ÚVOD
Dnešná spoločnosť prechádza neustálymi zmenami a vývojovým procesom, ktorý sa zameriava na
skvalitnenie života obyvateľov, zapájaním ich samotných do diania a participácií vo veciach
verejných. Tak je to i pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb v obcí a miest. Komunitné
plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály v oblasti
sociálnych služieb verejného života na úrovni obce, mesta i kraja. Pri komunitnom plánovaní je
potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti
tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb komunity. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce
v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa legislatívy
zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj a
zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, komunitných a terénnych služieb, ale i
sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, či odborného a osobného rastu
zamestnancov v sociálnych službách.
Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov
obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. No
a samotným výsledkom tohto plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:
Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb? Ako už
fungujúce a poskytované sociálne služby v obci skvalitniť a aké nové vytvoriť?, či Aké sociálne
skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? Preto zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach
je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným a
koordinovaným postupom.
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1 Základné vymedzenie problematiky
Sociálne služby sú integrálnou súčasťou verejných služieb a z hľadiska eliminácie sociálnej
inklúzie zohrávajú dvojakú úlohu. Na jednej strane predstavujú zdroj pracovných miest a na druhej
strane umožňujú pomoc a podporu občanom odkázaným na jednotlivé formy sociálnej pomoci.
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, kde vykonávajú každodenné aktivity, majú
medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.
Komunitné plánovanie zahŕňa všetko to, čo chceme realizovať, uskutočniť, vytvoriť, zmeniť,
rozvíjať, nahrádzať alebo dopĺňať. V oblasti komunitných sociálnych služieb sa plánovanie týka
potrieb komunity, ktoré by v sociálnom plánovaní služieb a práce pre danú komunitu nemali chýbať.
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene pri
poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a
novela zákona č.185/2012 Z.z. čl.V., ktorý nadobudol účinnosť od 29. marca 2012 sa stanovili nové
postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne
upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby.
MPSVR SR vydalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný dokument, vypracovaný
v súlade so zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež
systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné
priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb
v SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, personálne
podmienky poskytovania sociálnych služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR, a
zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb, ich finančná
udržateľnosť).
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.
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1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR
Zákon o sociálnych službách Slovenskej republiky, ukladá obciam povinnosť vypracovávať a
schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a dodržiavať právny
rámec vychádzajúci z platnej legislatívy.
Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR:
❖ zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov;
❖ výnos MPSVaR SR z 5.12.2007 č. 29775/2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR
Slovenskej republiky;
❖ zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele;
❖ zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov - zákon č. 600/2003 Z. z. o
prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov;
❖ zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

1.2. Pôsobnosť obce
Všetky nariadenia, úlohy a kompetencie obce zaoberajúce sa sociálnou problematikou sa riadia
zákonnou legislatívou SR no i legislatívou obce. Ide o:
❖ všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky;
❖

zásady poskytovania finančnej pomoci.

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov dáva obci tieto hlavné kompetencie a úlohy:
Podľa § 80 zákona 448/2008 Z.z. – Pôsobnosť obce.
Obec:
a/ vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b/ utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
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c/ je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu – v zariadení pre seniorov –
v zariadení opatrovateľskej služby – v dennom stacionári – v odkázanosti na opatrovateľskú službu
– v odkázanosti na prepravnú službu – a ďalšie,
d/ vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
e/ poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných
životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre;
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov,
v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári ;
3. opatrovateľskej služby;
4. prepravnej služby;
5. odľahčovacej služby;
f/ poskytuje základné sociálne poradenstvo
g/ môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby, podľa § 12
h/ uzatvára zmluvu:
1. o poskytovaní sociálnej služby;
2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby;
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou alebo iným
poskytovateľom sociálnej služby ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný celok a ďalšie.
V ustanoveniach § 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v komunitnom rozvoji
a komunitnom plánovaní. Podľa § 82 zákona č. 448/2008 Z.z. – Komunitný rozvoj, komunitná práca
a komunitná rehabilitácia:
(1) Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých
sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov utvára podmienky na podporu
komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona, na komunitnú
prácu a komunitnú rehabilitáciu.
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(2) Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu
sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.
(3) Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec,
vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj
fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej
sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej
rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.
Podľa § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. – Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja
sociálnych služieb:
(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja
sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb
a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie.
(2) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vypracúva obec a
samosprávny kraj v spolupráci
a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
(3) Obec a samosprávny kraj sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb a
návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.
(4) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo samosprávneho
kraja, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej
štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
- analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce
alebo samosprávneho kraja na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb a cieľových skupín,
- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo
samosprávneho kraja,
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- určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo samosprávneho
kraja,
- časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok
a organizačných podmienok na ich realizáciu,
- spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb.
(5) Obec a samosprávny kraj zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja
sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
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2 Sociálno-demografická analýza
Obec pri vykonávaní vlastnej politiky rozvoja územia a sociálnych služieb sa musí orientovať na
svojich obyvateľov, na zisťovanie a uspokojovanie ich potrieb. V takýchto intenciách zisťovania
a uspokojovania sociálnych potrieb obyvateľov Chynorian bolo postupované pri tvorbe tohto
komunitného plánu spracovaním sociálno-demografickej analýzy.
Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav sociálnych služieb, ich terajšiu potrebnosť
s predpokladanými potrebami v budúcnosti. Analýza vychádza z demografických údajov obce,
vekovej štruktúry občanov a dostupných sociálnych ukazovateľov. Výpočet a modelovanie budúcich
služieb bolo spracované na základe vyhodnotenia dotazníkov i manuálu „Mini príručka pre
Komunitné plánovanie sociálnych služieb“, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, 2004.
Demografická analýza má za cieľ skúmať demografické štruktúry populačných skupín
vzniknutých členením obyvateľstva podľa rodinného stavu, ekonomickej aktivity, najvyššieho
dosiahnutého vzdelania a podobne. Pri tejto analýze sa berú do úvahy i geografické údaje obce to
znamená poloha a rozloha obce, celková hustota obyvateľstva, občianska vybavenosť, dostupnosť
služieb, celková infraštruktúra, vzdelanosť k potenciálnym zamestnávateľom obyvateľstva.

2.1 Základná charakteristika obce
Obec Chynorany geograficky spadá do regiónu Stredného Ponitria územného celku Trenčianskeho
kraja, okresu Partizánske s celkovou rozlohou 10,35 km² (1 035 ha). Obec susedí s obcami Nadlice,
Žabokreky nad Nitrou, Nedanovce Bošany a je v blízkosti miest Partizánske a Topoľčany, Bánovce
nad Bebravou. Obec je samostatný územný samosprávy a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a príjmami. Jej základnou
úlohou a cieľom je starostlivosť o všestranný rozvoj územia i potrieb všetkých jej obyvateľov.
História obce
Terajšia spádová obec Chynorany, ako aj iné aglomerácie na Slovensku, má bohaté dejiny a
zaujímavú minulosť. Z rôznych hodnoverných prameňov zisťujeme, že od existencie prvej osady
Chynorian ubehlo takmer osem storočí. Počas tohoto dlhého obdobia sa osady a obce zakladali
chronologicky a vyvíjali sa, každá z nich svojráznym spôsobom.
V časnom stredoveku patrila takmer všetka pôda kráľovi a ten mal právo darovať kráľovský majetok
cirkevným inštitúciám a šľachte. A tak v polovici 13. storočia (r.1243) boli majiteľmi obce šľachtici.
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V roku 1321 po smrti Matúša Čáka sa znovu územie stalo kráľovským majetkom a kráľ Žigmund ho
v roku 1387 daroval na „ večné časy“ magistrovi Petrovi, ktorý bol synom Tomáša zo Stráži a v tom
čase už majiteľom i susedných obcí Nedanoviec a Krásna. No ešte v ten istý rok vydal kráľ ďalšiu
darovaciu listinu a udelil dedinu inému šľachticovi, a tak v priebehu krátkej doby zmenila obec
viacerých majiteľov až do roku 1395, kedy sa stala majetkom ostrihomského arcibiskupstva na dlhší
čas. Obec tak prešla búrlivým vývojom od nájazdu tatárskych a tureckých vojsk až po jej obnovu.
Prelom nastal medzi 18. a 19. storočím, kedy sa obec začala rozvíjať a počet obyvateľov sa odhadoval
na 1300. Nachádzal sa tu kostol s farou, škola, hostinec fungovali i rôzne dedinské remeselná
a samozrejme vynikali sediaci-gazdovia, ktorým patrili role, a tak má obec dodnes zväčša roľnícky
charakter.

2.2 Analýza sociologických ukazovateľov

Obyvateľstvo obce.
Podľa posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov v máji roku 2011 bol počet obyvateľov
Chynorian 2754, z toho 1367 mužov a 1387 žien. Z celkového počtu obyvateľstva sa k slovenskej
národnosti prihlásilo 93,68% občanov a 6,32% tvorí skupinu obyvateľstva iných národností. Čo sa
týka vierovyznania tak 86,71% obyvateľov obce uviedlo rímskokatolícke vyznanie.

