

-

-

- v práčovni
- v stredisku osobnej hygieny

-

-

1/1 osôb

SÚS PN

Príspevok
seniorom

Tabuľka A1: Súčasný stav poskytovania sociálnych služieb (Zdroj:vlastné zisťovanie)

Analýza sociálnych služieb - komentár k tabuľke:
V územnom obvode obce Sokolovce nie je (okrem obce poskytujúcej opatrovateľskú službu)
a nepôsobí žiaden poskytovateľ sociálnych služieb.
a) sociálne služby krízovej intervencie – obec nemá žiadne zariadenia a neposkytuje žiadne
služby, v akútnych ojedinelých prípadoch sprostredkováva riešenie potrieb cez úsek
sociálnych služieb SÚS Piešťany, napr. využitie zariadení verejných i neverejných
poskytovateľov, napr. nocľahární, ktorých zriaďovateľmi sú mestá Trnava a Piešťany.
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi - obec využíva kapacity materskej školy na
umiestnenie detí spľňajúcich podmienky umiestnenia v predškolskom zariadení i pred
dovŕšením predškolského veku (deti pred dosiahnutím veku 3 rokov) v záujme riešenia
potrieb mladých rodín a urýchlenia návratu mladých rodíčov do pracovného pomeru.
V materskej škôlke obec vytvára podmienky i pre sociálnu inklúziu detí vyžadujúcich
osobitnú starostlivosť (v súčasnosti 1 dieťa s autistickým správaním).
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku –
obec zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
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v zariadeniach pre seniorov alebo v zariadeniach opatrovateľskej služby u externých
prevádzkovateľov verejných i neverejných zariadení. Pri umiestňovaní sociálne odkázaných
osôb, v poradenstve a administrovaní využíva služby SÚS Piešťany. V súčasnosti obec
neprispieva z rozpočtu obce na náklady pobytu žiadneho občana v zariadení sociálnych
služieb, so žiadnym zariadením sciálnych služieb nemá obec uzatvorenú ani žiadnu zmluvu
a príspevku na prevádzku. Štatistické údaje podľa výkazu VMPSRV-SR-10-01 zasiela obecný
úrad s nulovými hodnotami.
Z hľadiska polohy obce v regióne TTSK sú najbližšie dostupné zariadenia sociálnych služieb
pre ZŤP, pre dlhodobo chorých a seniorov a pre umiestňovanie sociálne odkázaných občanov
obce v nasledujúcej tabuľke (úplný zoznam všetkých 6263 poskytovateľov je vedený
v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom MPSVR SR):

Poskytovateľ sociálnej služby

Druh služby

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých Šoporňa-Štrkovec, ŠoporňaŠtrkovec 10, 92552 Šoporňa, IČO:
31824099

domov
sociálnych
služieb

Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb pre dospelých Sereď,
Dolnočepenská 1620/27, 92601 Sereď,
IČO: 30996678

domov
sociálnych
služieb

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých Pastuchov, Pastuchov 262,
92063 Pastuchov, IČO: 00611964

domov
sociálnych
služieb

Domov sociálnych služieb pre dospelých v
Zavare, Hlavná 1, 91926 Zavar, IČO:
00611930

domov
sociálnych
služieb

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých Galanta, Krásna 1083, 92401
Galanta, IČO: 00354961

domov
sociálnych
služieb

Domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých v Šintave, Šintava 160, 92551
Šintava, IČO: 31824293
Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51,
92001 Hlohovec, IČO: 37986988
Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360/33,
92401 Galanta, IČO: 45732213
Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra
Clementisa 51, 91701 Trnava, IČO:
17639760
Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3,
92101 Piešťany, IČO: 00612031
Obec Šintava, Šintava 244, 92551 Šintava,
IČO: 00306193
Stredisko sociálnej starostlivosti, Vladimíra
Clementisa 51, 91701 Trnava, IČO:

domov
sociálnych
služieb
domov
sociálnych
služieb
domov
sociálnych
služieb
zariadenie
opatrovateľs
kej služby
zariadenie
opatrovateľs
kej služby
zariadenie
opatrovateľs
kej služby
zariadenie
opatrovateľs

Cieľová skupina
deti a dospelé osoby
odkázané na pomoc iných
FO s rôznym druhom zdrav.
postihnutia a ich
kombinácie
dospelé osoby odkázané na
pomoc iných fyzických osôb
s rôznym druhom zdravot.
postihnutia a ich
kombinácie
deti a dospelé osoby
odkázané na pomoc iných
fyzických osôb ......
dospelé osoby odkázané na
pomoc iných fyzických osôb
s rôznym druhom zdravot.
postihnutia a ich
kombinácie
deti a dospelé osoby
odkázané na pomoc iných
fyzických osôb ......
deti a dospelé osoby deti a
dospelé osoby odkázané na
pomoc iných fyzických osôb
......

Forma

Poskytovateľ

Kapacita

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený VUC

53

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený VUC

45

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený VUC

30

pobytová
- ročná

pobytová
týždenná

zriadený alebo
založený VUC
80

zriadený alebo
založený VUC

pobytová zriadený alebo
založený VUC
týždenná/
ročná

15

6+6

plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

neverejný
poskytovateľ

16

plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

neverejný
poskytovateľ

5

plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

32

plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

obec/mesto

8

plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

obec/mesto

22

plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

zriadený alebo
založený

24
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17639760
Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša
406/4, 92202 Krakovany, IČO: 00312681
Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3,
92101 Piešťany, IČO: 00612031

kej služby
zariadenie
opatrovateľs
kej služby
zariadenie
opatrovateľs
kej služby

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie
Vansovej 5, 91701 Trnava, IČO: 00611972

zariadenie
pre seniorov

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom
v Trnave, Nám. SNP 274/7, 91701 Trnava,
IČO: 37845420

zariadenie
pre seniorov

Domov Klas n.o., Nám. Sv. Cyrila a Metoda
6/8, 92203 Vrbové, IČO: 36084166

zariadenie
pre seniorov

Služby pre seniorov, n.o., P.Pázmáňa 49/3,
92701 Šaľa, IČO: 45732566

zariadenie
pre seniorov

Harmonia - Zariadenie pre seniorov,
zariadenie
Hlohovec, Hollého 7, 92001 Hlohovec, IČO:
pre seniorov
00611956
Pokora, n.o., Trstínska cesta 9, 91701
Trnava, IČO: 45740283
Zariadenie pre seniorov, Kostolecká 110/2,
92221 Moravany nad Váhom, IČO:
00611913
Centrum sociálnych služieb pre starších
občanov"SAMARITÁN", Clementisove sady
903, 92401 Galanta, IČO: 36091405

zariadenie
pre seniorov
zariadenie
pre seniorov
zariadenie
pre seniorov

NOEMI n.o., Cypriána Majerníka 44, 92207
Veľké Kostoľany, IČO: 37986074

zariadenie
pre seniorov

Patria - Domov dôchodcov v Galante,
Švermova 1457/16, 92401 Galanta, IČO:
00352594

zariadenie
pre seniorov

Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43,
91701 Trnava, IČO: 35602619

zariadenie
pre seniorov

Domov Klas n.o., Nám. Sv. Cyrila a Metoda
6/8, 92203 Vrbové, IČO: 36084166

zariadenie
pre seniorov

Centrum sociálnych služieb pre starších
občanov "SAMARITÁN", Clementisove
sady 903, 92401 Galanta, IČO: 36091405
Harmonia - Zariadenie pre seniorov,
Hlohovec, Hollého 7, 92001 Hlohovec, IČO:
00611956
Zariadenie pre seniorov Križovany nad
Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 54,
91924 Križovany nad Dudváhom

zariadenie
pre seniorov
zariadenie
pre seniorov
zariadenie
pre seniorov

PROVIDENTIA, Seredská 308/5, 92521
Sládkovičovo, IČO: 42156050

zariadenie
pre seniorov

Nezábudka Pata n.o., Lipová 995/50A,
92553 Pata, IČO: 37986899

zariadenie
pre seniorov

Mesto Piešťany, Námestie SNP 1475/3,
92101 Piešťany, IČO: 00612031

zariadenie
pre seniorov

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, Hlavná
Bohunice 1/70, 91930 Jaslovské Bohunice,
IČO: 42404631

zariadenie
pre seniorov

SENIOR CLUB STRIEBORNICA, Hoštáky 41,
92101 Piešťany, IČO: 42164877

zariadenie
pre seniorov

obcou/mestom
plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

obec/mesto

14

plnoleté osoby odkázané na pobytová
pomoc iných fyzických osôb - ročná

obec/mesto

16

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

150

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

40

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

10

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

36

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

25

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

38

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

11

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

24

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

160

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

39

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

52

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

34

seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú
sociálnu službu z iných
vážnych dôvodov
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ..
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
iných fyzických osôb alebo
seniori, ktorí potrebujú ...
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pobytová
- ročná
pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom
zriadený alebo
založený
obcou/mestom

80

34

80

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

58

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

22

pobytová
- ročná

obec/mesto

20

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený
obcou/mestom

30

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

56
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Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51,
92001 Hlohovec, IČO: 37986988
DOM SENIOROV KAROLÍNA, n.o., Trnavská
525/21, 91943 Cífer, IČO: 45745579
Pokoj n.o., Voderady 205, 91942
Voderady, IČO: 45743851
Pohoda seniorov, n.o., Hodská 360/33,
92401 Galanta, IČO: 45732213
Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb pre dospelých Sereď,
Dolnočepenská 1620/27, 92601 Sereď
SVETLO n.o., Františkánska 2, 91701
Trnava, IČO: 36084484
Pokora, n.o., Trstínska cesta 9, 91701
Trnava, IČO: 45740283

seniori odkázaní na pomoc
zariadenie
iných fyzických osôb alebo
pre seniorov
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
zariadenie
iných fyzických osôb alebo
pre seniorov
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
zariadenie
iných fyzických osôb alebo
pre seniorov
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
zariadenie
iných fyzických osôb alebo
pre seniorov
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
zariadenie
iných fyzických osôb alebo
pre seniorov
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
zariadenie
iných fyzických osôb alebo
pre seniorov
seniori, ktorí potrebujú ...
seniori odkázaní na pomoc
zariadenie
iných fyzických osôb alebo
pre seniorov
seniori, ktorí potrebujú ...

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

103

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

40

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

20

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

50

pobytová
- ročná

zriadený alebo
založený VUC

40

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

24

pobytová
- ročná

neverejný
poskytovateľ

40

Tabuľka A1.1.: Dostupné zariadenia sociálnych služieb v okrese PN, TTA, HC a GA (Zdroj:CRPSS)

Opatrovateľská služba je poskytovaná jednou opatrovateľkou – zamestnankyňou obecného
úradu Sokolovce pre jednu sociálne odkázanú osobu žijúcu v spoločnej domácnosti. V zmysle
VZN č. 3/2010 §4 je opatrovateľská služba poskytovaná s úhradou zo strany prijímateľa vo
výške 1,42 €/1 hodinu poskytovanej služby (príjem z čiastočnej úhrady opatrovateľskej
služby za rok 2017 bol 1 695 €). Náklady opatrovateľskej služby hradí obec z podielových
daní vo výške cca 5 200 € ročne (plán 2018 - 2020, skutočnosť za rok 2017 vo výške 4515 €).
Pre žiadne iné osoby nie je opatrovateľská služba poskytovaná.
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
– obec neposkytuje ani nezabezpečuje poskytovanie takýchto služieb inými poskytovateľmi,
akútne potreby občanov rieši základnou informáciou o takýchto službách poskytovanými
inými poskytovateľmi viď centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb. V SR je
celkom

31

poskytovateľov

krízovej

pomoci

poskytovanej

prostredníctvom

telekomunikačných technológií, najviac v územných spolkoch Červeného kríža (najbližšie sú
v Senici a Dunajskej Strede), ďalšie sú v n.o. Pomoci obetiam násilia (najbližšie v Bratislave).
V SR je zriadených aj 15 verejných centier monitorovania a signalizácie potreby pomoci,
žiadne z nich však nie je určené na riešenie potreby občanov obce Sokolovce, poskytujú
služby len pre územné jednotky, ktoré ich zriadili.
e) podporné služby - odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, podpora samostatného bývania,
poskytovanie sociálnej služby v jedálni, v práčovni, v stredisku osobnej hygieny – obec
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žiadne podporné služby neposkytuje ako registrovaný poskytovateľ ani nezabezpečuje ich
poskytovanie.
Bez registrácie ako poskytovateľa sociálnej služby obec poskytuje seniorom v počte
v priemere cca 30 osôb denne obstarávanie jedného hlavného jedla – obeda s možnosťou jeho
prevzatia vo vyčlenenej časti kultúrneho domu k odberu domov, v prípadoch choroby alebo
zlého počasia zabezpečuje obec i dovoz stravy. Jedno hlavné jedlo denne je obstarávané od
vybraného externého dodávateľa a poskytované záujemcom z radov seniorov v kultúrnom
dome. V zmysle VZN č. 3/2010 o úhradách za sociálne služby poskytuje obec seniorom
príspevok na úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo vo výške 0,7 €/ 1 obed z rozpočtu obce.
Celková výška príspevku na stravovanie seniorov dosahuje ročne cca 4 500 €. Táto služba
však nemá charakter podpornej sociálnej služby – obec nie je registrovaná ako poskytovateľ
podpornej služby v zariadení jedáleň. Služba s týmto sociálnym charakterom je poskytovaná
ako iná služba, je zabezpečovaná 1 pracovníčkou obce (úväzok).
Na podporu záujmovej činnosti seniorov a posilnenie kvality ich života vynakladá obec
z rozpočtu obce náklady na príspevky jubilantom vo výške cca 1 800 €, na klubovú činnosť
cca 300 € a na stretnutia s dôchodcami v rámci mesiaca úcty k starším cca 1 000 €, spolu
ročne cca 3 100 €.
V súlade s ročným rozpočtom poskytuje obec operatívne sociálnu pomoc občanom vo forme
úhrady nákladov na sociálne pohreby (cca 300 €/ročne), mimoriadnu sociálnu výpomoc vo
forme dávok v hmotnej núdzi - na podporu výchovy na stravné návyky (1 dieťa) a príspevku
na učebné pomôcky (1 dieťa) v roku 2017 vo výške cca 300 €. Mladým rodinám je
poskytovaná finančná pomoc - príspevok na uvítanie detí do života, spolu cca 400 €/rok.
Podporu samostatného bývania realizuje obec pre všetkých obyvateľov bez rozdielu
sociálneho zabezpečenia vo forme bytovej politiky a podpory individuálnej bytovej v súlade
s územným plánom a programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Analýza odbornej činnosti poskytovateľa sociálnych služieb na území obce:
Obec

je

poskytovateľom

sociálnych

služieb

registrovaným

v Centrálnom

registri

poskytovateľov, vykonáva na tejto úrovni jedinú sociálnu službu – opatrovateľskú službu
jednej zdravotne odkázanej osoby jednou osobou. Obec nevykonáva žiadne iné sociálne
služby ani žiadne odborné činnosti. Zabezpečuje

základné sociálne poradenstvo len

informovaním občanov – prijímateľov o možnostiach riešenia ich požiadaviek na príslušnom
úrade práce a sociálnych vecí a o možnostiach zabepečenia poskytovania sociálnych služieb
svojim občanom u poskytovateľov zriadených inými subjektami, verejnými alebo
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neverejnými poskytovateľmi v územnom obvode. Na tento účel využíva odborné poradenstvo
úseku sociálnej starostlivosti a životného prostredia Spoločného úradu samosprávy
v Piešťanoch (kancelária SÚS Piešťany, Budova daňového úradu Piešťany, 4. poschodie,
PhDr. Monika Langová, tel: 033 7730 137). Rovnakým spôsobom rieši obec ojedinelé (v
počte do 10 ročne) operatívne prípady riešenia pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
prijímateľov sociálnej pomoci a náhodné prípady sprostredkovania tlmočenia alebo osobnej
asistencie. Žiadne iné druhy odborných činností poskytovateľa sociálnych služieb podľa § 16
Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v území nevykonávajú, viď tabuľka A2:

Poskytovateľ
Druh Odbornej činnosti
poskytovateľa sociálnych služieb (§ 16 zákona)

Početnosť

Obec

Externý

/ rok /

a) základné sociálne poradenstvo

+

+

10

b) špecializované sociálne poradenstvo

-

-

c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby
d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

-

+

SÚS PN

-

+

SÚS PN

e) sociálna rehabilitácia

-

-

f) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

-

-

g) pracovná terapia

-

-

h) tlmočenie

-

-

i) sprostredkovanie tlmočenia alebo osobnej asistencie

-

+

j) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

-

-

k) výchova

-

-

l) preventívna aktivita

-

-

m) pomoc pri pracovnom uplatnení

-

-

n) pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie
a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia
o) stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným
postihnutím
p) pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s
peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa
do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja
osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a
podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory
samostatného bývania.

-

-

-

-

-

-

SÚS PN

Tabuľka A2: Súčasný stav Odborných činností poskytovateľa sociálnych služieb (Zdroj:vlastné zisťovanie)
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Analýza obslužných činností poskytovateľa sociálnych služieb na území obce:
Obec, okrem opatrovateľskej služby, nie je poskytovateľom sociálnych služieb registrovaným
v Centrálnom registri poskytovateľov, nie je zriaďovateľom ani spoluzakladateľom alebo
prevádzkovateľom žiadneho zariadenia poskytujúceho sociálne služby. Nevykonáva vo
svojom územnom obvode na tejto úrovni ani žiadne obslužné činnosti. Takéto obslužné
činnosti pre prijímateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce nevykonáva ani žiadny
iný poskytovateľ, viď tab. A3.
Druh Obslužnej činnosti

Poskytovateľ

poskytovateľa sociálnych služieb (§ 17 zákona)

obec

externý

ubytovanie

-

-

stravovanie

-

-

upratovanie

-

-

pranie

-

-

žehlenie

-

-

údržba bielizne a šatstva

-

-

poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch

-

-

Početnosť

Tabuľka A3: Súčasný stav Obslužnej činností poskytovateľa sociálnych služieb (Zdroj:vlastné zisťovanie)

Analýza ďalších činností poskytovateľa sociálnych služieb na území obce:
Keďže obec, okrem opatrovateľskej služby, nie je poskytovateľom sociálnych služieb
registrovaným

v Centrálnom

registri

poskytovateľov

a nie

je

zriaďovateľom

ani

spoluzakladateľom alebo prevádzkovateľom žiadneho zariadenia poskytujúceho sociálne
služby, nevykonáva vo svojom územnom obvode na tejto úrovni ako registrovaný
poskytovateľ ani žiadne ďalšie činnosti..
Obec bez registrácie ako poskytovateľa sociálnych služieb zabezpečuje priamo donášku
stravy pre seniorov.
Pre všetkých obyvateľov bez zreteľa na ich sociálne pomery vytvára podmienky alebo
zabezpečuje pre nich záujmovú činnosť, viď. kalendár akcií na web stránke obce. Osobitne
pre komunitu seniorov organizuje obec najmenej tri spoločenské akcie ročne – stretnutia
jubilantov, posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším, vianočné
posedenie dôchodcov – na ktorých poskytuje účastníkom vecné darčeky, občerstvenie
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a obstaranie kultúrneho programu. Tieto vecné náklady nie sú vykazované vo výkazníctve
ako náklady na ďalšie činnosti poskytovateľa sociálnej služby.
Ďalšie činnosti poskytovateľa sociálnych služieb podľa §18 zákona pre prijímateľov
sociálnych služieb v územnom obvode obce nevykonáva obec ani žiadny iný poskytovateľ,
viď tab. A4:
Druh Ďalšej činnosti
poskytovateľa sociálnych služieb (§ 18 zákona)
a)

Poskytovateľ
Početnosť

obec

externý

-

-

-výdaj stravy a výdaj potravín

-

-

-vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

-

-

-poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi

-

-

-úschova cenných vecí

-

-

-vzdelávanie
-záujmovú činnosť

+

-

-

-

- nevyhnutného ošatenia a obuvi

-

-

- prepravy
- donáška stravy

+

-

Denne cca 30 ks

- požičiavanie pomôcok
- zabezpečenie záujmovej činnosti

+

-

Kalendár akcií

utváranie podmienok na: - prípravu stravy

b) priame poskytovanie: - osobného vybavenia,

Kalendár akcií

Tabuľka A4: Súčasný stav Ďalšej činností poskytovateľa sociálnych služieb (Zdroj:vlastné zisťovanie)

Utváranie podmienok pre prípravu stravy obec poskytuje všetkým občanom a, záujmovým
organizáciám a organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí nárazovo prenájmom
priestorov kultúrneho domu s plne vybavenou kuchyňou a vybavením pre podávanie jedál.
Prípady potreby poskytnutia nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, ošatenia, a obuvi,
úschovy cenných vecí sa, napriek evidovanému stavu 39 bezdomovcov, v obci nevyskytli.
Evidovaný stav bezdomovcov je formálny, fyzicky prítomný počet bezdomovcov v území je
minimálny, požiadavky na riešenie bývania nie sú na OU evidované, potreby sú zrejme
riešené susedskými vzťahmi v komunite.
Na poskytovanie prepravy a na požičiavanie pomôcok nie je obec materiálne ani personálne
vybavená.
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.
3.3.

Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb

V príprave na spracovanie KPSS vykonal obecný úrad v spolupráci so spracovateľom
komunitného plánu vecné a dotazníkové zisťovanie v teréne. Formou dotazníka poskytnutého
občanom na obecnom úrade, v základnej škole a v materskej škôlke, prostredníctvom
pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva a osobným kontaktom
spracovateľa pri zisťovaní stavu sociálnych služieb a požiadaviek na sociálne služby
v územnom obvode obce, boli získané odpovede od celkom 93 respondentov v čase od 15. 1.
do 28.2.2018 a 7 respondentov zaslaním dotazníkov elektronickou poštou. Spolu 100
respondentov, z toho 22 mužov a 78 žien odpovedalo celkom na 12 otázok z toho 4
identifikačné a 8 vecných k stavu a potrebám rozvoja sociálnych služieb.
Pri osobnom kontakte boli respondenti usmerňovaní aby sa v problematike sociálnej práce
a sociálnych služieb sústredili na potrebu sociálnych služieb pre občanov a vynechali potreby
investičných aktivít upravených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
plánovanými investičnými rozvojovými projektami, t.j. aby sa orientovali prednostne na
neinvestičné aktivity, a v prípade aktuálnej potreby na doplnenie, spresnenie chýbajúcich
investíčných rozvojových projektov. Žiadne potreby zmien alebo doplnenia investičných
aktivít neboli identifikované. Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok vlastných zdrojov obce
na odstránenie existujúcich disproporcií v technickej infraštruktúre zvyšujúcej kvalitu života
v obci (chýbajúca kanalizácia a ČOV, nedobudované chodníky, nerekonštruované MK,
havarijná situácia objektov Základnej školy a Materskej školy) malo usmernenie prieskumu
za následok u časti obyvateľov zníženie záujmu o dotazníkové zisťovanie zamerané podľa
nich na oblasť s nízkou až žiadnou prioritou potreby riešenia. V súlade splatným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce potvrdili respondenti, že oblasť sociálneho rozvoja
nie je prioritnou oblasťou záujmu občanov, kvalitu života vytvára hlavne dobrá technická
infraštruktúra.
Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb bola vykonaná podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb, podľa uplatňovaných foriem sociálnych služieb a podľa predpokladaných
cieľových skupín v územnom obvode obce. Napriek nízkemu podielu úspešne dopytovanej
skupiny respondentov na celkovom počte obyvateľov obce – 7,63%, z toho 3,37% u mužov
a 11,85 % u žien, možno konštatovať, že zisťovanie splnilo prvotný účel zvýšiť
informovanosť

obyvateľov

o sociálnych

službách,

o ich
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poskytovania a pod. Bol dosiahnutý i cieľ zistiť aktuálne požiadavky respondentov na riešenie
rozvoja sociálnych služieb a potreby rozšírenia sortimentu sociálnych služieb a skvalitnenia
sociálnej práce v obci i regióne. Mimoriadne priaznivý ohlas má v obci rozpracovaný projekt
rozšírenia kapacít a skvalitnenia podmienok pre predškolskú prípravu detí v Materskej škôlke
s predpokladom ukončenia 12/2018.
Výsledky dotazníkového zisťovania v teréne sú uvedené v nasledujúcej tabuľke A5:
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA KPSS OBYVATEĽOV OBCE SOKOLOVCE
1. Pohlavie
Odpoveď
Muž
Žena

Počet
odpovedí
22
78
100

Podiel
22%
78%
100%

2. Vek
Odpoveď
16 - 25
26 - 35
36 - 55
56 – 65
66 a viac

Počet
odpovedí
15
21
34
20
10
100

Podiel
15%
21%
34%
20%
10%
100%

3. Stupeň ukončeného vzdelania
Odpoveď
Základné
Stredná škola bez maturity
Stredná škola s maturitou
Vysokoškolské
Bez ukončeného vzdelania

Počet
odpovedí
6
35
52
5
2
100

Podiel
6%
35%
52%
5%
2%
100%

4. Ekonomické postavenie
Odpoveď
Zamestnanec
Podnikateľ (SZČO)
V domácnosti
Študent
Starobný dôchodca
Invalidný dôchodca
Nezamestnaný
Materská/rodičovská dovolenka

Počet
odpovedí
51
7
2
5
22
3
3
7
100

Podiel
51%
7%
2%
5%
22%
3%
3%
7%
100%

5. Aký je Váš/Vášho príbuzného súčasný sociálny problém?
Odpoveď
S mobilitou (pohybom)
So zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa
Nedostatok voľnočasových aktivít a priestoru pre deti a mládež
S bývaním
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Problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných náležitostí,
pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní
tlačív, pri písomnej komunikácií v úradnom jazyku...)

7

7%

Ohrozenie sociálnopatologickými javmi (alkohol, drogy, hracie automaty, gangy, výtržníctvo)

8

8%

17
1
5
4
0
3
12
2
2
100

17%
1%
5%
4%
0%
3%
12%
2%
2%
100%

S nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti
So zabezpečovaním prípravy stravy
So starostlivosťou o domácnosť
S vykonávaním sebaobslužných prác
S uplatňovaním práva na vzdelanie
So získaním vzdelania
S potrebnou rehabilitáciou
S komunikáciou
Iné
6. Využívate Vy alebo Váš blízky v súčasnosti niektorú sociálnu službu?
Odpoveď
Áno
Nie

Počet
odpovedí
9
91
100

Podiel
9%
91%

7. Ak sa Vaša rodina o niekoho dlhodobo stará, čo by Vám najviac pomohlo k lepšiemu
zabezpečeniu starostlivosti?
Odpoveď
Pomoc kvalifikovaniej opatrovateľky/asistenta
Susedská výpomoc
Odľahčovacia služba
Poradenstvo
Pomoc dobrovoľníkov
Peniaze
Nič nepotrebujeme
Iné

Počet
odpovedí
11
8
7
13
12
16
31
2
100

Podiel
11%
8%
7%
13%
12%
16%
31%
2%
100%

8. Ktoré z nasledujúcich skupín obyvateľov obce si podľa Vás zaslúžia viac pozornosti? (uveďte
najviac 3 odpovede)
Odpoveď
Seniori
Deti a mládež
Rodiny s deťmi so zdrav. postihnutím
Nezamestnaní
Etnické menšiny
Neprispôsobiví občania
Občania v prechodnej sociálnej kríze
Osoby postihnuté závislosťou
Dlhodobo chorí
Vandali
Iné

Počet
odpovedí
48
42
8
6
0
6
8
8
18
9
5
158

Podiel
30%
27%
5%
4%
0%
4%
5%
5%
11%
6%
3%
100%

9. Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa mala obec v budúcnosti zamerať? (vyberte najviac 3
možnosti)
Odpoveď
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Opatrovateľská služba (dochádzajúca opatrovateľka pomáha s hygienou, nákupmi, upratovaním,
prináša obedy)

52

23%

Nocľaháreň (možnosť prenocovania a osobnej hygieny pre osoby bez ubytovania

6

3%

30

13%

18

8%

Domovy so zvláštnym režimom, pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov (celoročné
pobytové zariadenie pre ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť)