Tabuľka 1: Národnostné zloženie obyvateľstva obce
Počet

Národnosť z toho

obyvateľov
2754

%

Slovenská Maďar. Rómska Česká Moravská Poľská Ukraj. Nezist
2580

1

2

5 1111

1

1

163

93,68

0,03

0,1

0,2

0,03

0,03

5,92

0,03

Zdroj: štatistický prehľad dostupný na https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
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Tabuľka 2: Veková štruktúra obyvateľstva
Vekové zastúpenie

Počet

v %

408

14,8

1912

69,4

434

15,8

Predproduktívny vek
0-14
Produktívny vek
15 - 64
Poproduktívny vek
65 a viac

Zdroj: štatistický prehľad dostupný na https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
Počet obyvateľstva je menný a ovplyvnený prirodzenými javmi ako migrácia, pôrodnosť či mortalita
– teda úmrtnosť obyvateľov obce.
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov sa obec v súlade s
§11odsek 3 zaraďuje do kategórie d/- obec s počtom obyvateľstva 1001 do 3000 obyvateľov.

Tabuľka 3: Aktuálny stav obyvateľstva - k 31.12.2016:
Stav
Obyvateľstvo celkom

počet
2719

Narodení

39

Zomrelí

21

Prihlásení na trvalý pobyt

46

Odhlásení z trvalého pobytu

61

Zdroj: vlastný- štatistické údaje z matričných záznamov Obecného úradu.
Občianska vybavenosť
Administratívu a samosprávnu prevádzku zabezpečujú v obci nasledovné inštitúcie:
-

Obecný úrad

-

Poštový úrad - pobočka Poštovej banky

-

Farský úrad

K základnej vybavenosti obci patrí zdravotné stredisko, v ktorom sa nachádzajú ambulancie
všeobecných lekárov pre dorast a dospelých, ambulancia detského lekára, ďalej gynekologická i
stomatologická ambulancia. V budove zdravotného strediska je dostupná i súkromná lekáreň.
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Edukáciu a vzdelávanie v obci zabezpečuje miestna Základná škola s Materskou školou maximálnou
kapacitou - počtom 600 žiakov, ale i pobočka Základnej umeleckej školy Bošany. Základnú školu
Valentína Beniaka navštevujú deti nielen z Chynorian, no i všetky deti spadajúce do školského
obvodu zo susedných dedín - Nadlice, Rajčany, Livina a Livinské Opatovce, Horné Chlebany
V areáli ZŠ sa nachádza telocvičňa, školský športový areál, jedáleň i družina. V areáli i nová
modulová škôlka vystavaná z dôvodu nedostatku kapacít v MŠ.
Komplexné sociálne služby v obci zastrešuje Domov Dôchodcov s kapacitou 32 miest a16
zamestnancov.
V obci dostupná široká škála ostatných služieb cez podnikateľské aktivity od predajní potravín, mäsa
a mäsových výrobkov, cez drogériu, zmiešaný tovar, odevy, papiernictvo, predaja kvetov, ale i ponuky iných

služieb ako kaderníctvo, pneuservis, pohostinstvo a reštauračné služby, pálenica, pekáreň, zberné
suroviny, stavebniny a iné. Obec je polohou dobre prístupná k verejnej doprave. Vybudovaná
železničná stanica, ktorá je v blízkosti centra obce – dopravný uzol na smery – Nitra, Nové Zámky,
Bratislava, Prievidza, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, no dostupná i autobusová doprava. K
zabezpečeniu kultúrnych a spoločenských akcií v obci je občanom dispozícií kultúrny dom Valentína
Beniaka i priestory Katolíckeho domu vhodného na rodinné i firemné oslavy, usporadúvanie
výstav, prezentácií a iných podujatí. Do kultúrnej infraštruktúry obce môžeme zahrnúť i Etnografické
múzeum, knižnicu či miestny rímskokatolícky kostol. Obec disponuje i objektom domu smútku
v areáli miestneho cintorína a nachádza sa tu i špecifické zariadenie a to požiarna zbrojnica a
jej fungujúci 36 členní zbor dobrovoľných hasičov. Športové akcie sú usporadúvané v priestoroch
verejnosti dostupnej športovej haly i multifunkčného ihriska, ale i obecného futbalového štadiónu.
Obyvateľstvu je prístupné i novo vybudované workoutové ihrisko.

Ekonomická aktivita obyvateľstva.
Na základe sociálnej situácie - spoločenského postavenia obyvateľstva, ale i sociálnej situácie
z hľadiska hmotného zabezpečenia sa do úvahy berú okolnosti a aspekty, ktoré najviac ovplyvňujú
sociálnu situáciu rodín a občanov ako je vzdelanie, zamestnanosť, sociálne postavenie občanov
z pohľadu sociálnych skupín – deti a mládež, rodiny s deťmi, zamestnaní, nezamestnaní, seniori,
ťažko zdravotne postihnutí či občania so sociálno-patologickými problémami alebo iné sociálne
znevýhodnené skupiny a na základe tejto analýzy sa stanovia ciele a priority v sociálnej oblasti.
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Ekonomicky aktívni občania obce pracujú zväčša v štátnych, alebo súkromných výrobných
podnikoch či v poľnohospodárstve. Väčšina občanov denne dochádza do práce v blízkosti trvalého
bydliska iní vzhľadom na vzdialenosti pracujú i v týždenných alebo aj dlhších intervaloch. Obec
nemá presné údaje o stave zamestnanosti svojich občanov no z posledného zberu údajov
zaznamenaných štatistikou z roku 2011 bolo v obci 1281 ekonomicky aktívnych občanov v rátane
pracujúcich dôchodcov. UPSVaR v Partizánskom vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie
a pravidelne vyhodnocuje štatistiku evidovaných podľa rôznorodosti údajov. Nakoľko, ale tieto údaje
nie sú ucelené z dôvodu, že sa do nich nezahŕňa počet dobrovoľne nezamestnaných občanov sú tieto
údaje zovšeobecnené. Podľa posledných analýz a z dostupných informácií miera nezamestnanosti
v Trenčianskom kraji klesla, v roku 2016 to bolo 6,56%. V okrese Partizánske, do ktorého spadá
i obec Chynorany je aktuálne miera nezamestnanosti na 5,92%. Štatistiky uvádzajú i údaj dlhodobo
nezamestnaných uchádzačov a z celkového počtu je v obci 30 dlhodobo nezamestnaných občanov.
Všetky štatistické údaje sú dostupné na stránkach UPSVaR Partizánske - štatistiky, alebo na
stránkach Štatistického úradu SR.
Obrázok 1: Mapa nezamestnanosti v celej SR – údaje spracované z UPSVaR

Zdroj: http://www.upsvar.sk/statistiky.html?page_id=1247
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3 ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI.
Aktuálne ako jediný verejný poskytovateľ sociálnych služieb v Chynoranoch pôsobí práve obec
Chynorany. Od neverejných poskytovateľov sa v obci neposkytujú žiadne sociálne služby. Obec je
zriaďovateľom Domova dôchodcov na Námestí hrdinov č.12 a poskytovateľom sociálnych služieb
za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. V zariadení pre
seniorov poskytuje sociálnu službu celoročne pobytovou formou ustanovené i VZN č. 5/2014. Toto
všeobecné záväzné nariadenie upravuje rozsah a podmienky, na základe ktorých obec Chynorany pri
výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje a zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb
obyvateľom, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. Následne uplatňuje systém osobitného príjemcu,
rozvoz stravy ďalej poskytuje v obci sociálne poradenstvo a terénu sociálnu prácu.
3.1 Domov dôchodcov
V roku 1996 prešiel domov dôchodcov pod zriaďovateľskú pôsobnosť Krajského úradu v Trenčíne
a od 1. júla 2002 je jeho zriaďovateľom Obec Chynorany. V zariadení tohto typu sa poskytujú
komplexné sociálne služby a sociálna starostlivosť materiálne, technicky a personálne zaistená pre
32 klientov z čoho 91% sú to občania obce Chynorany a zvyšok tvorí klientela z okolitých obcí –
Rybany, Nedanovce, Bošany. O klientov sa stará 17 členný kolektív zamestnancov. Z toho je 10
odborných zamestnancov/zdravotná sestra a opatrovatelia/ a 7 obslužných zamestnancov.
O umiestnení klienta do zariadenia rozhoduje na základe podania písomnej žiadostí sociálna komisia
obce. Zväčša sú to klienti o ktorých sa rodina vlastnými silami nedokáže o svojho rodinného
príslušníka postarať a ten je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, podá žiadosť na obecný úrad a
na základe žiadostí o umiestnenie a poskytovanie SS, následného zhodnotenia a posúdenia jeho
aktuálneho zdravotného stavu obvodným lekárom, stanovením posudkového lekára na odkázanosť
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach ako aj zaradenie do stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie
rozsahu odkázanosti. Po týchto úkonoch a zhodnotení celkovej sociálnej situácie sa uzatvorí zmluva
o poskytovaní konkrétnych služieb v zariadení.
Keďže kapacita Domova dôchodcov v Chynoranoch je aktuálne stanovená na počet 32 klientov
(s vymedzením zákonné maximálneho počtu klientov na 40 lôžok v zariadení), je domov aktuálne
plne obsadení, a tak sú ostatní žiadatelia vedení v poradovníku na umiestnenie a v prípade uvoľnenia
miesta sa oslovujú a v prípade stáleho záujmu o umiestnenie sa miesto obsadí. Pokiaľ sa vyskytne
mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje okamžité umiestnenie klienta je tento klient so súhlasom
sociálnej komisie prednostne umiestnení. Práve kvôli zvýšenému záujmu seniorov o poskytovanie či
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už pobytových alebo aj ambulantných služieb v obci neustále vzrastá, preto je hlavným cieľom
v našom komunitnom pláne ako priorita číslo jedna snaha o vybudovanie nového zariadenia pre
seniorov, aby sme rozšírili poskytovanie sociálnych služieb seniorom, pretože populácia obyvateľstva
starne a aktuálne v obci predstavuje už 15,8% z celkového počtu obyvateľov.