28

13%

Osobná asistencia (asistent pomáha ľuďom potrebujúcim napr. sprevádzanie a pomoc pri
vybavovaní osobných záležitostí)

32

14%

Krízová pomoc (pre osoby, ktoré sa prechodne nachádzajú v situácií ohrozenia zdravia a života)

12

5%

10

4%

12

5%

16

7%

7
223

3%
100%

Denné stacionáre (zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov, ktorí potrebujú
starostlivosť)
Denné opatrovateľské centrum pre deti do troch rokov (detské jasle)

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (zariadenie pre deti a rodiny ohrozené sociálnym
vylúčením)
Sociálne poradenstvo
Odľahčujúce služby (služba umožňujúca ľuďom, ktorí sa starajú o člena rodiny, potrebný
odpočinok)
Iné
10. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia, resp. Aktivity Vám v našej obci chýbajú?
Odpoveď
Voľne prístupné športoviská
Detské ihriská, miesta na hry s deťmi
Kultúrno-spoločenské aktivity
Klubovne, záujmové krúžky
Verejná diskusia, prednášky, kurzy
Obecná polícia
Oddychové zóny
Iné
Nechýba

Počet
odpovedí
7
10
9
23
11
4
3
7
26
100

Podiel
7%
10%
9%
23%
11%
4%
3%
7%
26%
100%

11. Ako by sa mohla, podľa Vášho názoru, zlepšiť komunikácia medzi občanmi a Obecným úradom
(OcÚ) a informovanosť občanov?
Odpoveď
Som dostatočne informovaný/á o zámeroch OcÚ
Obecné noviny
Obecný rozhlas
Osobné informácie na Obecnom úrade
Lepšie využívanie obecných tabúľ
Prejednávanie dôležitých rozvojových zámerov s občanmi obce
Besedy s občanmi
Iné

Počet
odpovedí
24
15
10
4
14
13
8
5
93

Podiel
26%
16%
11%
4%
15%
14%
9%
5%
100%

12. Podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb:
Počet
odpovedí

Podiel

Zlepšiť informovanosť napríklad zasielaním informácií prostredníctvom sms a na email

7

9%

Zabezpečiť bezbariérový prístup na obecný úrad
Poskytnúť pomoc pri vybavovaní rôznych žiadostí, dokladov

6
16

8%
20%

Odpoveď
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Vybudovať denné nízkoprahové centrum, zabezpečiť všeobecného lekára, nákupy pre seniorov,
zariadenie pre seniorov, napríklad dom opatrovateľskej služby

12

15%

Viac myslieť na deti, mládež a rodiny, detské ihriská-revitalizovať súčasné, pomáhať rodinám s
deťmi s poruchami správania formou terénnej sociálnej práce, besied, vzdelávania a učiť
problémové rodiny sociálnym zručnostiam a hospodáreniu s financiami

11

14%

15

19%

0
7

0%
9%

6

8%

80

100%

Zabezpečiť prevádzku materskej školy aj cez prázdniny a organizovať prázdninový tábor pre deti a
zvýšiť úroveň základnej školy
Zamerať sa na miestne časti obce – rómska osada
Viac kultúrnych podujatí – pre deti, mládež i dospelých
Zvýšiť bezpečnosť, napr. policajnými hliadkami, policajnými kontrolami zameranými na užívanie
alkoholu mladistvými v pohostinstvách

Tabuľka A5: Výsledky dotazníkového zisťovania k stavu a potrebám rozvoja sociálnych služieb
(Zdroj:vlastné zisťovanie)

Výsledky zisťovania preukázali, že v podmienkach nedobudovania technickej infraštruktúry
obce a nedostatku zdrojov obce na jej rekonštrukciu a dobudovanie nie je problematike
rozvoja sociálnych služieb venovaná respondentmi vyššia dôležitosť. Sociálne služby sú
mimo hlavného záujmu obyvateľstva, nie je dostatočná odozva potreby rozvoja sociálnych
služieb, nie je záujem o sociálnu prácu v komunite, nie je dostatočná informovanosť
o štruktúre a sortimente sociálnych služieb. To je zrejmé v súčasných podmienkach obce
charakterizovanej prudkým rozvojom v oblasti osídľovania, výstavby rodinných domov, kde
záujmom komunity je urýchlené riešenie podmienok bývania kvalitnou a úplnou technickou
infraštruktúrou bez záujmu o vybudovanie sociálnej infraštruktúry, sociálnych zariadení
(okrem detských jasiel), bez pociťovania potreby komunitnej sociálnej práce v teréne
a riešenia jej personálneho či finančného zabezpečenia.
Obec je poskytovateľom opatrovateľskej služby, jej rozšírenie v terénnej forme, ako je
v komunite poproduktívneho veku aj žiadané, nie je však dostupné pre dlhodobo trvajúci
nedostatok kvalifikovaného personálu ale i pre celkový nezáujem osôb schopných vykonávať
sociálne služby v teréne. Profesionálna opatrovateľská služba v terénnej forme vykonávaná
priamo v domácnostiach prijímateľov, mimo verejných alebo neverejných zariadení
sociálnych služieb, je v komunite obce Sokolovce nerozvinutá, stagnuje pre nedostupné
personálne zabezpečenie, obdobný stav je v celej lokalite okresu Piešťany i TTSK.
V štruktúre respondentov boli zo 78 % zastúpené ženy, najviac respodentov bolo vo veku od
36 do 55 rokov, 75 % respondentov tvorili obyvatelia vo veku od 26 do 65 rokov, vyše 87 %
boli respondenti s najmenej stredným odborným vzdelaním. V štruktúre respondentov
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prevládali obyvatelia s ekonomickým postavením zamestnanca (až 51 %), 22 % zastúpenie
bolo u seniorov, ostatné ekonomické skupiny obyvateľstva boli zastúpené max. do 7 %.
Napriek tomu, že v štruktúre respondentov neprevládali seniori bola skupina seniorov
označená na prvom mieste ako skupina obyvateľov, ktorá si zasluhuje viac pozornosti
(30% podiel).

Na druhom mieste záujmu pozornosti respondentov bola označená

skupina deti a mládež (27%) a na treťom mieste dlhodobo chorí občania (11%).
Doplnkovo u respondentov zasluhujú vyššiu pozornosť vandali (6 %), rodiny s deťmi so
zdravotným postihnutím (5%), občania v prechodnej sociálnej kríze (5%) a osoby postihnuté
závislosťou (5%).
Z dotazovanej skupiny respondentov iba 9 % odpovedalo, že využíva aktuálne sociálnu
službu, pritom pri osobnom zisťovaní bolo zistené, že sem respondenti zaraďujú hlavne
obstaranie hlavného jedla s príspevkom obce na stravu a aj prijímanie zákonného sociálneho
zabezpečenia – dôchodku.
Podľa výsledkov prieskumu rodine dlhodobo sa o niekoho starajúcej by k lepšiemu
zabezpečeniu starostlivosti najviac pomohli peniaze (16%), poradenstvo (13%), pomoc
dobrovoľníkov (12%)

a pomoc kvalifikovanej opatrovateľky/asistenta (11 %). Najväčšia

skupina až 31 % respondentov však uviedla, že nič nepotrebujú. Obe odpovede s najväčším
dôrazom respondentov sú mimo pôsobnosti zákona o sociálnych službách, pomoc
dobrovoľníkov a pomoc kavalifikovanej opatrovateľky alebo asistenta je v súčasnosti v obci
prakticky nedostupná pre všeobecný nezáujem o túto sociálnu prácu zo strany potenciálnych
vykonávateľov, pre nedostupnosť personálneho zabezpečenia na trhu práce.
Ako najväčšie sociálne problémy prijímateľov sociálnych služieb boli označené nedostupnosť
zdravotnej starostlivosti (17%), problémy s mobilitou (16%) a problémy s potrebnou
rehabilitáciou (12%) a to vzájomne v spojení s obstarávaním zdravotnej starostlivosti
respondentmi u odborných lekárov a v odborných zdravotných pracoviskách mimo obce,
vrátane lekárne. V skupine označených sociálnych problémov bol s váhou 11 %
identifikovaný nedostatok voľnočasových aktivít a priestoru pre deti a mládež, ohrozenie
sociálnopatologickými

javmi

(alkohol,

drogy,

hracie

automaty -

8%)

a problém

s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (7%), Pri prieskume sociálnych
problémov boli identifikované ako menej významné problémy s bývaním (7%) a so
zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa (5%) a starostlivosti o domácnosť (5%).
Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu a zisťovania v teréne by sa obec mala
v budúcnosti zamerať v oblasti sociálnej pomoci a služieb prioritne na rozvoj opatrovateľskej
služby (23%) a zabezpečovanie služieb osobnej asistencie (sprevádzanie a pomoc pri
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vybavovaní osobných záležitostí (14%). Rozvoj oboch týchto služieb je limitovaný
existujúcou nedostupnosťou personálneho zabezpečenia na trhu práce a trvajúcim nezáujmom
o dobrovoľnícku prácu v sociálnych službách. V druhej významnej skupine rozvoja
sociálnych služieb boli identifikované požiadavky na budovanie denných stacionárov (13%)
a domovov so zvláštnym režimom pre osoby ZŤP a pre seniorov (13%) a požiadavka na
zriadenie denného opatrovateľského centra pre deti do 3 rokov (detské jasle 8%). Tieto
investičné aktivity na území obce nie sú pre nedostatok verejných zdrojov plánované ani
výhľadovo podľa platného územného plánu a PHSRO. Obec môže vytvoriť územné
podmienky pre rozvojové investície s takýmto zameraním zo strany prípadných neverejných
investorov, ich záujem však dosiaľ nebol zaznamenaný. Sociálne služby tohoto druhu plánuje
obec dlhodobo obstarávať pre oprávnených prijímateľov u externých poskytovateľov. Ako
nevýznamné boli prieskumom identifikované požiadavky na poskytovanie odľahčujúcich
služieb (7%), služby krízovej pomoci (5%) a sociálneho poradenstva(5%) a investičné
požiadavky na nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (do 4%).
V prevencii v sociálnej oblasti boli označené ako najviac chýbajúce klubovne a záujmové
krúžky (23%), verejné diskusie, prednášky a kurzy (11%) a detské ihriská, miesta na hry
s deťmi (10%). Na ďalších miestach podľa dôležitosti boli identifikované ako chýbajúce
aktivity menšieho významu (pod 9%) kultúrno-spoločenské aktivity a voľne prístupné
športoviská. Pritom najväčšia skupina respondentov (26%) odpovedala, že v sociálnej oblasti
jej žiadne aktivity ani zariadenia na území obce nechýbajú.
V názoroch na zlepšenie komunikácie a informovanosti medzi občanmi a obecným úradom je
najvýraznejšia požiadavka obecných novín (16%), lepšie využívanie obecných tabúľ (15%),
prejednávanie dôležitých rozvojových zámerov s občanmi obce (14%) a zlepšenia vysielania
obecného rozhlasu (11%). Pritom však najviac respondentov – až 26 % - hodnotí úroveň
informovanosti o zámeroch obce a obecného úradu ako dostatočnú!
Medzi podnetmi, postrehmi a námetmi spolupráce v oblasti poskytovania sociálnych služieb
najviac hlasov získali požiadavky poskytnúť pomoc pri vybavovaní rôznych žiadostí,
dokladov (20%) a zabezpečiť prevádzku Materskej školy aj cez prázdniny a organizovať
prázdninový tábor pre deti a zvýšiť úroveň základnej školy (19%).
S významným podielom sa opakujú investičné požiadavky na denné nízkoprahové centrum /
dom opatrovateľskej služby pre seniorov (15%) na detské ihriská, komunitnú prácu pre
mládež a rodiny s deťmi (14%).
Analýza preukázala potrebu prehĺbenia kontaktu s občanmi v terénnej sociálnej práci a
opakovaním zisťovaní v teréne zvyšovať osvetu a informovanosť o sociálnej práci a službách.
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3.4.

Cieľové skupiny komunitného plánu sociálnych služieb

Na základe vykonanej analýzy sociálno-ekonomického stavu súčasnej komunity v územnom
obvode obce, analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb a analýzy požiadaviek
prijímateľov sociálnych služieb boli identifikované nasledovné cieľové skupiny komunitného
plánu sociálnych služieb:
1. seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania
2. deti a mládež a mladé rodiny s deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia
3. neprispôsobiví občania a osoby ohrozené sociálnym vylúčením
3.4.1. Seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania
Profil cieľovej skupiny: skupina dosahuje početnosť cca 218 osôb, z toho podskupina
seniorov poproduktívnej zložky obyvateľstva 198 osôb (podiel 15,11% z celkového počtu
obyvateľov). Najvýznamnejšiu podskupinu z týchto obyvateľov tvoria seniori vo veku od 65
do 69 rokov – až 77 osôb, t.j. 39% seniorov, spolu 121 osôb tvorí spodkupinu seniorov vo
veku nad 70 rokov vo všetkých vekových kategóriách až do 99 rokov. Zdravotne ťažko
postihnutý občania tvoria podskupinu v počte odhadom cca 20 osôb (obec nemá k dispozícii
presnú evidenciu týchto osôb, odhaduje ich na úrovni cca 1,5 % obyvateľstva, počet držiteľov
preukazu ZŤP v evidencii obce je 16. Počet poberateľov peňažných príspevkov na
kompenzáciu zvýšených výdavkov (§ 19 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) nebol zistený, rovnako nie je známy počet
osôb poberajúcich príspevok na opatrovanie alebo inú sociálnu výpomoc z iných externých
verejných prostriedkov, obec poskytuje príspevok na opatrovanie jednej osobe. Podľa
demografického vývoja a migrácie u členov cieľovej skupiny – hlavne potenciálnych
žiadateľov o dôchodok možno predpokladať rast početnosti tejto cieľovej skupiny najviac
v objeme cca 1 % ročne.
počet osôb

Cieľová skupina
seniori

%podiel
198

ZŤP

20

spolu seniori a ZŤP občania

218

16,61

Tabuľka A6: Cieľová skupina č. 1 Seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania
(Zdroj:SŠÚ a vlastné zisťovanie)
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Súčasné poskytované služby pre cieľovú skupinu:
Obec zabezpečuje

poradenstvo

pri umiestňovaní

seniorov v externých sociálnych

zariadeniach bez participácie na nákladoch sociálnych služieb. Opatrovateľská služba v
zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je poskytovaná v jednom prípade, nie
je evidovaná ako opatrovateľská služba v rodine. Poskytnutie jednorázovej sociálnej
výpomoci v prípade potreby na preklenutie zlej životnej situácie z rozpočtu obce sa
v posledných troch rokoch nevyskytlo, obec operatívne rieši úhradu nákladov na sociálne
pohreby.
Potreby rozvoja služieb pre cieľovú skupinu:
-

rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania seniorov v prirodzenom prostredí
domácnosti, predovšetkým rozvoj terénnej a domácej opatrovateľskej služby obstaraním
ďalších odborných pracovníkov na trhu práce alebo rozvojom dobrovoľníctva

-

podpora rozvoja terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania seniorov v prirodzenom
prostredí

domácnosti,

predovšetkým

podporovať

rozvoj

terénnej

a

domácej

opatrovateľskej služby zo strany nových záujemcov ako externých poskytovateľov
v území vrátane podpory podnikania, činnosti neziskových organizácií a dobrovoľníctva
na území obce,
-

rozvoj vlastných aktivít seniorov a ZŤP ako občianskych záujmových združení miestneho klubu Jednoty dôchodcov, resp. združenia ZŤP, vzdelávanie a výchova
vlastných kapacít seniorov pre terénnu sociálnu prácu v komunite hlavne pre oblasť
opatrovateľstva, osobnej asistencie a sprievodcovských služieb ako aj podporných služieb,

-

rozvoj súčasných a ďalších vlastných aktivít pre seniorov v oblasti kultúrneho
a spoločenského vyžitia a trávenia voľného času, v oblasti podpory zdravia, vzdelávania,
turistiky a cestovného ruchu na báze na vzájomnej pomoci i medzigeneračnej solidarity spoločné aktivity seniorov a mladých ľudí, detí a mládeže,

-

aktivity v oblasti prevencie kriminality páchanej na senioroch, posilnenia ochrany osôb
i majetku a bezpečného správania sa seniorov a ZŤP v cestnej premávke,

-

indentifikované požiadavky na budovanie investičných kapacít sociálnych služieb typu
domovov seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, denných stacionárov riešiť
využívaním existujúcich zariadení iných poskytovateľov v regióne a podporou rozvoja
kapacít neverejných poskytovateľov a nových záujemcov zo súkromného sektora.

Obec nie je schopná budovať ani prevádzkovať vlastné nové kapacity sociálnych zariadení,
zabezpečuje regionálnu dostupnosť externých kapacít, miestnu dostupnosť je možné zaistiť
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iba výhľadovo podporou aktivít súkromného sektora, na čo sú územným plánovaním obce
vytvorené dostatočné podmienky.
3.4.2. Deti a mládež a mladé rodiny s deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia
Profil cieľovej skupiny:
Cieľovú skupinu tvoria mladé rodiny s deťmi na území obce, ktoré sú potenciálnymi
príjemcami niektorých sociálnych služieb, matky s maloletými deťmi, viacdetné rodiny a
neúplné rodiny, a deti a mládež, pričom právny poriadok SR rozlišuje pojmy dieťa (do 6
rokov), maloletý (do 15 rokov) a mladistvý od 15 do 26 rokov).
Cieľová skupina
deti
z toho do 1 roka
do 2 rokov
od 3 do 5 rokov
od 6 do 14 rokov
mládež
z toho od 15 do 18 rokov
mladé rodiny s deťmi
spolu deti, mládež a mladé rodiny s deťmi

počet osôb
192
6
26
42
124
47
42
86
325

%podiel

24,84

Tabuľka A7: Cieľová skupina č. 2 Deti a mládež a mladé rodiny s deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia
(Zdroj:SŠÚ a vlastné zisťovanie)

Najcitlivejšou podskupinou i podľa výsledkov miestneho zisťovania je skupina deti a mládež,
v nej skupina osôb, ktorá sa nachádza v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej situácii - deti
žijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí (zanedbávané zo strany rodičov – nedostatočný
záujem a starostlivosť o výchovu, nezabezpečovanie základných životných potrieb a pod.),
deti zo sociálne slabších rodín, deti týrané, zneužívané a zanedbávané, deti a mládež s
poruchami správania a s problémom záškoláctva, mládež po ukončení ústavnej starostlivosti.
Mimoriadny záujem je potrebné venovať vekovej skupine školopovinnej mládeže od 6 do 14
rokov, ktorá je podľa stavu k 31.12.2017 v obci v počte 124 osôb, pričom povinnú školskú
dochádzku v plne integrovanej Základnej škole v triedach 1-9 ročník navštevuje iba 84
žiakov, kapacity ZŠ nie sú využité.
Súčasné poskytované služby pre cieľovú skupinu:
Pre túto cieľovú skupinu nie sú na území obce poskytované žiadne sociálne služby podľa
zákona 448/2008 Z.z. Pre vekovú skupinu do 3 rokov nie sú v obci k dispozícii žiadne jasle,
Najbližšie externé mestské zariadenie sú Jasle Javorová, Piešťany, reálne však pre občanov
obce nie je pre obsadenosť a územnú účelovosť dostupné. Súkromné jasle sú v počte cca 6
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zariadení v Trnavskom kraji relatívne dostupné, (Sunny land Trnava, Svetluška Galanta
a pod.) vzhľadom na vzdialenosť mimo okresu PN nie sú v komunite obce využiteľné. Pre
vekovú skupinu detí od 3 rokov je k dispozícii plnohodnotné predškolské zariadenie ZŠsMŠ –
materská škola s kapacitou 47 detí pokrýva súčasné potreby, v súčasnosti je vnútorná časť
v rekonštrukcii s očakávaným rozšírením kapacít o 10 s predpokladom naplnenia do 10/2019.
Pre deti povinnej školskej dochádzky a mládež (mládež sú obyvatelia vo veku od 15 do 26
rokov podľa klasifikácie OSN a UNESCO pre štandardné štatistické zisťovania) nie sú na
území obce žiadne zariadenia sociálnej starostlivosti, zoznam externých verejných
i neverejných

zariadení

pre

sociálne

odkázaných

je

https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/.

v centrálnom

registri

Skupinu detí a mládeže

do 24 roku života tvorí v obci podľa stavu k 31.12.2017 celkom 322 osôb, čo je 24,58 % z
celkového počtu obyvateľov. Na základe odborného odhadu možno z celkového počtu detí
a mládeže v komunite uvažovať s vysokou mierou presahu o zaradení do cieľovej skupiny
s rizikom sociáleho vylúčenia najviac polovicu , t.j. cca 161 detí a mládeže. Na území obce
nie sú organizovaní, neformálne sa združujú iba v družstvách dorastu a žiakov futbalového
klubu, a žiaci 1-9 ročníkov ZŠ sú vedení k záujmovej činnosti v 9 záujmových krúžkoch,
v nich je celkom 112 členov. Pre cieľovú skupinu sú k dispozícii dve verejné detské ihriská,
jedno futbalové i jedno moderné multifunkčné ihrisko, individuálne je možné využitie areálu
vodnej nádrže Sĺňava a okolitej prírody turistickým trasami Považského Inovca. Možnosť
kultúrneho a spoločenského vyžitia je v kultúrnom dome pri podujatiach organizovaných
obecným úradom a spoločenským organizáciami a ZŠsMŠ.
Prieskumom stavu sociálnych služieb nebola identifikovaná podskupina rodín s deťmi
s priameho rizikom sociálneho ohrozenia. Z rozboru demografických údajov a disponibilných
informácií na úrovni obecného úradu vyplýva, že v rodinách s deťmi do 18 rokov žije cca
825 obyvateľov obce, t.j. cca 62,98% obyvateľstva. Cieľová skupina rodín s deťmi s rizikom
sociálneho vylúčenia môže zahŕňať 5 až 7 %, t.j. maximálne 58 obyvateľov. Zisťovaním
potrieb v teréne v minulosti bola identifikovaná priama sociálna odkázanosť iba u dvoch
maloletých detí, ktorým boli jednorazovo poskytnuté sociálne príspevky na dosiahnutie
stravovacích návykov, resp. na učebné pomôcky. Potreba budovania nových kapacít
sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu nebola priamo identifikovaná, výhľadovo je
možné zvážiť podporu zriadenia denného stacionáru – rehabilitačného a odľahčovacieho
zariadenia pre mladé rodiny s deťmi, deti a mládež na súkromnej báze neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb krízovej intervencie formou komunitného centra.
Potreby rozvoja sociálnych služieb pre cieľovú skupinu sú predovšetkým:
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-

rozvoj prevencie a poradenstva skvalitňovaním výchovy a vzdelávania a rozširovaním
doplnkových poradenských služieb predškolských a školských zariadení (ZŠsMŠ)
zameraného na elimináciu rizikových a nežiadúcich javov (záškoláctva, delikvencie,
drogových závislostí, násilia, a pod. v rodinách s deťmi bez ekonomickej sociálnej
odkázanosti

ale

s rizikom

sociálneho

ohrozenia

v rodinách

s nedostatočnou

starostlivosťou o deti, s nezáujmom o voľnočasové aktivity detí a mládeže, v rodinách
s narušeným spolužitím a pod.
-

podpora rozvoja záujmových, kultúrnych a spoločenských aktivít komunity predovšetkým
posilňovaním kvality predškolskej výchovy a základného školstva k sociálnej inklúzii, k
spoločnému tráveniu voľného času a podpore zdravého životného štýlu s cieľom
predchádzania rizikovým a nežiadúcim javom,

-

podpora medzigeneračnej solidarity (spoločné aktivity detí, mládeže a rodín s deťmi)
komunitného dobrovoľníctva, podpora vlastného komunitného života mládeže a mladých
rodín, zapájania sa do verejných služieb a využívania disponibilnej infraštruktúry v území,

-

podpora činnosti občianskych združení a neziskových organizácií pri organizovaní
záujmovej činnosti a sociálnej práce s cieľovou komunitou detí, mládeže a rodín s rizikom
sociálneho ohrozenia s priazniým dopadom na kvalitu života v obci.

-

rozvoj spolupráce v regióne pri prevencii krízových javov a riešení krízových situácií
s využitím dostupných externých odborných pracovísk a zariadení v regióne viď tab. 8.
Akreditované detské domovy a krízové strediská v Trnavskom samosprávnom kraji
DeD Dobrý pastier n. o. Jelka,
Dr. Mgr. Et Mgr. Iveta Gaspareczová
Hlavná 159/2, Jelka 925 23
dobrypastierno@gmail.com 0903416244
DeD Detský domov COMPASS, n.o.
Rastislav Čierny
Koperníkova 2424/68, Hlohovec 920 01
ded.compass.no@gmail.com 0905714068
DeD Rodinný detský domov n.o.
Zuzana Ryšková
Športová 7, Biely Kostol 919 34
riaditel@rdd.sk 0917500342
PhDr. Andrea Horníčková,
KS Krízové stredisko TTSK
rakovska.monika@trnava-vuc.sk
Ľ. Podjavorinskej 36, Trnava 917 01
krizovestredisko@zupa-tt.sk, 0903435981

Tabuľka A8: Akreditované detské domovy a krízové strediská v TTSK (Zdroj: MPSRV SR)

3.4.3. Neprispôsobiví občania, osoby ohrozené sociálnym vylúčením
Profil cieľovej skupiny:
Medzi osoby ohrozené sociálnym vylúčením patria nezamestnaní a uchádzači o zamestnanie
alebo zamestnanci s nízkym vzdelaním. Nakoľko v územnom obvode obce existuje už iba
zbytková nezamestnanosť u neprispôsobivých občanov a občanov nemajúcich záujem
o zamestnanie podstatnú časť podskupiny tvoria dobrovoľne nezamestnaní.
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V regióne trvá priaznivý vývoj zamestnanosti a dostatočná ponuka pracovných pozícií
v blízkom okolí, sústavne rastie miestna ponuka pracovných miest. U občanov majúcich
záujem o zamestnanie a uplatnenie v pracovnom a spoločenskom živote je nezamestnanosť
krátkodobá, riešiteľná bez výraznej zmeny ekonomickej situácie jednotlivca i bez vplyvu na
rodinu a životnú úroveň. Výnimkou sú iba ojedinelé okrajové prípady straty zamestnania
alebo uplatnenia sa v zamestnaní z dôvodu negatívneho konania zamestnanca alebo zmenou
zdravotného stavu.
počet osôb %podiel

Cieľová skupina
nezamestnaní

19

bezdomovci

39

neprispôsobiví

26

občania páchajúci priestupkovú a trestnú činnosť

20

spolu neprispôsobiví občania a osoby ohrozené sociálnym vylúčením

104

7,93

Tabuľka A9: Cieľová skupina č. 3 Neprispôsobiví občania a osoby ohrozené sociálnym vylúčením
(Zdroj:SŠÚ a vlastné zisťovanie)