3.2. Uplatňovanie systému osobitného príjemcu
V súlade s platnou legislatívou je obec a jeho výkonný orgán - obecný úrad osobitným príjemcom
jednak na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (ďalej len dávka v hmotnej
núdzi), ako aj na prídavok na dieťa. Prostredníctvom tohto nástroja (dostáva ho ako transfer z úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny) a regulovania účelovosti výdavkov občanov zaradených do systému
osobitného príjemcu plní funkciu dohľadu v problémových rodinách pri odstraňovaní záškoláctva,
príp. pri odstraňovaní zanedbávania povinnej výchovy a výživy nezaopatreného dieťaťa zo strany
rodiča, ako aj pri dodržiavaní finančnej disciplíny jednotlivcov a rodín pri splácaní poplatkov spojených s bývaním, čím pozitívne ovplyvňuje základné životné podmienky ohrozených skupín obyvateľstva obce a stabilitu rodiny (ide najmä o odvrátenie hrozby deložovania z bytu, príp. iných
exekučných konaní).
3.3. Terénna sociálna práca - sociálne poradenstvo
Terénna sociálna práca v obci je realizovaná vďaka európskemu sociálnemu fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a v spolupráci IA MPSVR a to rámci Národného projektu „Terénna
sociálna práca v obciach I“. Terénna sociálna pracovníčka je „medzičlánkom“ medzi klientmi z ohrozených skupín a inštitúciami ako: zdravotné inštitúcie, sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa,
Okresný súd, Exekútorský úrad alebo UPSVaR.
Medzi najviac sociálne ohrozené a znevýhodnené skupiny obyvateľstva patria jednotlivci a rodiny s
deťmi, ktoré majú obmedzenú schopnosť spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
pre svoje životné návyky a spôsob života, ďalej menšiny a segregované komunity. Terénna sociálna
práca, ktorú v obci zabezpečuje odborný pracovník, ktorý v rámci svojej náplne práce a kompetencií
poskytuje týmto ľudom intervencie v krízových situáciách, pomoc pri administratívnych úkonoch
poradenstvo vo veciach finančnej gramotnosti a hospodárenia s financiami - oddlžovania, ale hlavne
sociálne poradenstvo v rámci zákona o sociálnych službách.
Sociálne poradenstvo – podľa platnej legislatívy na Slovensku spadá občianske poradenstvo pod
pojem sociálne poradenstvo resp. základné sociálne poradenstvo. Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o
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sociálnych službách definuje sociálne poradenstvo ako odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Na základe zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov sa sociálne poradenstvo chápe iba ako nástroj na riešenie sociálnej núdze, nie hmotnej núdze. § 30 spomínaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi však
nevylučuje sociálne poradenstvo ako jednu z foriem pomoci pri riešení hmotnej núdze. Pri sociálnej
núdzi na rozdiel od hmotnej núdze občan prostriedky na riešenie svojej situácie môže mať, ale z
rôznych dôvodov ich nevie alebo nemôže využívať. Cieľom sociálneho poradenstva by malo byť
poskytovanie základných informácií, ktoré umožňujú orientáciu v možnostiach riešenia situácie, o
nárokoch, ktoré vyplývajú z právnych noriem upravujúcich sociálnu ochranu alebo konkrétna pomoc
pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, a to buď zmiernením jej dôsledkov alebo odstránením príčin dôsledkov. Je dôležité motivovať klienta k aktivite a riešeniu svojej situácie vlastným
pričinením. O to sa svojou prácou snaží i terénna sociálna pracovníčka obce, ktorá vykonáva túto
prácu a o spoluprácu s ňou majú občania čoraz väčší záujem, preto je i snaha o udržanie a poskytovanie tejto služby v obci zaradená do nasledujúceho obdobia v komunitnom pláne sociálnych služieb.
3.4 Ostatné služby
Medzi takéto služby sa radia sociálne služby, ktoré sú poskytované obcou v nadväznej súvislosti so zákonom o sociálnych službách ako napríklad poskytovanie imobilným občanom dôchodkového veku donášku
stravy do domácnosti v rámci sociálneho programu obce, poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri sanácií rodiny či finančná pomoc vo forme jednorazovej bezúročnej sociálnej pôžičky pre
občanov alebo jednorazovej dávky hmotnej núdze v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení.
Finančná pomoc jednotlivcom
Finančnú pomoc poskytuje samospráva občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej, resp. sociálnej núdzi
alebo náhlej núdzi, spôsobenej mimoriadnou udalosťou. K finančnej pomoci patrí:
❖ jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazový príspevok
❖ sociálna pôžička
❖ príspevok na stravovanie dôchodcov
❖ príspevok na opatrovateľskú službu
❖ príspevok na prepravnú službu
❖ finančné príspevky na podporu sanácie rodín s dieťaťom v detskom domove
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Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálna pôžička.
Nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu občanov obce pomáha obecná samospráva riešiť poskytnutím bezúročnej sociálnej pôžičky, poskytnutím jednorazových dávok v hmotnej núdzi (v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi) alebo jednorazových dávok v náhlej núdzi (v
zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení). Tieto sú použité hlavne na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Finančné príspevky na sanáciu rodín
V nadväznosti na platnú právnu úpravu zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, poskytuje obec finančné príspevky na sanáciu
rodín, ktorých dieťa je umiestnené v detskom domove. Ide o príspevky na dopravu pre rodiča a
príspevky na obnovu rodinných a bytových pomerov s cieľom zachovania a úpravy vzťahov v rodine.
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4 ANALÝZA POŽIADAVIEK PRÍJMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY.
Výsledky dotazníkového prieskumu
Analýza poskytovaných sociálnych služieb obsahuje:
❖ identifikáciu skupiny poskytovateľov sociálnych služieb.
❖ Štúdium materiálov o poskytovateľoch sociálnych služieb z dostupných zdrojov.
❖ Spracovanie výstupov z materiálov a stretnutí.