Obec spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

(UPSVAR) Piešťany pri

krátkodobom začleňovaní dlhodobo nezamestnaných (19 osôb, stav k 31.12.2017)

do

verejných prác formou aktivačnej činnosti v záujme obnovy alebo zachovania pracovných
návykov

u sociálne

neprispôsobivých

občanov

neschopných

splniť

požiadavky

zamestnávateľov na obsadenie ponúkaných voľných pracovných miest alebo nemajúcich
záujem o trvalé začlenenie sa do pracovného života. Činnosti sú vykonávané v súlade so
zákonom 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v nadväznosti na § 10 zákona č. 417/2013 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení. Obec, podľa zákona 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení s uchádzačmi o zamestnanie uzatvára Dohody o podmienkach vykonávania
aktivačnej činnosti – pomocných prác a služieb. Aktivačná činnosť je využívaná najmä na
údržbu verejných priestranstiev a obecných budov a starostlivosť o životné prostredie. V
súčasnosti túto činnosť vykonáva 8 osôb.
Obec nemá dostatočné informácie o početnosti a sociálnych podmienkach neevidovanej
skupiny nezamestnaných a dobrovoľne nezamestnaných občanov. Ich sociálne zabezpečenie
je zrejme dostatočne riešené zákonnými opatreniami mimo zákona o sociálnych službách.
Nakoľko požiadavky o sociálnu pomoc a na sociálne služby od tejto skupiny osôb obec
nezaznamenala.
Skupinu osôb ohrozených sociálnym vylúčením zvyčajne tvoria osoby vracajúce sa z výkonu
trestu odňatia slobody, osoby, proti ktorým je vedené trestné stíhanie, osoby ohrozené
trestnou činnosťou, osoby, ktorých spôsob života a životné návyky vedú ku konfliktu so
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spoločnosťou, osoby závislé na alkohole či iných návykových látkach a závislostiach, osoby
plnoleté po ukončení ústavnej výchovy mladistvých. Príslušníkmi tejto cieľovej skupiny sú i
osoby bez prístrešia, obete násilia a trestných činov, osoby žijúce v náhradnej rodine, osoby
ovplyvnené okamžitou alebo dlhodobou krízovou situáciou, osoby s problémom adaptácie,
príslušníci etnických menšín. Zisťovaním v územnej pôsobnosti obce existencia takejto stálej
skupiny obyvateľov nebola identifikovaná, neexistuje ani u vysokého evidenčného stavu
bezdomovcov, tento má iba administratívny charakter.
Obec podporuje začlenenie nových (hlavne prisťahovaných) občanov do komunity
rovnocenným nediskriminačným prístupom ako k ostatným skupinám obyvateľstva a
prevenciou predchádzania vzniku nežiaducich spoločenských situácií. Neposkytuje žiadnym
občanom žiadnu ani jednorazové dávky v hmotnej núdzi, ktorú môže podľa zákona o hmotnej
núdzi poskytovať napríklad na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča,
vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu)
alebo mimoriadnych liečebných nákladov.
Potreby rozvoja služieb pre cieľovú skupinu:
-

podpora sociálnej integrácie všetkých skupín obyvateľstva ohrozených sociálnym
vylúčením - nezamestnaných, bezdomovcov, prisťahovalcov, i neprispôsobivých občanov

-

sociálna prevencia - rozvoj terénnej sociálnej práce k osvete a motivácii k predchádzaniu
alebo k prekonaniu už vzniklej nepriaznivej sociálnej / životnej situácie cieľovej skupiny,

-

podpora rozvoja miestnej zamestnanosti v komunite na báze remesiel a ľudových tradícií,

-

výchova a vzdelávanie k rozvoju schopností sa zamestnať a k sociálnej inklúzii, využitie
aktuálnych foriem podpory a rozvoja pracovných zručností, pomoci s nájdením
zamestnania a udržania pracovných návykov a podpora vytvárania miestnych podmienok
pre zamestnávanie nezamestnaných, osobitne mladých ľudí, absolventov škôl.

Vyšieuvedené cieľové skupiny tohoto komunitného plánu sociálnych služieb obce Sokolovce
pokrývajú 49,38 % obyvateľstva.
Cieľová skupina KPSS obce Sokolovce na roky 2018 – 2022:
seniori a ZŤP občania

počet osôb

%podiel

218

16,61

deti, mládež a mladé rodiny s deťmi
neprispôsobiví občania a osoby ohrozené sociálnym vylúčením

325
104

24,84
7,93

spolu cieľové skupiny občanov KPSS
% podiel na celkovom počte obyvateľov celkom

647
49,38

Tabuľka A10: Cieľové skupiny KPSS (Zdroj:SŠÚ a vlastné zisťovanie)
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.
3.5.

SWOT analýza sociálnej oblasti, disparity

SWOT analýza obsahuje analýzu silných a slabých stránok obce v sociálnej oblasti,
identifikáciu príležitostí rozvoja sociálnej práce a služieb a ohrození ich budúceho vývoja.
Poznatky v nej boli získané v analytických zisťovaniach a v hodnotiacich a syntetizačných
postupoch spracovateľského kolektívu, odborných pracovníkov, členov komisíí s riadiacich
orgánov schvaľovateľa.
Analýza je orientovaná na všetky faktory a existujúce podmienky rozvoja sociálnych služieb
a sociálnej starostlivosti o občanov v územnom obvode obce.
SWOT analýza prezentuje výsledky makroekonomickej a sociálno-ekonomickej analýzy a
zlučuje výsledky analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia v cieľovej oblasti sociálneho
rozvoja obce.
Silné stránky:

Slabé stránky:

Rovnosť práva na poskytnutie sociálnych služieb
zaručená všetkým občanom

Existujúca zostatková nezamestnanosť a nízka
úroveň sociálnej inklúzie neprispôsobivých občanov

Uplatnené strategické komunitné plánovanie
sociálneho rozvoja a rozvoja sociálnych služieb na
území obce zo strany samosprávy

Žiadne vlastné miestne zariadenia pre poskytovanie
sociálnych služieb, nedostatok zdrojov na budovanie
v dlhodobom výhľade vo verejnej sfére

Dostatočné územné dispozície pre rast bývania
v rodinných domoch a trvalý záujem oň

Nevybudovaná splašková kanalizácia a ČOV,
zlý technický stav stávajúcich ciest, chodníkov,
parkovísk v starej časti obce

Základná škála infraštruktúry pre šport a kultúrnospoločenských aktivít obce a dostupnosť širokého
sortimentu služieb pre cestovný ruch v lokalite

Neaktívne spoločenské organizácie minimáln
azáujmová činnosť, neorganizované cieľové skupiny
detí mladých ľudí , rodín s deťmi a seniorov

Dostatočné miestne kapacity pre základné
vzdelávanie i predškolskú výchovu v integrovanej
ZŠsMŠ s predpokladom rozšírenia kapacít MŠ

Nerozvinutá terénna sociálna práca, nedostatočný
monitoring cieľových skupín, nedostupné personálne
zabezpečenie opatrovateľskej služby.

Priaznivý vývoj bytovej výstavby v rodinných domoch
Málo dynamický demografický vývoj, nízka natalita,
a osídľovania mladými rodinami s deťmi, aktívna
prirodzené starnutie obyvateľstva
mobilita.
Schválené a uvedené do praxe všetky riadiace
dokumenty pre rozvoj obce – UPN, PHSRO, KPSS

Nedostatok finančných zdrojov obce na rozvoj
sociálnych služieb v obci

Formulár 5 - SWOT analýza – silné a slabé stránky
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Na základe vyhodnotenia účinkov a dopadov vyššie identifikovaných silných a slabých
stránok sociálneho rozvoja obce boli následne formulované tieto rámcové rozvojové
príležitosti v lokalite a potenciálne ohrozenia plánovaného priaznivého budúceho rozvoja
obce v sociálnej oblasti:
Príležitosti:

Ohrozenia:

Nepridelenie potrebných finančných na
dobudovanie základnej infraštruktúry
(kanalizácia a ČOV) a zhoršovanie stavu obecného
majetku - komunikácie, chodníky s dopadom na
pokles záujmu o rast bývania
Využitie dotačných schém zameraných na kultúrno- Nezáujem o komunitnú prácu, pretrvávanie
spoločenské aktivity a zlepšenie kvality života v obci neorganizovanosti cieľových skupín a nečinnosti
samosprávou i cieľovými skupinami
občianskych združení
Rozšírenie organizovania a účinnejšia propagácia
Pomalé vytváranie nových pracovných príležitostí
zaujímavých atrakcií v obci (ľudové tradície,
v obci - miestnej zamestnanosti
remeslá, zvyky, kultúrne a športové akcie)
Prehodnotenie možností podpory rozvoja
Nezáujem súkromnej sféry o budovanie nových
neverejných sociálnych služieb, zváženie inštitútu
vlastných kapacít neverejných sociálnych zariadení
partnerstva pri poskytovaní sociálnych služieb
v územnej pôsobnosti obce
Využitie verejných budov v majetku obce na
Nezáujem súkromnej sféry, OZ a NO
zriadenie prevádzok sociálnych služieb pre občanov o prevádzkovanie neverejných sociálnych prevádzok
neverejných prevádzkovateľov, účelových OZ a NO. v prenájme objektov vo vlastníctve obce
Využitie regionálnej spolupráce na rozvoj sociálnych
Nevyčlenenie potrebných vlastných zdrojov a
služieb, zlepšenie dostupnosti, kvality a využitia
pretrvávajúca absencia externých zdrojov na rozvoj
kapacít sociálnych zariadení, preventívnych aktivít,
sociálnych služieb vrátane nezapojenia súkromného
kultúrnych a voľnočasových aktivít pre cieľové
sektora k participácii na KPSS
skupiny komunitného plánu
Rozvinúť a využiť dobrovoľníctvo v obci s cieľom
Pretrvávanie nedostupnosti kvalifikovaných
zvyšovať kvalitu života v komunite, osvetová práca s
zamestnancov pre sociálnu prácu a opatrovateľstvo,
verejnosťou k aktívnej účasti pri riešení
nezáujem o dobrovoľnícku sociálnu prácu
nepriaznivých životných situácií
Možnosť využitia finančných zdrojov z EÚ, dotácií a
mimorozpočtových zdrojov na dobudovanie
infraštruktúry obce ako východiska pre rast záujmu
o budovanie neverejnej sociálnej infraštruktúry

Formulár 6 - SWOT analýza – príležitosti a ohrozenia

Vyššie uvedená SWOT analýza prezentuje súčasné výsledky analýzy doterajšieho sociálneho
vývoja obce a analýzy výsledkov a dopadov dosiaľ realizovaných prístupov a opatrení, i
predpokladanú reálne ovplyvniteľnú, cieľovo orientovanú budúcnosť obce v sociálnej oblasti.
Vytvára východiská na formuláciu rozhodujúcich disparít a určujúcich faktorov ďalšieho
vývoja a pre formulovanie aktuálnej stratégie rozvoja obce v sociálnej oblasti, v oblasti
rozjoja jednotlivých druhov sociálnych služieb.
Vytvára predpoklady pre formulovanie stratégie budúceho sociálneho vývoja obce, aby
určila:

-

ako zachovať, resp. rozvíjať silné stránky,

-

ako odstraňovať, resp. eliminovať slabé stránky,

-

ktoré z budúcich príležitostí možno využiť pre ďalší sociálny rozvoj,

-

akými aktivitami možno čeliť očakávaným ohrozeniam ďalšieho rozvoja.
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Z vykonanej SWOT analýzy vychádza určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov
rozvoja obce nasledovne:
Za kľúčové disparity sociálneho rozvoja možno na základe vykonanej analýzy vo vzájomnom
vzťahu považovať:

Nižšia priorita potreby rozvoja sociálnych služieb
v území v porovnaní s najvyššou prioritou potreby
urýchleného dobudovania a rekonštrukcie
technickej infraštruktúry pre bývanie

Minimálny sortiment poskytovaných sociálnych služeb
v území s vysokým potenciálom osídľovania s priamym
dopadom na stagnáciu rastu kvality života v území
a stratu konkurencieschopnosti územia pre bývanie na
vidieku

Potreba rozvinúť vzdelávanie v sociálnych službách
a využiť dobrovoľníctvo v obci s cieľom odstrániť
nedostatok personálneho zabezpečenia sociálnej
práce, posilniť sociálnu inklúziu v komunite a osvetu
k aktívnej účasti verejnosti na riešení nepriaznivých
životných situácií

Všeobecný, plošný nezáujem všetkých skupín
obyvateľstva o komunitnú prácu, pretrvávanie
pasívneho prístupu cieľových skupín občianskych
združení, NO i súkromného sektora k rozvoju
sociálnych služieb

Dobrá kapacitná i komunikačná dostupnosť
vybudovaných externých verejných i neverejných
zariadení sociálnych služieb v okrese PN
i v Trnavskom samosprávnom kraji

Chýbajúce miestne verejné i neverejné zariadenia
sociálnych služieb, pritom územným plánom i PHSRO
i KPSS sú vytvorené podmienky pre ich vybudovanie
neverejnými prevádzkovateľmi pri dostatočnom
miestnom dopyte po službách.

Rozhodnutie obecného zastupiteľstva o uplatnení
strategického komunitného plánovania sociálneho
rozvoja a rozvoja sociálnych služieb na území obce
zo strany samosprávy

Nedostatok vlastných zdrojov obce vyčlenených
z rozpočtu obce na organizačné a personálne
zabezpečenie terénnej komunitnej sociálnej práce
a služieb, prevenciu a monitoring potrieb.

Formulár 7 - Kĺúčové disparity rozvoja sociálnych služieb a sociálnej práce - analýza príčin a dôsledkov
Zdroj: vlastné zisťovanie.
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4. STRATEGICKÁ ČASŤ

4.1.

Globálny cieľ a strategické ciele sociálneho rozvoja obce

Koncepciou rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 –
2020 je formulovaná dlhodobá vízia rozvoja sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK
pre rok 2020 s ambíciou jej dlhodobej platnosti aj pre ďalšie roky takto:
„V roku 2020 bude obec využívať v Trnavskom kraji stabilizovanú sieť zariadení sociálnych
služieb a výkonu opatrení SPODaSK, ktoré budú prispôsobené požiadavkám a potrebám
prijímateľov sociálnych služieb.
Vďaka ich vysokej kvalite a modernému vybaveniu budú poskytovať kvalitné a dostupné
služby pre všetky skupiny prijímateľov sociálnej pomoci, zodpovedajúce ich potrebám a
požiadavkám.
Sociálne služby budú územne i finančne dostupné pre všetkých obyvateľov, ktorí sa budú
môcť slobodne rozhodnúť, ktorý druh služby/zariadenia využijú.
Sociálne služby budú prednostne poskytované v prirodzenom rodinnom prostredí formou
terénnej či ambulantnej starostlivosti. Sociálne služby pobytovej formy budú poskytované v
zariadeniach rodinného typu. Jednotlivé zariadenia budú presne profilované z hľadiska
diagnóz a iných špecifických skupín prijímateľov sociálnej pomoci. Sieť zariadení sociálnych
služieb bude doplnená o sociálno-zdravotné zariadenia, v ktorých bude okrem sociálnej
starostlivosti poskytovaná aj zdravotná starostlivosť na primeranej úrovni kvalifikovaným
personálom. Zariadenia sociálnych služieb, resp. zariadenia pre výkon opatrení SPODaSK
budú príjemným, rodinným a bezpečným prostredím pre prijímateľov sociálnej služby aj pre
samotných zamestnancov.
Poskytovatelia sociálnych služieb, resp. zariadenia pre výkon opatrení SPODaSK budú
aktívne integrovať svojich klientov do spoločenského či pracovného života. Seniorom budú
poskytované sociálne služby predovšetkým v denných centrách a prostredníctvom
opatrovateľskej služby v ich prirodzenom prostredí. Pobytové zariadenia sociálnych služieb
určené pre seniorov budú dôstojným prostredím, v ktorom budú môcť aktívne prežiť jeseň
svojho života.
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Počet týraných ľudí, opustených ľudí, bezdomovcov, finančne odkázaných skupín, či
obyvateľov na okraji spoločenského záujmu v obci bude výrazne nižší ako v roku 2018, k
čomu výraznou mierou prispeje práve komplexná, regionálne pokrytá sieť zariadení
sociálnych služieb a subjektov pre výkon opatrení SPODaSK.
Spoločnosť si bude viac vážiť zamestnancov pracujúcich v sociálnej oblasti, čo sa prejaví aj
na ich odmeňovaní. Sieť zariadení a poskytovateľov sociálnych služieb a výkonu opatrení
SPODaSK bude v plnej miere integrovaná.
Prepojenie zainteresovaných strán štát – VÚC – obce - zariadenia/poskytovatelia sociálnych
služieb a výkonu opatrení SPODaSK – prijímatelia sociálnych služieb bude sledovať
spoločný cieľ: komplexnosť, kvalitu a individuálny prístup poskytovania služieb každému,
kto tieto služby bude potrebovať.“
Na dosiahnutie vízie pre oblasť poskytovania sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK
v Trnavskom kraji boli pre rok 2020 stanovené tri hlavné ciele, ktoré kombinujú vyššie
uvedené požiadavky a očakávania:
1) Zvýšenie kvality, kapacity a finančného zabezpečenia existujúcich poskytovateľov
sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK tak, aby garantovali primeranú odbornú
starostlivosť a kvalitu života všetkým obyvateľom Trnavského kraja.
2) Rozšírenie siete sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK, ktoré osobám
odkázaným na tieto služby poskytnú potrebnú odbornú starostlivosť.
3) Eliminácia násilia a skvalitnenie monitoringu osôb ohrozených násilím.
V súlade s vyššieuvedenou dlhodobou víziou rozvoja sociálnych služieb a hlavnými cieľmi
Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK, analyzovaných disparít a faktorov rozvoja
sociálnych služieb na území obce stanovuje si obec Sokolovce nasledovný Globálny cieľ
rozvoja sociálnych služieb na obdobie do roku 2022:
Zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a celkovú spoločnú komplexnosť
externých i vlastných sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov obce Sokolovce
bez rozdielu vyznania a pôvodu pri uplatnení individuálneho prístupu poskytovania
služieb ku každému občanovi, kto tieto služby bude potrebovať.
Strategickým cieľom
rozvoja sociálnych služieb do roku 2022 je zníženie počtu osôb ohrozených sociálnym
vylúčením osobitne v mladých rodinách s deťmi a u seniorov pod úroveň roka 2018,
dosiahnuté účinnou sociálnou inklúziou a medzigeneračnou solidaritou.
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4.2. Špecifické ciele pre cieľové sociálne skupiny
Základným strategickým a plánovacím dokumentom usmerňujúcim rozvoj obce je Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Komunitný plán sociálnych služieb ako
strednodobý rozvojový dokument rešpektuje globálny cieľ, strategický cieľ a priority obce
naformulované pre oblasť sociálneho rozvoja v PHSR.
Strategická časť komunitného plánu sociálnych služieb sa zameriava na stanovenie stratégie v
oblasti rozvoja sociálnych služieb či už rozvojom služieb priamo v obci, rozvojom partnerstva
obcí v regióne navzájom alebo spoluprácou s externými verejnými a neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb a ich zriaďovateľmi.
Strategický cieľ rozvoja sociálnych služieb na území obce bude zabezpečený realizáciou
všeobecne platných cieľov rozvoja sociálnych služieb a špecifických cieľov pre cieľové
sociálne skupiny.
Všeobecne platnými cieľmi rozvoja sociálnych služieb pre všetky skupiny obyvateľstva sú:
1. Zabezpečovanie dostupnosti komplexných a vyvážených sociálnych služieb podľa
potrieb obyvateľov obce,
2. Predchádzanie sociálnej exklúzii rizikových skupín obyvateľstva a podpora
sociálnej inklúzie
3. Rozvoj komunitného života na princípoch územnej spolupráce a medzigeneračnej
solidarity
Pre dosiahnutie jednotlivých cieľov rozvoja sociálnych služieb sú formulované konkrétne
priority rozvoja sociálnych služieb a opatrenia na zabezpečenie implementácie, ktoré sa budú
v období rokov 2018 – 2022 realizovať, monitorovať a vyhodnocovať.
Pri ich realizácii opatrení je dôležitá správna koordinácia a spolupráca subjektov sociálneho
rozvoja - obce, obstarávateľov a poskytovateľov sociálnych služieb a prijímateľov týchto
služieb, v záujme efektívneho využitia disponibilných personálnych a finančných kapacít a
získania všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátane prehodnotenia priorít obecného
rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
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4.2.1. Špecifické ciele pre cieľovú skupinu seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania
V súlade s identifikovanými potrebmi a analyzovanými požiadavkami je potrebné rozšíriť
sociálne služby o tie, ktoré v obci stagnujú alebo absentujú – najmä terénne sociálne služby,
ktoré zabezpečujú zotrvanie obyvateľov v ich domácom prostredí, kde sú zvyknutí, kde sa
cítia v bezpečí a kde majú vytvorené sociálne väzby.
Na základe identifikácie potrieb rozvoja sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu obec
stanovuje nasledovné špecifické ciele rozvoja sociálnych služieb:
4.2.1.1.

Rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania seniorov v prirodzenom
prostredí domácnosti, najmä domácej opatrovateľskej služby, sprievodcovskej
služby a služieb osobnej asistencie,

4.2.1.2.

Rozvoj aktivít pre seniorov a ZŤP v oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia a
trávenia voľného času najmä na princípe medzigeneračnej solidarity - spoločné
aktivity seniorov, mladých rodín, detí a mládeže,

4.2.1.3.

Rozvoj vlastných aktivít seniorov v oblasti podpory zdravia, vzdelávania, turistiky
a cestovného ruchu na báze ročného kalendára spoločných kultúrno-spoločenských
aktivít

4.2.1.4.

Vytváranie

technických

podporných

sociálnych

podmienok
služieb

a

podpora

vykonávaných

rozvoja

samoobslužných

subjektami

komunity

–

poskytovanie sociálnych služieb v neverejnom dennom komunitnom centre odľahčovacia služba, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny
4.2.1.5.

Prevencia kriminality páchanej na senioroch, ochrany osôb, majetku a bezpečného
správania sa seniorov v cestnej premávke.

4.2.2. Špecifické ciele pre cieľovú skupinu deti a mládež a mladé rodiny s deťmi s
rizikom sociálneho vylúčenia
Na základe identifikácie potrieb rozvoja sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu obec
stanovuje nasledovné špecifické ciele rozvoja sociálnych služieb:
4.2.2.1. Prevencia a poradenstvo zamerané na elimináciu rizikových a nežiadúcich javov
(záškoláctva, delikvencie, drogových závislostí, násilia a pod.) realizované v rámci
inkluzívneho vzdelávania v predškolských a školských zariadeniach za účasti
rodičov, besedy a poradenstvo s cieľovou skupinou
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4.2.2.2. Rozvoj vlastných záujmových, kultúrnych a spoločenských aktivít komunity pre
voľný čas a podporu zdravého životného štýlu s cieľom predchádzania rizikovým a
nežiadúcim javom, spoločné akcie mladých rodičov s deťmi a mládežou
4.2.2.3. Podpora medzigeneračnej solidarity (spoločné aktivity detí, mládeže a rodín s deťmi)
komunitného dobrovoľníctva, podpora vlastného „organizovania sa“ mládeže
a mladých rodín, zapájania sa do verejných služieb a využívania disponibilnej
infraštruktúry v území, podpora činnosti občianskych združení a neziskových
organizácií pri organizovaní záujmovej činnosti a sociálnej práce s priaznivým
dopadom na kvalitu života v obci,
4.2.2.4. Podpora zosúľaďovania rodinného a pracovného života a osobnej starostlivosti
o dieťa cieľavedomou prevádzkou predškolských a školských zariadení vrátane
organizovania záujmovej a krúžkovej činnosti vo voľnom čase a počas prázdnin.
4.2.3. Špecifické ciele pre cieľovú skupinu neprispôsobiví občania, osoby ohrozené
sociálnym vylúčením
Na základe identifikácie potrieb rozvoja sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu obec
stanovuje nasledovné špecifické ciele rozvoja sociálnych služieb:
4.2.3.1.

Podpora sociálnej inklúzie neprispôsobivých občanov a osôb ohrozených
sociálnym vylúčením, podpora nimi organizovaných vlastných aktivít

4.2.3.2.

Rozvoj terénnej sociálnej práce zameranej na osvetu a motiváciu k prekonaniu
nepriaznivej sociálnej/životnej situácie cieľovej skupiny, terénna sociálna služba
krízovej intervencie s využitím kapacít externých krízových centier a siete
zariadení sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK,

4.2.3.3.

Podpora rozvoja miestnej zamestnanosti v komunite, využitie aktuálnych foriem
pomoci a zamestnávania nezamestnaných s orientáciou na rozvoj miestnych
služieb, remesiel a ľudových tradícií

4.2.3.4.

Spolupráca v regióne v záujme operatívneho prístupu k zabezpečeniu sociálnych
služieb krízovej intervencie v externých zriadeniach nízkoprahových denných
centier, integračných centier, útulku, nocľahárne, domova na polceste a zariadení
núdzového bývania.
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4.3. Priority rozvoja sociálnych služieb a ich implemenácia
Na základe cieľov rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce Sokolovce určených
v predchádzajúcich častiach možno stanoviť podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a cieľových skupín nasledovné priority rozvoja sociálnych služieb:
1. Rozvoj terénnej sociálnej práce vo vzťahu ku všetkým cieľovým skupinám prijímateľov
sociálnych služieb, rozvoj terénnych sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne
odkázaných prijímateľov, osveta, motivácia, monitoring a prevencia vzniku sociálnej
odkázanosti a negatívnych javov v skupinách s rizikom sociálneho vylúčenia.
2. Podpora sociálnej inklúzie všetkých skupín obyvateľstva – detí, mládeže, mladých rodín
s deťmi, seniorov, ZŤP, neprispôsobivých občanov a osôb ohrozených sociálnym
vylúčením
3. Podpora aktivít organizovaných na princípe medzigeneračnej solidarity - spoločné
aktivity seniorov a mladých ľudí, detí a mládeže, činnosti občianskych združení,
záujmových organizácií vrátane rozvoja ich vlastných záujmových, kultúrnych
a spoločenských aktivít komunity pre voľný čas a podporu zdravého životného štýlu s
cieľom predchádzania rizikovým a nežiadúcim javom,
4. Prehĺbenie sociálnej inklúzie v rozvoji inkluzívneho vzdelávania predškolského
a školského zariadenia a prevádzkou MŠ a ZŠ podporovať zosúľaďovanie rodinného
a pracovného života a osobnej starostlivosti o dieťa u mladých rodín s deťmi vrátane
organizovania záujmovej a krúžkovej činnosti pre deti a mládež vo voľnom čase a počas
prázdnin.
Vecný obsah identifikovaných priorít je potrebné zabezpečiť u priority 1. buď
dobrovoľníckou činnosťou alebo profesionálnymi pracovníkmi – zamestnancami obce.
Vzhľadom na nedostupnosť profesionálnych pracovníkov na trhu práce je žiadúce rozvinúť
v komunite cieľovej skupiny seniorov vzdelávanie a osvetu k samoobslužným aktivitám
vrátane výchovy vlastných kapacít na výkon hlavne terénnej, domácej opatrovateľskej služby.
Priority 2. a 3. majú charakter priebežných stálych činností podporovaných obcou ale
vykonávaných priamo vlastnou činnosťou zriadených a aktívnych účelových organizácií,
združení, klubov príslušných cieľových skupín komunity.
Na realizáciu priority č. 4. vytvára obec veľmi vhodné podmienky rozšírením kapacít MŠ
o 10 miest so súčasným rozšírením tried z 2 na 3 a posilnením predškolskej výchovy
uplatnením prvkov inkluzívneho vzdelávania vrátane jeho personálneho zabezpečenia a
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obstarania tomu odpovedajúceho materiálovo-technického vybavenia. Uplatnenie prvkov
inkluzívneho vzdelávania vo vyučovacom procese ZŠ a prehĺbenie sociálnej inklúzie
v prevdzke ZŠ i MŠ sú dosiahnuteľné cielenými organizačnými zmenami v kompetencii
vedenia ZŠsMŠ alebo obce ako zriaďovateľa.
Objem potrebných kapacít takto poskytovaných prioritných základných sociálnych služieb,
aktivít alebo doplnkových podporných činností je potrebné priebežne spresňovať
a prispôsobovať potrebám cieľových skupín v priebehu realizácie KPSS.
O organizačnom a finančnom zabezpečení terénnej sociálnej práce pracovníkmi obce alebo
sociálnych služieb externým subjektom rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Výkon týchto činností zakladá povinnosť zmeny registrácie obce ako poskytovateľa sociálnej
služby ak súčasťou terénnej práce bude opatrovateľská služba.
Rozsah prípadných požiadaviek na poskytovanie sociálnych služieb v obci externými
poskytovateľmi nemožno v súčasnosti presne vymedziť, je účelné ich spresniť pri začatí
aktivít príslušnej priority.
Implementáciu komunitného plánu sociálnych služieb je potrebné zabezpečiť zo strany obce
a jej prípadných partnerov – ostatných subjekov pôsobiacich v sociálnej oblasti formou
nasledovných opatrení na dosiahnutie cieľov komunitného plánu sociálnych služieb:

Opatrenie

KPSS SOKOLOVCE NA ROKY 2018 – 2022 - neinvestičné opatrenia
Náklady Zdroj
(tis.
financoZodpovedný SpoluEUR)
vania
za realizáciu pracuje

4.3.1.
Opatrenia na zabezpečenie
špecifických cieľov pre cieľovú skupinu
seniori a zdravotne ťažko postihnutí občania
4.3.1.1. Zabezpečiť postupné rozširovanie
poskytovania terénnych sociálnych služieb s
cieľom zotrvania seniorov v prirodzenom
prostredí domácnosti, najmä terénnej
opatrovateľskej
služby,
sprievodcovskej
služby a služieb osobnej asistencie
4.3.1.2.
Zabezpečovať priebežne rozvoj
súčasných a ďalších aktivít pre seniorov v
oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia a
trávenia voľného času najmä na princípe
medzigeneračnej solidarity - spoločné aktivity
seniorov, mladých rodín, detí a mládeže
4.3.1.3.
Zabezpečovať rozvoj vlastných
aktivít seniorov v oblasti podpory zdravia,
vzdelávania, turistiky a cestovného ruchu na
báze ročného kalendára spoločných kultúrnospoločenských aktivít (príspevky na hlavné
jedlo, príspevky jubilantom, posedenie k
mesiacu úcty k starším, dotácia na činnosť JD)
4.3.1.4. Vytvárať technické podmienky a
podporovať
rozvoj
samoobslužných
podporných sociálnych služieb vykonávaných
subjektami komunity – poskytovanie
sociálnych služieb v neverejnom dennom
komunitnom centre - odľahčovacia služba,

117,5

Termín realizácie

2018

2019 2020

2021

2022

12,7

14,8

20,8

32

37,2

obecný
41,5 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

Jednota
dôchodcov

5,1

5,2

5,2

10,4

15,6

obecný
9 rozpočet

obecné
zastupieľstvo

Jednota
dôchodcov

0

1

2

3

3

vlastné
38 zdroje

Jednota
dôchodcov

NO ZŤP

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

obecný
rozpočet/
vlastné
25 zdroje

Jednota
dôchodcov

obecné
zastupiteľstvo

0

0

5

10

10
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jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej hygieny
4.3.1.5.
Zabezpečiť formou besied a
vzdelávania seniorv prevenciu kriminality
páchanej na senioroch, ochrany osôb,
majetku a bezpečného správania sa seniorov
v cestnej premávke

Opatrenie

obecný
4 rozpočet
Náklady
(tis.
EUR)

Zdroj
financova
nia

obecné
zastupiteľstvo

Jednota
dôchodcov

Zodpovedný
za realizáciu

Spolupra
cuje

0

Opatrenie

33

1

1

2019 2020

2021

2022

1

7

7

8

10

obecný
6 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ

0

1

1

2

2

vlastné
8 zdroje

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ

JD, NO,
OZ

0

2

2

2

2

obecný
8 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ
JD, NO,
OZ

0

2

2

2

2

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ
JD, NO,
OZ

0

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2021

2022

obecný
rozpočet/
vlastné
5 zdroje
obecný
rozpočet/
vlastné
6 zdroje

Náklady
(tis.
EUR)

Zdroj
financova
nia

obecné
zastupiteľstvo

Zodpovedný
za realizáciu

Spolupra
cuje

Termín realizácie
2018

4.3.3.
Opatrenia na zabezpečenie
špecifických cieľov pre cieľovú skupinu
neprispôsobiví občania, osoby ohrozené
sociálnym vylúčením
4.3.3.1.
Podporovať
sociálnu inklúziu
všetkých skupín detí, mládeže, rodín s deťmi,
seniorov i neprispôsobivých občanov a osôb
ohrozených sociálnym vylúčením, podpora
nimi organizovaných vlastných aktivít
4.3.3.2.
Zabezpečovať rozvoj terénnej
sociálnej práce zameranej na osvetu a

1

Termín realizácie
2018

4.3.2.
Opatrenia na zabezpečenie
špecifických cieľov pre cieľovú skupinu deti
a mládež, hlavne v mladých rodinách s
deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia:
4.3.2.1.
Zabezpečiť
prevenciu
a poradenstvo zamerané na elimináciu
rizikových a nežiadúcich javov (záškoláctva,
delikvencie, drogových závislostí, násilia)
realizovať v rámci inkluzívneho vzdelávania v
predškolských a školských zariadeniach za
účasti rodičov, besedy a poradenstvo s
cieľovou skupinou
4.3.2.2.
Podporovať rozvoj vlastných
záujmových, kultúrnych a spoločenských
aktivít komunity pre voľný čas a podporu
zdravého životného štýlu s cieľom
predchádzania rizikovým a nežiadúcim javom,
spoločné akcie mladých rodičov s deťmi a
mládežou
4.3.2.3.
Podporovať
aktivity
medzigeneračnej solidarity (spoločné aktivity
detí, mládeže a mladých rodín s deťmi)
komunitného
dobrovoľníctva,
podpora
vlastného „organizovania sa“ mládeže
a mladých rodín, zapájania sa do verejných
služieb
a využívania
disponibilnej
infraštruktúry v území, podpora činnosti
občianskych
združení
a
neziskových
organizácií pri organizovaní záujmovej
činnosti a sociálnej práce s priaznivým
dopadom na kvalitu života v obci
4.3.2.4. Podporovať zosúľaďovanie rodinného
a pracovného života a osobnej starostlivosti o
dieťa
cieľavedomou
prevádzkou
predškolských a školských zariadení vrátane
organizovania záujmovej a krúžkovej činnosti
vo voľnom čase a počas prázdnin.
4.3.2.5.
Poskytovať operatívnu sociálnu
výpomoc občanom v prípade mimoriadnych
udalostí (sociálne pohreby, mimoriadna
sociálna výpomoc, uvítanie do života)

1

27

obecný
6 rozpočet
vlastné
8 zdroje

obecné
zastupiteľstvo
ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ

UPSVAR,
JD, NO,
OZ
JD, NO,
OZ
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0

6

6

7

8

0

1

1

2

2

0

2

2

2
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motiváciu
k
prekonaniu
nepriaznivej
sociálnej/životnej situácie cieľovej skupiny,
terénna sociálna služba krízovej intervencie s
využitím kapacít externých krízových centier
a siete zariadení sociálnych služieb a výkonu
opatrení SPODaSK
4.3.3.3.
Podpora
rozvoja
miestnej
zamestnanosti
v
komunite,
využitie
aktuálnych foriem pomoci a zamestnávania
nezamestnaných s orientáciou na rozvoj
miestnych služieb, remesiel a ľud. tradícií
4.3.3.4. Spolupráca sociálnych partnerov v
regióne v záujme operatívneho prístupu k
zabezpečeniu sociálnych služieb krízovej
intervencie
v
externých
zriadeniach
nízkoprahových
denných
centier,
integračných centier, útulku, nocľahárne,
domova na polceste a zariadení núdzového
bývania.

Opatrenie

obecný
8 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

miestni
zamestná
va- telia
PO, FO,
NO

obecný
rozpočet/
vlastné
5 zdroje

obecné
zastupiteľstvo

UPSVAR,
JD, NO,
OZ

Zodpovedný
za realizáciu

Spolupra
cuje

Náklady
(tis.
EUR)

Zdroj
financova
nia

0

2

2

2

2

0

1

1

1

2

2021

2022

Termín realizácie
2018

4.3.4. Opatrenia
na
zabezpečenie
špecifických cieľov pre všetky cieľové
skupiny:
4.3.4.1. Umiestniť na web stránku obce
samostatnú informačnú stránku pre oblasť
sociálnych
služieb
zabezpečovaných
v komunite, umiestniť na ňu komunitný plán
sociálnych služieb po schválení, interné
predpisy
a postupy
riešenia
potrieb
prijímateľov a vzory tlačív na vybavovanie
požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb.
4.3.4.2. Zriadiť referát sociálnych služieb na
obecnom úrade, zabezpečiť jeho personálne
obsadenie kvalifikovaným pracovníkom.
4.3.4.3.. Obstarať z UPSVAR a distribuovať
do domácností 1x polročne informačný
materiál
typu
„Sprievodca sociálnymi
službami“ a umiestniť na web stránku obce
trvale
4.3.4.4.
Zabezpečiť
organizovanie
verejnoprospešných
prác
–
menších
obecných služieb a aktivačnej činnosti pre
občanov cieľovej skupiny neprispôsobiví
občania,
osoby
ohrozené
sociálnym
vylúčením
4.3.4.5.
Doplniť
kalendár
akcií
organizovaných
obcou
a sociálnymi
partnermi na web stránku obce a zvýšiť
informovanosť o akciách prostredníctvom
obecného rozhlasu
Opatrenia KPSS 2018 - 2022 neinvestičné
celkom:

70

2019 2020

0

5

17

18

30

0

1

1

1

1

obecné
zastupiteľstvo
obecné
zastupiteľstvo

UPSVAR
PN

0

0

12

12

24

Jednota
dôchodcov

UPSVAR
PN

0

1

1

1

1

obecný
rozpočet/
vlastné
10 zdroje

obecné
zastupiteľstvo

UPSVAR
PN

0

2

2

3

3

obecný
4 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ
JD, NO,
OZ

0

1

1

1

1

13,7

32,8

50,8

65

85,2

obecný
4 rozpočet
obecný
48 rozpočet

vlastné
4 zdroje

247,5

Formulár 8 - Opatrenia na realizáciu KPSSneinvestičné aktivity ( Zdroj: vlastné zisťovanie)

Celkvý objem nákladov na realizáciu neinvestičných opatrení KPSS za roky 2018 – 2022 je
247,5 tis. EUR.
Investičné projekty KPSS sú totožné s obsahom PHSRO – časť sociálny rozvoj, viď strana
18, Formulár F4.
63/74
SPRACOVAL: ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ MIKROREGIÓNU VÁŽSKA VODNÁ CESTA, HLOHOVEC

4/2018

KPSS SOKOLOVCE NA ROKY 2018 – 2022

.

4.4.

Akčný plán a finačné zabezpečenie realizácie

Postup realizácie navrhnutých priebežných alebo pravidelne opakovaných opatrení na
zabezpečenie implementácie KPSS s rozdelením zodpovednosti za ich plnenie a monitoring
alebo kontrolu obsahuje akčný plán implementácie KPSS.
Akčný plán určuje vecný postup a časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych
služieb v plánovanom období s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb a
foriem sociálnych služieb tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti
sociálnej služby pre obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.
Akčný plán súčasne určuje finančné podmienky, personálne podmienky, prevádzkové a
organizačné podmienky, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu
komunitného plánu sociálnych služieb.
Na realizáciu opatrení a zabezpečenie prípravy investičných projektov na zlepšenie
a skvalitnenie sociálnych služieb v územnom obvode obce Sokolovce je potrebné realizovať
organizačné opatrenia a aktivity Akčného plánu KPSS.
Akčný plán KPSS na rok 2018 pre opatrenia a projekty plánované na začatie v rokoch 2018
až 2020, t.j. spracovaný podľa pravidla n+2, je v prílohe č. 2.
Požiadavky na finančné zabezpečenie realizácie opatrení a zabezpečenie prípravy projektov
na zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb sú navrhnuté ako súčasť akčného plánu vrátane
špecifikácie zdrojov na ich obstaranie. Nakoľko obec má komplexne riešenú prípravu
rozvojových investičných projektov platným Územným plánom obce Sokolovce v znení
zmien a doplnkov č.2 schválených VZN č.1/2018 zo dňa 7.2.2018 i platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020 z roku 2014 a v tomto
komunitnom pláne nie sú navrhované žiadne nové investičné opatrenia na zabezpečenie
sociálnych služieb obcou, nevyplývajú z tohoto KPSS žiadne nové požiadavky na obstaranie
vlastných ani externých verejných investičných finančných prostriedkov na rozvoj sociálnych
služieb. Špecifikované požiadavky na finančné zabezpečenie majú charakter neinvestičných
finančných prostriedkov z rozpočtu obce alebo externých verejných zdrojov dostupných
v programoch podpory rozvoja sociálnych služieb poskytovaných VUC, MPSV SR alebo
UPSVR SR.
O finančnom zabezpečení realizácie KPSS rozhodne v príslušnom roku obecné zastupiteľstvo
schválením rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie.
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5. MONITOROVANIE A HODNOTENIE KOMUNITNÉHO PLÁNU
5.1. Spôsob monitorovania komunitného plánu
Monitorovanie komunitného plánu bude priebežne vykonávať príslušná komisia zriadená
obecným zastupiteľstvom a menovaná starostom obce (napr. v súčasnosti v podmienkach
obce je zriadená 4 členná komisia školská a sociálna zložená z poslancov obecného
zastupiteľstva). Na základe monitoringu spracuje komisia minimálne jeden krát ročne správu
o zisteniach z monitorovania implementácie KPSS (správu o plnení cieľov a dosiahnutých
výsledkoch plnenia komunitného plánu s hodnotením dopadov a účinnosti realizovaných
opatrení).
Správu s návrhom hodnotenia a v prípade potreby i s návrhom potrebných opatrení na
zaistenie implementácie KPSS v ďalšom období predloží komisia na rokovanie obecnému
zastupiteľstvu.
5.2. Hodnotenie plnenia komunitného plánu sociálneho rozvoja
Obecné zastupiteľstvo OZ minimálne jedenkrát ročne (optimálne do 30.6. za obdobie
predchádzajúceho roka) prerokoje správu príslušnej komisie z monitorovania implementácie
KPSS, vykoná hodnotenie plnenia komunitného plánu sociálneho rozvoja prerokovaním
správy a prijme podľa potreby rozhodnutia na zabezpečenie ďalšej realizácie KPSS.
V rámci tvorby a schvaľovania rozpočtu obce určí obecné zastupiteľstvo finančné podmienky
na zabezpečenie realizácie KPSS v ďalšom období, t.j. určí finančné zdroje z rozpočtu obce
a požiadavky na finančné zdroje z rozpočtu vyššieho územného celku i prípadne z rozpočtu
verejných poskytovateľov sociálnych služieb na spolufinancovanie potrebnej kapacity
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu
v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, na príslušný rok
a prípadne požiadavky na kapacity.
V prípade významných zmien v potrebách poskytovania sociálnych služieb v územnom
obvode obce zistených na základe priebežného monitorovania realizácie KPSS v priebehu
roka, rozhodne obecné zastupiteľstvo o podmienkach a o rozsahu a spôsobe zmeny alebo
aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.
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6.