Spracovaním ankety a podnetov občanov sa v komunitnom pláne sa pri tvorbe priorít a špecifických
cieľov zameriame na niekoľko cieľových skupín. V obci tak doplníme už dobre fungujúce sociálne
služby a budeme sa snažiť v priebehu časového obdobia naplniť niektoré stanovené priority. Dotazník
určený pre občiansku verejnosť obce sa stal základným podkladom k získaniu požiadaviek občanov
ako prijímateľov sociálnej služby a jeho výsledky sú spracované v prílohe tohto dokumentu. Anonymný dotazník obsahoval dve časti: A časť - základné údaje o respondentovi a B časť- prieskum
sociálnych potrieb. Do prieskumu sa občania obce zapojili buď vyplnením dotazníka v tlačenej forme
alebo elektronicky, ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce. Na základe jeho vyhodnotenia sme
sa zamerali v plánovaní na špecifické cieľové skupiny a ich potrieb / spracované ýsledky dotazníkov
v prílohe 2/.
4.1. Cieľové skupiny
Cieľové skupiny tvoria skupiny obyvateľov, ktorí je spojená určitým faktorom. Z pohľadu sociálnej
situácie sú to skupiny obyvateľstva nachádzajúce sa v nepriaznivej životnej situácii, krízovej
sociálnej situácii sú sociálne vylúčené, alebo sú následkom rôznych faktorov ohrozené sociálnym
vylúčením. Na základe východiskovej analýzy, analytických prieskumov, ako aj vo vzťahu k
potrebám občanov obce, monitorovaných formou dotazníkového prieskumu, bolo komunitné
plánovanie sociálnych služieb v obci Chynorany zamerané špecificky na štyri nosné cieľové skupiny
občanov obce a to seniori, deti a mládež, občania v riziku sociálneho vylúčenia a občania so
zdravotným postihnutím.
A) Seniori:
Keďže starnutie populácie v spoločnosti sa na základe demografických prognóz jednoznačne ukazuje
ako neodvratne prebiehajúci proces, je preto nevyhnutné, aby sa táto skupina občanov žijúcich v obci
stala predmetom intenzívnejšieho záujmu, prioritne z hľadiska rôznorodej a komplexnej sociálnej
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starostlivosti. Sociálne zabezpečenie seniorov predstavuje v širšom slova zmysle súbor inštitúcií,
zariadení a činností na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie ťaživých sociálnych situácií
seniorov, ktorí takú pomoc potrebujú. Seniorská problematika si naozaj zasluhuje, ale bude v
budúcich rokoch aj vyžadovať zvýšenú pozornosť. Ide o sociálny jav, ktorý sa v svojej podstate
prejavuje všade, avšak nie vždy je možné odhadnúť jeho podstatu, vývoj a s tým spojené problémy.
Preto aj nastavenie poskytovania optimálnych sociálnych služieb pre seniorov, prioritne
preventívneho charakteru je pomerne zložité a závisí od finančných možností obce, ale aj od
spolupráce zainteresovaných subjektov a samotných seniorov nevynímajúc. V obci je aktuálne
zabezpečujúci stav poskytovania komplexných sociálnych služieb zaistený prostredníctvom Domova
dôchodcov s obmedzenou kapacitou. I keď v obci fungujú rôzne občianske združenia do aktivít v
ktorých sú zapojení i seniori v obci ako Jednota dôchodcov či Združenie záhradkárov je táto účasť
v nich podmienená členstvom v spoločenstve a činnosť i aktivity vykonávané podľa časového
plánovaného harmonogramu. I keď sa obec zapája do projektov sociálnej sféry čoho dôkazom je už
fungujúci Národný projekt terénnej sociálnej práce v obci I, no stále to nestačí. V obci chýba denné
centrum pre seniorov, prípadne denný stacionár pre osamelých jedincov či záujmové stredisko pre
všetky cieľové skupiny obyvateľstva.
B) Deti a mládež
Druhou skupinou ohrozenia a záujmom komunitného plánovania sú deti a mládež, ale i mladí dospelí
v obci, pre ktorých je potrebné nastaviť súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu a
je potrebné poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti situácie, v ktorej sa jednotlivé ohrozené deti
a mládež nachádzajú. Do takejto kategórie patria:
❖ dieťa alebo mladiství, ktorí sa dopustili priestupku, trestného činu;
❖ dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo
vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými osobami;
❖ dieťa alebo mladiství závislí od drog, alkoholu, hazardných hier, internetu, počítačových hier;
❖ deti a mládež v nestabilnom rodinnom prostredí;
❖ deti a mládež žijúci v rodinách s nízkou sociálno-ekonomickou úrovňou.
Pozitívum je, že v obci sú dobre fungujúce Občianske združenia, ktoré v spolupráci s obcou
usporadúva akcie pre deti a mládež i širokú verejnosť a zapájaním mládeže a aktivitami sa snažia
predchádzať možným problém, no dobre fungujúce komunitné, prípadne materské centrum s denným
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režimom, alebo centrum voľného času, by bolo pre obec veľkým prínosom. Dala by sa eliminovať
hrozba prejavov patologických javov v dôsledku neorganizovaného voľného času detí a mládeže.
Poskytol by sa priestor na stretávanie a odovzdávanie si skúseností a zručností mladým mamičkám,
ale i ostatným skupinám obyvateľstva podľa záujmu a potreby organizovaním tematických stretnutí,
preventívnymi programami, praktickými ukážkami a pod.
C) Občania v riziku sociálneho vylúčenia.
Do tejto skupiny patria občania z kategórie dlhodobo nezamestnaných, marginalizovaných rómskych
komunít, rodiny ktoré z titulu funkčnosti môžeme označiť za disfunkčnú – problémovú, prípadne
rodiny neúplné, osamelí rodičia s ekonomickými problémami, no spadajú sem i občania, ktorých sa
dotýkajú sociálno-patologické javy ako závislosti či už látkové alebo nelátkové, ktoré sa čoraz viac
rozmáhajú.
Včasnou prevenciou a dostatkom informácií sa občania v ohrození sociálneho rizika dokážu lepšie
a rýchlejšie adaptovať a vysporiadať so vzniknutou situáciou. Identifikáciou a elimináciou problému
sa vedia opäť zaradiť do spoločnosti, preto v prostredí komunite ľudí s podobnými problémami by
nachádzali možné riešenia svojich životných situácií, čo je tiež jedným z čiastkových cieľov nášho
plánu.
Poslednou skupinou v záujme riešení sociálnej situácie je skupina občanov obce s ťažkým
zdravotným postihnutím.
D) Občania so zdravotným postihnutím
Sú to obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v nepriaznivej alebo krízovej sociálne situácii, na základe
lekárskeho posudku vypracovaného posudkovým lekárom a sú odkázaní na poskytnutie sociálnej
služby. Sú to aj zdravotne postihnutí občania, ktorí prostredníctvom svojich zástupcov požadujú od
samosprávy naplnenie svojich potrieb v súlad s princípom rovnakého zaobchádzania. Patria sem:
❖ osoby so zdravotným postihnutím
❖ osoby so zdravotným oslabením
❖ ľudia bezprostredne ohrození zdravotným postihnutím
Na základe takto vyprofilovaných cieľových skupín sme stanovili i ciele a priority komunitného plánu
sociálnych služieb pri ktorom nám pomohla i SWOT analýza .
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5 SWOT- analýza sociálnych služieb na území obce Chynorany
SWOT analýza predstavuje nástroj strategického plánovania a používa sa na určenie silných a slabých
stránok a na určenie príležitostí a ohrození pre komunitu.
Silné stránky
-

Slabé stránky

záujem obce na poskytovaní a rozširovaní - nezamestnanosť;
- veľký počet obyvateľov v hmotnej núdzi a

sociálnych služieb;
-

dlhodobo nezamestnaných s chýbajúcimi

dostatok priestorov na poskytovanie nových
služieb

návykmi;

-

existencia zdravotného strediska;

- narastajúci počet obyvateľov so sociálnymi

-

prítomnosť DD v obci;

problémami;

-

obec disponuje nájomnými bytmi;

- nárast sociálno-patologických javov v obci

-

výstavba novej bytovky;

(drogy, alkohol, gamblerstvo, drobné krádeže,

-

existencia a fungovanie organizácií a spolkov

poškodzovanie verejného majetku);

pre jednotlivé cieľové skupiny;

- osamelí obyvatelia v seniorskom veku;

-

existencia siete školských zariadení;

- chýbajúca doplnková sociálna služba ako

-

terénna sociálna práca;

denný stacionár);

-

skúsenosti obce i ostatných subjektov na jej

- chýbajúce zariadenie pre trávenie voľného času

území s realizáciou projektov v predmetnej

detí a mládeže, ale i seniorov.

oblasti.

- neschválené, prípadne zrušené projekty
a neposkytnutie finančných prostriedkov obci

Príležitosti
-

Ohrozenia

legislatívna i finančná podpora nových
foriem sociálnych služieb pre jednotlivé -

spoločenských,

komunitných,

rodinných vzťahov;

cieľové skupiny;
-

rozpad

využívanie budov patriacich obci pre rozvoj - legislatívne zmeny – zákona o soc. službách
sociálnych služieb,

- demografická krivka (starnutie)

-

budovanie siete sociálnych služieb,

- odliv mladých z regiónu – migrácia kvôli práci

-

možnosti

cezhraničnej

spolupráce

situáciu, pracovať, vzdelávať sa;