ZÁVER

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sokolovce na obdobie rokov 2018 – 2022 prioritne
podporuje rozvoj terénnych sociálnych služieb a na podporu aktívneho starnutia pre seniorov
a ZŤP občanov, Zameriava sa na sociálnu inklúziu a zosúladenie rodinného a pracovného
života predovšetkým mladých rodín s deťmi, ako aj na podporu začleňovania osôb
ohrozených sociálnou odkázanosťou.
Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb a jeho uvedením do praxe sa v obci
Sokolovce pristúpilo k uplatneniu komplexného komunitného plánovania v oblasti sociálnych
služieb, cieľom ktorého je:
-

prvotné zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu v oblasti sociálnej práce a sociálnych
služieb v obci,

-

naštartovanie systematického a transparentného plánovania rozvoja sociálnych služieb
s inicializáciou účasti všetkých dotknutých subjektov k vytvoreniu efektívne fungujúceho
miestneho partnerstva týchto subjektov,

-

stanovenie a realizácia strategických cieľov a opatrení k zabezpečeniu rozvoja sociálnych
služieb obce,

-

vytvorenie štruktúry organizačného zabezpečenia formy a nástroja pre rozhodovanie
obecnej samosprávy v oblasti sociálnych služieb.

Úspech realizácie strategických cieľov a opatrení stanovených v KPSS bude závisieť od
miery aktívnej účasti a spolupráce samosprávy obce, obecných zariadení, sociálnych
partnerov, dotknutých subjektov a obyvateľov na území obce, ich cieľových sociálnych
skupín, so súbežným nevyhnutným zabezpečením finančných, materiálnych a personálnych
podmienok potrebných na rozvoj sociálnej práce a sociálnych služieb v obci.
Zodpovednosť za administratívne zabezpečenie a za postupnú realizáciu jednotlivých aktivít
obsiahnutých v KPSS má Obecné zastupiteľstvo ako kolektívny riadiaci orgán, starosta obce
ako výkonný orgán a príslušné komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve.
Úspešnosť realizácie KPSS bude závisieť i od aktívnej účasti a podpory všetkých obyvateľov
obce a všetkých aktérov rozvoja na území obce pri koordinovaní jednotlivých aktivít
Obecným zastupiteľstvom.
KPSS obce Sokolovce bol schválený a uvedený do praxe rozhodnutím obecného
zastupiteľstva.
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Schválenie KPSS

Dokument

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sokolovce
na roky 2018 – 2022

Spracoval:

Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta, Hlohovec
Projektový tím zložený z pracovníkov spracovateľa a zamestnancov OÚ
Spolupráca a účasť verejnosti zabezpečená miestnym zisťovaním a dotazníkom pre
občanov poskytovaným na OÚ

KPSS bol prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa: ......................2018
Prerokovanie

Verejné zisťovanie pri tvorbe KPSS:
a/ formou dotazníkov počas spracovania
b/ priebežné pripomienkovanie po zverejnení na web stránke obce počas jeho
implementácie

Obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sokolovce na roky 2018 – 2022
bez pripomienok / s pripomienkami
v zmysle zápisnice z rokovania dňa ............................2018.

Schválenie

Obecné zastupiteľstvo
II. ukladá
starostovi obce a odborným komisiám OÚ
zabezpečiť realizáciu KPSS obce Sokoloce na roky 2018 – 2022 v súlade s Akčným
plánom
Dňa : ..................2018
Číslo uznesenia OZ: ........................

Podpis štatutárneho zástupcu :
..................................................
Ing. Marián Dóczy, starosta obce
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Prílohy:

Príloha č. 1.

Zoznam použitých informačných zdrojov a literatúry
(východiskové strategické a koncepčné dokumenty,
súvisiaca legislatíva)

Príloha č. 2.

Akčný plán na rok 2018 s výhľadom na r. 2019 - 20

Príloha č. 3.

Elektronická verzia na CD s dokumentáciou

68/74
SPRACOVAL: ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ MIKROREGIÓNU VÁŽSKA VODNÁ CESTA, HLOHOVEC

4/2018

KPSS SOKOLOVCE NA ROKY 2018 – 2022

.
Príloha č. 1.
Zoznam použitých informačných zdrojov
(východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)
Dohovor OSN o právach dieťaťa
(http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/zakony/dohovor-o-pravach-dietata.pdf)
Stratégia Európa 2020
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020,
Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v
Slovenskej republike na roky 2016 – 2020,
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (12/2011)
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 331/2017 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2018
Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č.413/2012 Z.z.,
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa,
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime,
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 2020
Payne, Ruby K. et al. : Mosty z chudoby – stratégie pre profesionálov a komunity. Košice,
Equilibria 2010, s. 19 – 19.
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/
http://www.upsvar.sk/
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sokolovce na roky 2014-2020 zo
dňa 23.10.2015.
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Príloha č. 2.
Akčný plán na rok 2018 s výhľadom na r. 2019 - 20

Opatrenie
Aktivita

Zdroj
financovania

Náklady
(tis. EUR)

Zodpovedný za
realizáciu

Spolupracuje

Termín realizácie
Ročné náklady
(tis. EUR)
2018

2019

2020

12,7

14,8

20,8

4.3.1. Opatrenia na zabezpečenie špecifických cieľov
pre cieľovú skupinu seniori a zdravotne ťažko
postihnutí občania
117,5
4.3.1.1.
Zabezpečiť
postupné
rozširovanie
poskytovania terénnych sociálnych služieb s cieľom
zotrvania seniorov v prirodzenom prostredí domácnosti,
najmä terénnej opatrovateľskej služby, sprievodcovskej
služby a služieb osobnej asistencie

4.3.1.2. Zabezpečovať priebežne rozvoj súčasných a
ďalších aktivít pre seniorov v oblasti kultúrneho
a spoločenského vyžitia a trávenia voľného času najmä
na princípe medzigeneračnej solidarity - spoločné
aktivity seniorov, mladých rodín, detí a mládeže

4.3.1.3. Zabezpečovať rozvoj vlastných aktivít seniorov
v oblasti podpory zdravia, vzdelávania, turistiky
a cestovného ruchu na báze ročného kalendára
spoločných kultúrno-spoločenských aktivít (príspevky na
hlavné jedlo, príspevky jubilantom, posedenie k mesiacu
úcty k starším, dotácia na činnosť JD)

4.3.1.4. Vytvárať technické podmienky a podporovať
rozvoj samoobslužných podporných sociálnych služieb
vykonávaných subjektami komunity – poskytovanie
sociálnych služieb v neverejnom dennom komunitnom
centre - odľahčovacia služba, jedáleň, práčovňa,
stredisko osobnej hygieny

4.3.1.5.
Zabezpečiť formou besied a vzdelávania
seniorv prevenciu kriminality páchanej na senioroch,
ochrany osôb, majetku a bezpečného správania sa
seniorov v cestnej premávke

obecný
41,5 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

Jednota
dôchodcov

5,1

5,2

5,2

obecný
9 rozpočet

obecné
zastupieľstvo

Jednota
dôchodcov

0

1

2

vlastné
38 zdroje

Jednota
dôchodcov

NO ZŤP

7,6

7,6

7,6

obecný
rozpočet/
vlastné
25 zdroje

Jednota
dôchodcov

obecné
zastupiteľstvo

0

0

5

obecné
zastupiteľstvo

Jednota
dôchodcov

0

1

1

obecný
4 rozpočet
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Opatrenie

Zdroj
financova
nia

Náklady
(tis. EUR)

Zodpovedný
za realizáciu

Spolupr
acuje

Termín realizácie
Ročné náklady
(tis. EUR)

2018

2019

2020

1

7

7

4.3.2. Opatrenia na zabezpečenie špecifických cieľov
pre cieľovú skupinu deti a mládež, hlavne v mladých
rodinách s deťmi s rizikom sociálneho vylúčenia:
33
4.3.2.1.
Zabezpečiť
prevenciu
a poradenstvo
zamerané na elimináciu rizikových a nežiadúcich javov
(záškoláctva, delikvencie, drogových závislostí, násilia)
realizovať v rámci
inkluzívneho vzdelávania v
predškolských a školských zariadeniach za účasti
rodičov, besedy a poradenstvo s cieľovou skupinou

4.3.2.2.
Podporovať rozvoj vlastných záujmových,
kultúrnych a spoločenských aktivít komunity pre voľný
čas a podporu zdravého životného štýlu s cieľom
predchádzania rizikovým a nežiadúcim javom, spoločné
akcie mladých rodičov s deťmi a mládežou

4.3.2.3.
Podporovať aktivity medzigeneračnej
solidarity (spoločné aktivity detí, mládeže a mladých
rodín s deťmi) komunitného dobrovoľníctva, podpora
vlastného „organizovania sa“ mládeže a mladých rodín,
zapájania sa do verejných služieb a využívania
disponibilnej infraštruktúry v území, podpora činnosti
občianskych združení a neziskových organizácií pri
organizovaní záujmovej činnosti a sociálnej práce s
priaznivým dopadom na kvalitu života v obci

4.3.2.4. Podporovať zosúľaďovanie rodinného a
pracovného života a osobnej starostlivosti o dieťa
cieľavedomou prevádzkou predškolských a školských
zariadení vrátane organizovania záujmovej a krúžkovej
činnosti vo voľnom čase a počas prázdnin.

4.3.2.5.
Poskytovať operatívnu sociálnu výpomoc
občanom v prípade mimoriadnych udalostí (sociálne
pohreby, mimoriadna sociálna výpomoc, uvítanie do
života)

obecný
6 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ

0

1

1

vlastné
8 zdroje

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ

JD, NO,
OZ

0

2

2

obecný
8 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ
JD, NO,
OZ

0

2

2

obecný
rozpočet/
vlastné
5 zdroje

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ
JD, NO,
OZ

0

1

1

obecný
rozpočet/
vlastné
6 zdroje

obecné
zastupiteľstvo

1

1

1
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Zdroj
financova
nia

Opatrenie
Náklady
(tis. EUR)

Zodpovedný
za realizáciu

Spolupr
acuje

Termín realizácie
Ročné náklady
(tis. EUR)

2018

2019

2020

0

6

6

4.3.3. Opatrenia na zabezpečenie špecifických cieľov
pre cieľovú skupinu neprispôsobiví občania, osoby
ohrozené sociálnym vylúčením
27
4.3.3.1. Podporovať sociálnu inklúziu všetkých skupín
detí,
mládeže,
rodín
s deťmi,
seniorov
i neprispôsobivých
občanov
a osôb
ohrozených
sociálnym vylúčením, podpora nimi organizovaných
vlastných aktivít

4.3.3.2. Zabezpečovať rozvoj terénnej sociálnej práce
zameranej na osvetu a motiváciu k prekonaniu
nepriaznivej sociálnej/životnej situácie cieľovej skupiny,
terénna sociálna služba krízovej intervencie s využitím
kapacít externých krízových centier a siete zariadení
sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK

obecný
6 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

UPSVAR,
JD, NO,
OZ

0

1

1

vlastné
8 zdroje

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ

JD, NO,
OZ

0

2

2

obecný
8 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

miestni
zamestn
ávatelia
PO, FO,
NO

0

2

2

obecný
rozpočet/
vlastné
5 zdroje

obecné
zastupiteľstvo

UPSVAR,
JD, NO,
OZ

0

1

1

4.3.3.3. Podpora rozvoja miestnej zamestnanosti v
komunite, využitie aktuálnych foriem pomoci a
zamestnávania nezamestnaných s orientáciou na rozvoj
miestnych služieb, remesiel a ľud. tradícií

4.3.3.4. Spolupráca sociálnych partnerov v regióne v
záujme operatívneho prístupu k zabezpečeniu
sociálnych služieb krízovej intervencie v externých
zriadeniach
nízkoprahových
denných
centier,
integračných centier, útulku, nocľahárne, domova na
polceste a zariadení núdzového bývania.
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Opatrenie

Zdroj
financova
nia

Náklady
(tis. EUR)

Zodpovedný
za realizáciu

Spolupr
acuje

Termín realizácie
Ročné náklady
(tis. EUR)

2018

2019

2020

0

5

17

0

1

1

4.3.4. Opatrenia na zabezpečenie špecifických cieľov
pre všetky cieľové skupiny:
70

4.3.4.1. Umiestniť na web stránku obce samostatnú
informačnú stránku pre oblasť sociálnych služieb
zabezpečovaných v komunite, umiestniť na ňu
komunitný plán sociálnych služieb po schválení, interné
predpisy a postupy riešenia potrieb prijímateľov a vzory
tlačív na vybavovanie požiadaviek prijímateľov
sociálnych služieb.

4.3.4.2. Zriadiť referát sociálnych služieb na obecnom
úrade, zabezpečiť jeho personálne obsadenie
kvalifikovaným pracovníkom.

4.3.4.3..
Obstarať z UPSVAR a distribuovať do
domácností 1x polročne informačný materiál typu
„Sprievodca sociálnymi službami“ a umiestniť na web
stránku obce trvale

4.3.4.4. Zabezpečiť organizovanie verejnoprospešných
prác – menších obecných služieb a aktivačnej činnosti
pre občanov cieľovej skupiny neprispôsobiví občania,
osoby ohrozené sociálnym vylúčením

4.3.4.5. Doplniť kalendár akcií organizovaných obcou
a sociálnymi partnermi na web stránku obce a zvýšiť
informovanosť o akciách prostredníctvom obecného
rozhlasu

obecný
4 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

obecný
48 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

UPSVAR
PN

0

0

12

Jednota
dôchodcov

UPSVAR
PN

0

1

1

obecný
rozpočet/
vlastné
10 zdroje

obecné
zastupiteľstvo

UPSVAR
PN

0

2

2

obecný
4 rozpočet

obecné
zastupiteľstvo

ZŠsMŠ,
OZpri ZŠ
JD, NO,
OZ

0

1

1

vlastné
4 zdroje
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Príloha č. 3.
Elektronická verzia na CD s dokumentáciou
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