projekty,
-

priestor

cez - neochota ľudí spolupracovať a meniť svoju

na

ponuky

poskytovateľov SS

pre

neverejných - predsudky v rodinách, stereotypné vnímanie
istých skupín obyvateľstva.
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5 CIELE A PRIORITY KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
Hlavným cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je rozšírenie už fungujúcich sociálnych
služieb v obci doplnením o služby, ktoré sú aktuálny dopytom zo strany obyvateľstva i prioritou
v rámci rozvoja obce so zameraním sa na cieľové skupiny, ktorý dopĺňa celkový rozvojový plán
obce, v ktorom sú už zahrnuté projekty spadajúce do sociálnej oblasti. Sú to plánované rekonštrukcie
športovej haly, ktorá slúži širokej verejnosti či komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu Valentína
Beniaka a za zmienku určite stojí i plánovaná výstavba nových nájomných bytov v obci, ktorá bude
realizovaná v priebehu už budúceho roka. V nadväznosti s prioritami v rozvojom pláne obce sme
stanovili priority KPSS, ktorí ho dopĺňa na roky 208-2022 nasledovne:
PRIORITA č.1: Podpora rozvoja ambulantných a pobytových sociálnych služieb v obci pre
seniorov.
CIEĽ : Snaha o vybudovanie zariadenia pre seniorov, kde im budú poskytované ambulantné služby
s denným pobytom v komunitnom prostredí, umožňujúce rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy a
jeho zaradenie do spoločenského a pracovného života vybudovaním denného stacionára. A snaha
o vybudovanie pobytového zariadenia s ubytovacou kapacitou max. 20-40 ubytovací jednotiek pre
osamelých občanov, ktorí sa rozhodnú stráviť jeseň života v prostredí komunity. Pokúsiť sa
o postupnú deinštitucionalizáciu sociálnych služieb s prihliadnutím na individuálne potreby a
schopnosti klienta.
Aktivitou pri naplnení tohto cieľa bude i podpora komunitnej rehabilitácie pri poskytovaní
ambulantných a pobytových sociálnych služieb s cieľom zapojenia viacerých subjektov (obec,
rodina, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vzdelávacie inštitúcie) a obnovy alebo rozvoja
schopností klienta. Podpora aktivít zdravého starnutia seniorov, predĺženie ich sebestačnosti a
psychickej sviežosti v starobe.
Časový harmonogram: rozpätie piatich rokov obdobie 2018-2022
Materiálno-finančné zabezpečene: vlastné zdroje z rozpočtu obce, využitie grantov a projektov
Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
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PRIORITA č. 2: Rekonštrukcia zdravotného strediska s vybudovaním bezbariérového
vchodu.
CIEĽ: Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a ich dostupnosť. Skvalitňovať priestorové, materiálne a personálne podmienky v súčasnosti poskytovaných ambulantných a pobytových sociálnych i zdravotníckych služieb a zabezpečiť ich trvalú udržateľnosť a rozvoj, najmä s
využitím finančných prostriedkov EÚ.
Aktivita: Pokúsiť sa o rekonštrukciu, modernizáciu a rozširovanie zariadení a celkovú humanizáciu
služieb na dosiahnutie zabezpečenia prístupnosti občana k sociálnym a zdravotným službám vrátane
odstraňovania architektonických bariér v interiéroch aj exteriéroch ako aj zabezpečenie ich
materiálno-technickej vybavenosti a dosiahnutia kvalitatívnych štandardov poskytovanej služby.
Časový harmonogram: priebežne
Materiálno-finančné zabezpečene: vlastné zdroje, využitie finančných projektov Európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
PRIORITA č. 3: Podpora a snaha o vybudovanie a zriadenie spoločenského centra záujmu
pre deti a mládež i ostatné cieľové skupiny.
CIEĽ: Vypracovať návrhy na zriadenie centra – strediska záujmovej činnosti nie len pre deti a
mládež s materiálno-technickým vybavením za pomoci a s využitím verejných finančných zdrojov
cez realizáciu a účasť obci na projektoch Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ale
i Ministerstva školstva vedy výskumu a športu.
Aktivita: Podporiť a uskutočňovať programy zamerané na preventívne programy pre deti a mládež,
pripravovať a realizovať programy zamerané na vzdelávanie obyvateľstva ako besedy a semináre
i aktivity zamerané i na mladých dospelých v rámci poradenstva zamestnanosti či programy na
súdržnosť a funkčnosť rodiny,

podporovať rozvoj športových aktivít, podporovať komunitné

stretávanie a odovzdávanie si vedomostí a skúseností i praktickými ukážkami, zorganizovanie
workshopov, podpora spoločných záujmov mladých matiek a iné.
Časový harmonogram: priebežne počas trvania KPSS
Materiálno-finančné zabezpečene: využitie grantov a projektov Európskych štrukturálnych
a investičných fondov.
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PRIORITA č.4: Udržanie poskytovaných terénnych služieb ohrozeným skupinám
CIEĽ: Podpora pri snahách trvalého poskytovania terénnej sociálnej práce v obci. Podpora
samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov služby v prirodzenom rodinnom prostredí,
posilňovanie a zmocňovanie ich samotných pri riešení vzniknutých problémových situácií.
Aktivita: Poskytovanie poradenstva a podpory pri eliminácií a odstraňovaní problému a pri
opätovnom začleňovaní sa do spoločnosti cez usporadúvanie burze práce v spolupráci s UPSVaR
partizánske i Topoľčany, prípadne aktivitami na nácvik pracovných zručností v spolupráci i s inými
inštitúciami.
Časový harmonogram: obdobie 2018-2022
Materiálno-finančné zabezpečene: spoluúčasť obce z rozpočtu a využitie grantov poskytovaných
MPSVaR slovenskej republiky.
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7 VYHODNOCOVANIE A PLNENIE KPSS

Vyhodnocovanie plnenia stanovených cieľov a aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb bude
vykonávané priebežne 1x ročne predložením monitorovacej správy na rokovaní Obecného zastupiteľstva sociálnou komisiou. Výstupy monitoringu budú predložené verejnosti zverejnením v obvyklej
forme. KPSS je záväzným pri tvorbe rozpočtu obce a jeho aktivity budú doň premietnuté. Po jeho
schválení je základným rozvojovým dokumentom pre obec, ktorého aktivity obec priamo realizuje
alebo vytvára podmienky na ich realizáciu. Je to zároveň rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky
subjekty realizujúce aktivity na území obce, alebo subjekty, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho
rozvoja, napr. podnikateľské odborné organizácie, štátne orgány, mimovládne organizácie. Za monitoring napĺňania priorít KPSS bude zodpovedať obec Chynorany – starostka obce a obecné zastupiteľstvo.
Nakoľko KPSS je otvoreným dokumentom, preto je ho možné pravidelne aktualizovať. Jeho aktualizácia sa bude vykonávať vždy, pri vzniku objektívnych potrieb zo strany poskytovateľa alebo prijímateľa a potreby, ktorá bude vyvolaná zmenou rozhodujúcich špecifických miestnych podmienok
alebo zmenou legislatívy SR.

Ešte pár riadkov na záver.
Snahou obce je vždy včas a podľa reálnych možností reagovať na vzniknuté situácie a dopyt po
službách zo strany občanov v snahe vychádzať v ústrety a snažiť sa vyhovieť ich požiadavkám
a podať pomocnú ruku v čase vzniknutého problému. Nie vždy je to, ale zo strany obce možné.
Zväčša to vyžaduje veľa energie, práce a času, ale hlavne finančných zdrojov a mnohé závislí i od
ponúkaných možností a naplnenia stanovených podmienok s uplatnením všetkých zákonov
a aktuálne platnej legislatívy. Obec ako verejný poskytovateľ, má preto i KPSS koncipovaný
v zmysle platnej legislatívy SR a v mnohom je závislý od ponúk zo strany verejných výziev štátnych
orgánov, nastavených podmienok v ich účasti, ale hlavne od finančného krytia z dôvodu obmedzenia
vlastných zdrojov finančného rozpočtu obce a ten sa dotýka i plánovaných výstavieb či rekonštrukcií
budov a poskytovania sociálnych služieb, no veríme že v priebehu času sa stanovené priority a plány
stanú skutočnou realitou. V súvislosti s tým majú dvere otvorené i neverejní poskytovatelia SS ako
Občianske združenia či registrovaný partneri a poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí by chceli tieto
služby prevádzkovať v našej obci byť ak prospešní širokej verejnosti.
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Záver
Komunitný plán sociálnych služieb obce Chynorany na obdobie rokov 2018 -2022 je výsledkom spolupráce obce ako poskytovateľa sociálnych služieb, ale i samotných obyvateľov. Je to výsledok celého procesu prípravy, spracovania dokumentu a následného verejného prekovania.
Veríme, že tento dokument bude podkladom ďalšieho prospešného rozvoja našej obce a zvyšovania
kvality života jeho obyvateľov a pomôže zabezpečiť práva občanov na sociálne služby, zvýšiť ich
kvalitu a dostupnosť pre všetkých bez sociálneho vylúčenia, vytvoriť koordinovanú a účinnú sociálnu
sieť pre všetky skupiny obyvateľstva tak, aby sa naplnili všetky naše spoločné ciele.

Dokument bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 13.12.2017
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PRÍLOHY

27

Príloha 1

Dotazník o sociálnych službách v obci Chynorany
Vážení spoluobčania,
Obec Chynorany v týchto dňoch pracuje na Komunitnom pláne sociálnych služieb obci Chynorany
na obdobie rokov 2018 - 2022.
Cieľom tejto aktivity je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý bude zodpovedať
zisteným potrebám, miestnym špecifikám a odlišnostiam.
Na tvorbe plánu spolupracujeme s odborníkmi z rôznych sledovaných oblastí, ale chceme poznať aj Vaše
názory a do materiálu zapracovať aj Vaše návrhy a podnety.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu. Vyplnením anonymného dotazníka sa nielenže
zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou dokážeme stanoviť priority
v poskytovaní sociálnych služieb na území našej obce.

Ďakujeme za spoluprácu!

ZÁKLADNÁ - I. časť
1. VEK:

2. POHLAVIE :

Muž

Žena

3. VZDELANIE:
Základné

Stredná škola bez maturity

Vysoká škola I. stupeň

Stredná škola s maturitou

Vysoká škola II. stupeň

Iné ---------------------

4. SOCIÁLNE POSTAVENIE:
Študent

Zamestnaný

Invalidný dôchodca

Nezamestnaný

Starobný dôchodca

SZČO-podnikateľ

Materská/ rodičovská dovolenka

5. ZLOŽENIE DOMÁCNOSTI:
Jednotlivec

Rodina bez detí

Úplná rodina
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Neúplná rodina s deťmi

Viacgeneračná rodina

6. POČET DETÍ V DOMÁCNOSTI:
Bez detí

1-2 deti

3-5 detí

viac ako 5

7. MESAČNÝ PRÍJEM DO DOMÁCNOSTI:
Do 250 €

250 – 700 €

nad 700 €

II. časť – PRIESKUM SOCIÁLNY POTRIEB
Na koho by ste sa obrátili v prípade ohrozenia alebo vzniku
sociálneho problému?

1.

priateľ - rodina
OcÚ – UPSVaR Partizánske
hľadal/a by som informácie na internete
na človeka s podobným problémom
neviem
iné ---------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Máte Vy, alebo Váš príbuzný v súčasnosti sociálny problém?

Áno

Nie

problém so starostlivosťou o domácnosť
problém s mobilitou
problém s využívaním voľného času
problém zo zabezpečením osobnej starostlivosti o dieťa
problém s bývaním
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problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných
záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní,
vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku...)

iné ( uveďte konkrétne)---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

3.

Uveďte o aké sociálne služby v obci by ste mali záujem.

denné centrum na trávenie voľného času pre seniorov
denný stacionár
opatrovateľská služby
komunitné centrum
iné -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti ( do 5 rokov )
využili niektorú zo sociálnych služieb?

áno, sám pre seba ( uveďte druh soc. služby)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------áno, pre svojich blízkych ( uveďte druh soc. služby) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------služby už využívam
nie, neuvažujem o tom

5.

Vyjadrite názor a označte skupinu/ny, ktorej je podľa Vás
potrebné venovať viac pozornosti v obci.
rodiny s malými deťmi
rodiny s ťažko zdravotne postihnutým členom rodiny
deti a mládež
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seniori
nezamestnaní
občania ohrození sociálnym vylúčením
občania ohrození patologickými javmi ako závislosti
minorita – etnické skupiny obyvateľstva
ŤZP
iné

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Individuálne podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu
v oblasti poskytovania sociálnych služieb v obci:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne na potreby spracovania komunitného plánu
sociálnych služieb.
Vyplnený dotazník Vás prosíme odovzdať na OcÚ, alebo na zberných miestach v obci ako potraviny
Jednota či Drogéria – Zmiešaný tovar.
Dotazník je možné vyplniť i elektronicky. Je zverejnený na webových stránkach obce a vyplnený ho
môžete zaslať na adresu tsp@chynorany.sk .
Ďakujeme Vám za spoluprácu!
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Príloha 2 - Vyhodnotenie ankety – dotazníkov ku Komunitnému plánu
sociálnych služieb v obci Chynorany
Základné údaje:
Anonymný dotazník bol rozdelený na dve časti s celkovým počtom 13 jednoduchých otázok. Bol
distribuovaný do domácností obyvateľov obce v papierovej podobe a vyplnené dotazníky mohli
respondenti odovzdať do určených a verejných zberných miest. Druhým spôsobom ako sa občania
mohli zapojiť do ankety bolo elektronicky. Dotazníky boli zverejnené na webových stránkach obce
v dvoch formátoch. Navrátené dotazníky boli následne spracované a vyhodnotené.
Záujem o vplyv na veci verejné prostredníctvom vyplnenia dotazníka prejavili vo väčšej miere starší
občania a do ankety sa zapojilo viac žien ako mužov. Respondenti z vekovej skupiny 26 -35 rokov
a veku 66 - 75 rokov mali zhodný % podiel vo výške (23,08%). Aktívna bola tiež skupina
respondentov vekovej skupiny 56 - 65 rokov čo predstavuje 19,23% dotazníkov bolo vyplnených
respondentmi tejto vekovej skupiny.

Grafické zobrazenie zúčastnených respondentov rozdelených podľa pohlavia.
Graf 1
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Grafické zobrazenie údajov podľa veku vyjadrené v percentách.

Vek respondentov
0%
11%

23,08%

23,08%
11,54%
15,38%

19,23%

menej ako 25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76 a viac

Ďalším ukazovateľom bolo vzdelanie respondentov a po vyhodnotení sme zistili, že do ankety sa
zapojila najviac respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou čo je 49,99% z celkového
počtu opýtaných. Následná tabuľka zobrazuje zozbierané údaje dotazníkov.
Tabuľka č.1 s typom vzdelania zúčastnených respondentov.
Vzdelanie
základné
Stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I.st.
vysokoškolské II.st.

vyjadrené v %
7,70%
26,92%
49,99%
3,85%
11,54%

Z hľadiska sociálneho postavenia sa do ankety zapojili občania tak ako to zobrazuje
nasledovný graf 2 a tabuľka č.2 .

Sociálny status

%
0,00%
26,92%
26,92%
0,00%
3,85%
42,31%
0,00%

študent
Zamestnaný občan
Nezamestnaní zamestnaný
SZČO
invalidný dôchodca
starobný dôchodca
matka na materskej /rod. dovolenke
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Graf 2

Sociálny prieskum
Druhá časť prieskumu bola zameraná na prieskum sociálnych potrieb a požiadaviek obyvateľstva.
Občania mali možnosť vyjadriť sa k poskytovaným službám a zároveň vyjadriť dopyt po
chýbajúcich, ktoré by uvítali. Tak isto nás zaujímalo či vedia občania kam sa majú obrátiť v prípade
sociálneho ohrozenia a vzniku problému. V tejto časti sme pri vyhodnocovaní zistili, že opýtaní
respondenti vo svojich odpovediach uviedli, že pri vzniku sociálneho problému v rodine by sa obrátili
so žiadosť o pomoc a poradenstvo na priateľa alebo rodinného príslušníka, ktorý už podobnú situáciu
riešil a 26,92% opýtaných by sa vybralo hľadať pomoc na Obecný úrad a oslovilo pani starostku,
prípadne by sa obrátili na UPSVaR v Partizánskom.
K otázke akou cieľovou skupinou obyvateľstva by bolo potrebné sa v obci venovať viac a zamerať
sa v komunitnom plánovaní, sa z ponúkaných 10 možností jednoznačne občania vyjadrili a označili
skupinu seniorov 30,95%, následne deti a mládež 23,80% ale i rodiny s členom zdravotne ťažko
postihnutým 14,29%.
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Graf 3

K otázke chýbajúcim službám ktoré sa aktuálne v obci neposkytujú z rôznych dôvodov, by mali sa
občania Chynorian záujem je vyjadrený v nasledovnej tabuľke:
Tabuľka č. 3

Aktuálne chýbajú služba v obci a prejavený záujem
Denné centrum združených služieb - seniori
Denný stacionár
Opatrovateľská služba
Komunitné centrum
iné

Vyjadrené
v%
26,94
19,23
15,38
26,94
11,53

Z prieskumu vyplýva, že respondenti zapojení v ankete by uvítala vybudovanie zariadenia denného
centra pre seniorov, prípadne komunitného centra, ktoré by slúžilo širokej verejnosti rôznych
vekových kategórií.
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Graf 4

Záver:
Z výsledkov ankety a dopytu občanov o poskytovanie nových sociálnych služieb v obci sme následne
stanovili priority a ciele KPSS, ktoré sa počas časového obdobia piatich rokov bude smažiť obec
naplniť s využitím vlastných zdrojov, ale hlavne zdrojov európskych štrukturálnych fondov
zapájaním sa do projektov a grantov niektorého z ministerstiev SR a raz ročne vyhodnocovať.
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Príloha 3

Mini príručka pre

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

pripravili:
PhDr. Helena Woleková, PhD.
Mgr. Marcela Mezianová

37

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, 2004

Nadácia SOCIA mohla
spracovať príručku a realizovať 8 seminárov o komunitnom plánovaní sociálnych
služieb vďaka inštitucionálnemu grantu Ch. S. Mott Foundation.
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Úvod

Štát priznal, že nie je najlepším vykonávateľom verejných služieb pre občanov a vláda rozhodla o reforme
verejnej správy. Zodpovednosť za služby vo verejnom záujme sa postupne prenáša tam, kde ľudia žijú, do
miest a obcí. V roku 2001 schválil parlament potrebné zákony k reforme verejnej správy a od 1. júla 2002
prešli do pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov prvé sociálne zariadenia. Decentralizácia sa celkovo dotkla
74 % siete dovtedy štátnych zariadení sociálnych služieb, pričom na obce prešla cca štvrtina z nich. Od 1.
januára 2003 prešla na obce opatrovateľská služba v domácnostiach klientov. Od 1. januára 2004 štát
delimitoval na samosprávne kraje domovy sociálnych služieb pre deti. Okrem detských domovov samospráva
prevzala od štátu všetky sociálne služby a začala naplno napĺňať svoju novú úlohu: zabezpečiť pre obyvateľov
v nepriaznivej sociálnej situácii pomoc, ktorú potrebujú.

Od reformy verejnej správy v sociálnej oblasti sa očakáva, že prinesie:

1. viac služieb, pretože sociálne služby, na rozdiel od zdravotných a vzdelávacích, sú nedostatkové v celej
štruktúre a vo všetkých regiónoch,
2. služby bližšie k občanom, pretože minulý režim postavil sociálnu starostlivosť na veľkokapacitných špecializovaných inštitúciách, ktoré vytrhávajú ľudí z ich prirodzeného prostredia a tento typ služieb stále
prevláda na úkor komunitných služieb,
3. vyššiu kvalitu služieb, čo sa prejaví väčšou rôznorodosťou služieb, ktoré budú primeranejšie uspokojovať individuálne potreby a chrániť práva ľudí v sociálnej núdzi.
Aby sa ciele stali realitou, je potrebné vytvoriť primerané nástroje. Predovšetkým je potrebné urobiť serióznu
analýzu potrieb, ktoré treba uspokojiť u jednotlivých znevýhodnených skupín. Analýza potrieb má byť
východiskom pre plánovanie sociálnych služieb na úrovni komunity a regiónu. Komunitné plánovanie nám
dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území
rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Sú to veľmi dôležité
odpovede, pretože v nich je okrem iného skrytá aj odpoveď na otázku, koľko nových pracovných miest
a kde sa vytvorí.
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ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O KOMUNITNOM PLÁNOVANÍ

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je:

 jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov,
 metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám
a potrebám jednotlivých občanov;
 otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE JE DOBRÝ SPÔSOB AKO ZAČAŤ SPOLUPRÁCU
A VYTVÁRAŤ TRVALEJŠIE PARTNERSTVÁ. V POROVNANÍ S INÝMI METÓDAMI
VÝRAZNE POSILŇUJE PRINCÍPY ZASTUPITEĽSKEJ DEMOKRACIE, PRETOŽE
ZAPÁJA VŠETKÝCH, KTORÝCH SA DANÁ OBLASŤ TÝKA. V PROCESE PREVAŽUJE
DIALÓG
A VYJEDNÁVANIE,
DOSIAHNUTÝ
VÝSLEDOK
JE
PRIJATÝ
A PODPOROVANÝ VÄČŠINOU ÚČASTNÍKOV.

Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb

 Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta/obce.
 Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.
 Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých prípadoch predstavujú
pre obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu).
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Kto sa zúčastňuje procesu komunitného plánovania?

Jednou zo základných podmienok pre úspešný proces komunitného plánovania je zapojenie troch
skupín účastníkov:
 zadávateľov sociálnych služieb
 poskytovateľov sociálnych služieb
 prijímateľov / užívateľov sociálnych služieb.
Zadávatelia sociálnych služieb sú tí, ktorým zákon ukladá zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov územia,
ktoré spravujú. V systéme verejnej správy na Slovensku sú to obce a mestá. Úlohou samosprávnych krajov je
najmä koordinovať a dopĺňať činnosť miest a obcí tak, aby sa vytvorila efektívna a hospodárna sieť služieb
pre všetkých obyvateľov kraja. Poslanci obce/mesta a kraja ako volení reprezentanti občanov majú povinnosť
rozhodovať, obecný/mestský úrad a úrad samosprávneho kraja majú vykonať, o čom poslanci rozhodli. Je
veľmi dôležité, aby obec/mesto uznesením zastupiteľstva deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne
služby. Takéto politické rozhodnutie, prijaté na začiatku celého procesu, potvrdzuje legitimitu komunitného
plánovania a je zárukou pre zapojenie ďalších účastníkov.
V prípade menších obecných komunít je vhodné, aby sa viacero obcí dohodlo na vypracovaní spoločného
komunitného plánu. V takomto prípade musí tento zámer schváliť každé obecné zastupiteľstvo a menovať
svojich zástupcov do spoločnej pracovnej skupiny.

Obec alebo mesto ako účastník komunitného plánovania
 Na základe vlastnej alebo cudzej iniciatívy poslanci rozhodnú:
- o potrebe uskutočniť komunitné plánovanie,
- o tom, kto ho má zabezpečovať (obecný/mestský úrad alebo iná poverená organizácia),
- o tom, kto bude poslancov v procese komunitného plánovania zastupovať (menovite),
- o finančnom zabezpečení komunitného plánovania,
- o termíne, v ktorom má byť komunitný plán predložený zastupiteľstvu na schválenie.
 Poverení pracovníci obecného/mestského úradu zabezpečujú:
- pozvanie pre poskytovateľov a prijímateľov služieb, aby sa zapojili do procesu komunitného
plánovania,
- priestory pre rokovanie,
- potrebné štatistické údaje a analýzy údajov, najmä o obyvateľoch obce,
- vykonanie prieskumov a analýz potrieb,
- spracovanie priebežných správ a záverov,
- vypracovanie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb.
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 Vykonanie jednotlivých úloh si môže obecný/mestský úrad aj objednať, resp.
môže ich na seba prevziať aj iný účastník plánovania.

 V prípade, že poslanci poveria spracovaním komunitného plánu inú organizáciu, obecný/mestský úrad
s ňou aktívne spolupracuje a zúčastňuje sa celého procesu komunitného plánovania.
 Od začiatku zverejňuje zrozumiteľnou a dostupnou formou všetky podstatné informácie o procese
a výsledkoch komunitného plánovania.
 Rešpektuje pri svojom rozhodovaní o sociálnych službách ciele a priority stanovené v komunitnom
pláne.
 Stanovuje jasné pravidlá financovania sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú prioritám komunitného
plánovania.

Poskytovatelia ako účastníci komunitného plánovania

Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná nezisková
organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená samosprávnym krajom, organizácia zriadená
štátom. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom plánovaní rovnaké postavenie, ich ciele a zámery majú
rovnakú váhu.

Poskytovatelia zapojením sa do komunitného plánovania získajú možnosť podieľať sa na utváraní celkového
systému sociálnych služieb, príležitosť presadzovať vlastné zámery a ciele, príležitosť na nadviazanie novej
spolupráce, na získanie informácie o aktivitách, potrebách a trendoch v oblasti sociálnych služieb.

JE VEĽMI DÔLEŽITÉ HNEĎ NA ZAČIATKU VYJASNIŤ SI ZÁKLADNÉ SKUPINY
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, O KTORÝCH BUDEME V PROCESE KOMUNITNÉHO
PLÁNOVANIA DISKUTOVAŤ A POSUDZOVAŤ ICH SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY.
PONÚKAME NASLEDOVNÚ KATEGORIZÁCIU SLUŽIEB:

-

poradenské a podporné služby rodine a jednotlivcom,
služby krízovej intervencie,
služby dlhodobej sociálnej (príp. zdravotnej) starostlivosti.

Pri realizácii komunitného plánovania sociálnych služieb je dôležité si overiť, či sú do procesu plánovania
zapojení poskytovatelia zo všetkých kategórií služieb, čo je dôležité z hľadiska preberania budúcich záväzkov
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za poskytovanie, či rozširovanie danej služby. Pri absencii niektorých poskytovateľov je potrebné v procese
komunitného plánovania rozhodnúť, či ide o službu, ktorú treba vytvoriť na komunitnej úrovni alebo ju
definovať ako požiadavku na vyššiu úroveň riadenia (napr. VÚC).

Pri kategorizácii služieb nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí realizujú nové aktivity, overujú nové metódy
sociálnej práce a v súčasnosti nie sú zaradení do zákonom definovaného systému sociálnych služieb. Takými
sú napr. vykonávatelia sociálnej prevencie, či terénnej sociálnej práce, prevádzkovatelia nízkoprahových
centier a pod. Aj poskytovatelia a užívatelia týchto služieb musia byť prizvaní do procesu komunitného
plánovania.

To najdôležitejšie nakoniec. Komunitné plánovanie má byť zamerané najmä na rozvoj komunitných
sociálnych služieb. Čo máme pod nimi rozumieť? Základným definičným znakom je, že sú poskytované
obyvateľom danej komunity, v našom prípade obce/mesta. Druhým základným znakom je, že sú poskytované
v komunite, čiže v meste alebo v obci (resp. v rámci kooperujúceho mikroregiónu). Z toho vyplýva, že služby
musia byť poskytované takým spôsobom, aby obyvatelia obce, mesta zotrvali vo svojom prirodzenom
sociálnom prostredí a pritom ich potreby budú uspokojené. Potrebné služby sú obyvateľom poskytované
ambulantne (napr. poradenstvo, skupinová terapia, rehabilitácia, stravovanie, klubová činnosť ...) alebo
v denných zariadeniach špecializovaných pre jednotlivé alebo vhodne kombinované skupiny (stacionár pre
deti so zdravotným postihnutím, chránená dielňa pre dospelých s duševnou poruchou, stacionár pre starších
ľudí ...). Podobným spôsobom sú poskytované aj odľahčovacie služby pre rodinu, ktorá sa stará o svojho
postihnutého člena.

Neoddeliteľnou súčasťou komunitných služieb sú aj služby poskytované v domácnosti toho obyvateľa, ktorý
ich potrebuje. Niekedy sa používa presnejšie označenie „domáce a komunitné sociálne služby“. V domácom
prostredí sa v podstate môžu poskytovať tie isté sociálne služby, ktoré sa poskytujú ambulantným spôsobom,
vrátane opatrovateľských služieb, ktoré poskytujú denné centrá. Domáce a komunitné služby pre konkrétneho
klienta sa môžu vhodne dopĺňať.
Užívatelia ako účastníci komunitného plánovania

Užívateľ sociálnych služieb je človek v nepriaznivej sociálnej situácii, pre ktorého sú sociálne služby určené.
Sú to rovnako tí, ktorí už služby dostávajú ako aj tí, ktorí na ne čakajú. Ciele a zámery užívateľov majú pri
komunitnom plánovaní rovnakú váhu ako ciele a zámery zadávateľov a poskytovateľov, ak nechceme rovno
povedať, že by mali mať prioritu. Vyhľadávanie, oslovovanie a zapájanie užívateľov do práce na komunitnom
pláne je nenahraditeľná príležitosť ako získať informácie o potrebách jednotlivých sociálnych skupín, o kvalite
poskytovaných služieb, ako objaviť existujúce medzery v ich ponuke a ako objaviť nové zdroje na
uspokojovanie potrieb (napr. svojpomocné aktivity).

Je veľmi dôležité na začiatku i v priebehu procesu zvažovať, pre ktoré sociálne skupiny sociálne služby
plánujeme. Základnými sociálnymi skupinami, pre ktoré by sme mali sociálne služby plánovať, sú:
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1. seniori, čiže obyvatelia v post-produktívnom veku (najmä starší ako 65 rokov),
2. občania so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami, ako aj rodiny, v ktorých žijú,
3. týrané a sociálne zanedbávané deti, deti s poruchami správania a rodičia, ktorí zanedbávajú alebo
nezvládajú starostlivosť a výchovu svojich detí,
4. neprispôsobiví jednotlivci, ľudia závislí od návykových látok, trestaní, nezvládajúci svoj život.
Do procesu komunitného plánovania by mali byť zapojení predstavitelia všetkých vyššie uvedených skupín,
pričom treba dbať aj na bohatú vnútornú štruktúru každej z nich. Napr. u obyvateľov so zdravotným
postihnutím pôjde určite o rozdielne potreby podľa druhu a miery postihnutia, ale aj podľa veku. Je potrebné
zvážiť, či a ako podrobne je potrebné ďalej štrukturovať základné sociálne skupiny a či bude efektívnejšie
špecializovať alebo vhodne kombinovať potrebné služby.

Užívatelia služieb sa zapojením do komunitného plánovania môžu podieľať na utváraní celkového systému
sociálnych služieb, dostanú príležitosť presadzovať vlastné záujmy a ciele, príležitosť nadviazať novú
spoluprácu, získať informácie o aktivitách, potrebách a trendoch v oblasti sociálnych služieb.

Verejnosť – verejnosť musí byť priebežne zoznamovaná so zámermi, výsledkami a cieľmi komunitného plánu.
Cieľom vopred pripravenej informačnej stratégie je zabezpečiť prístup verejnosti k informáciám. Je žiadúce,
aby sa verejnosť od začiatku zúčastňovala procesu komunitného plánovania.

Ďalšie organizácie – pri príprave komunitného plánu sú oslovené a vyzvané k spolupráci miestne organizácie
aj záujmové skupiny, ktorých sa poskytovanie sociálnych služieb dotýka (napr. poisťovne, nemocnice, úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, školy, osobitne špeciálne školy, polícia...), ale tiež občianske iniciatívy
(iniciatívy na ochranu ľudských práv, športové združenia, kultúrne združenia, vzdelávacie spolky...), etnické
skupiny, vrátane skupín, s ktorými je obtiažna komunikácia. Čím vyššia je miera zapojenia ďalších organizácií,
ktorá sa líši podľa ich podielu na naplňovaní priorít a cieľov komunitného plánu, tým vyššia je efektivita
procesu komunitného plánovania.
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Hlavné princípy komunitného plánovania

 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Názorom všetkých strán musí byť venovaný rovnaký priestor.
 Zapájanie miestneho spoločenstva – pri zapájaní miestnej komunity, obyvateľov daného územného
celku, je nutné hľadať rôzne metódy a formy oslovenia a zapojenia tak, aby ponuka na spoluprácu bola
zrozumiteľná (napr. podľa miestnej časti, spôsobu života, záujmov, etnickej príslušnosti...). Nikto nemá
byť diskriminovaný a vylučovaný.
 Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – nie je možné zabúdať na spoluprácu s podnikateľmi,
ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto oblasti, na význam práce dobrovoľníkov v sociálnych službách,
na svojpomocné skupiny, rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc. Komunitné plánovanie sociálnych
služieb je jedným z nástrojov na celkové zlepšenie kvality života v obci/meste.
 Práca s informáciami – je nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa
plánovania zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií verejnosti. Ak budú informácie pravidelne
odovzdávané, bude možné očakávať relevantné pripomienky a podnety. Je dôležité stanoviť, ako bude
možné vznášať pripomienky a ako sa bude s pripomienkami nakladať.
 Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý ako výsledný dokument – komunitné
plánovanie nerobia experti. Proces komunitného plánovania znamená vyhľadávanie, zapájanie a diskusiu
rôznych ľudí. Tento proces umožňuje, aby navrhnutý systém sociálnych služieb bol jedinečný a neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom. To nevylučuje, aby proces komunitného plánovania bol profesionálne facilitovaný a výsledný dokument – komunitný plán – napísala
poverená skupina alebo objednaný odborník.
 Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce – dobre fungujúca spolupráca môže byť inšpiráciou pre ostatných účastníkov komunitného plánovania. Prehĺbenie spolupráce medzi všetkými účastníkmi
prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb.
 Kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania je vždy kompromisné riešenie
medzi tým, čo chceme a tým, čo máme k dispozícii. Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne,
finančné a ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí
cieľov komunitného plánu podieľať.
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Kto je spracovateľom komunitného plánu?

Spracovateľ koordinuje proces komunitného plánovania a priebežne spracováva čiastkové písomné
výstupy, vrátane konečnej podoby komunitného plánu. V praxi môžu byť použité tieto postupy:
 Spracovateľom komunitného plánu je obec – odborník na komunitné plánovanie je zamestnancom
obce.
 Spracovateľ komunitného plánu je obcou poverený subjekt - napríklad mimovládna organizácia.
V tomto prípade musí byť rola a spoluúčasť obce vopred dohodnutá. Dôležité je stanoviť najmä to,
ako sa obec procesu spracovávania komunitného plánu zúčastňuje, že obec proces akceptuje a bude
rozhodovať v súlade so závermi komunitného plánovania.

Aký je vzťah medzi komunitným plánom obce/ mesta a komunitným
plánom samosprávneho kraja?

V ideálnom prípade komunitný plán samosprávneho kraja vychádza z už dokončených komunitných plánov
obcí a miest a je zameraný predovšetkým na služby, ktoré doplňujú služby poskytované obcami/ mestami.
Služby zabezpečované samosprávnymi krajmi majú regionálnu pôsobnosť. To nevylučuje, aby samosprávny
kraj podporoval aj rozvoj komunitných služieb. Ak prebieha spracovávanie komunitného plánu
samosprávneho kraja a obcí paralelne, je dôležité, aby bolo zabezpečené obojstranné odovzdávanie informácií.

Osobitné postavenie pri zabezpečovaní služieb obyvateľom majú krajské mestá, príp. ďalšie väčšie mestá. Pre
uspokojenie potrieb svojich obyvateľov potrebujú, aby na ich území bola dostupná sieť takmer všetkých
sociálnych služieb. Samosprávne kraje by mali tieto potreby rešpektovať a zamerať sa viac na dotvorenie a
koordináciu siete služieb pre vidiecke oblasti. Je známe, že mestské a vidiecke obyvateľstvo majú rozdielne
nároky na služby. Nie je preto najvhodnejším riešením, ak mestá zabezpečujú služby pre okolité obce.
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Zásady pri spracovávaní komunitného plánu

 Potreby, priority a smery rozvoja sociálnych služieb musia byť stanovené ľuďmi, ktorí žijú
v obci/meste a ktorých sa služby týkajú.
 Všetky činnosti na miestnej úrovni behom prípravy a pri uskutočňovaní plánu musia byť previazané.
 Skvalitňovanie sociálnych služieb musí byť považované za žiadúce a musí byť dôležitou súčasťou
miestnej politiky.
 Priority a smery rozvoja sociálnych služieb vychádzajú z presvedčenia o jedinečnosti, hodnote, vrodenej dôstojnosti a práve na sebaurčenie každého užívateľa sociálnych služieb.

Dobre spracovaný komunitný plán:

 je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu,
 je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite,
 zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám,
 stanoví krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb,
 mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu
vytýčených cieľov,
 obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupu a priebežného informovania verejnosti.
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Čo obsahuje komunitný plán?

 Popis a analýzu existujúcich zdrojov – súpis a popis verejných (štátnych, obecných a samosprávnych) a súkromných poskytovateľov sociálnych služieb, rovnako profesionálnych ako aj dobrovoľníckych; súpis súvisiacich služieb najmä z oblasti zdravotníctva, školstva, pracovných príležitostí,
voľného času, susedskej výpomoce, či svojpomocných skupín.
 Štatistické, sociologické, demografické údaje – napr. vekové zloženie obyvateľov regiónu, pôrodnosť, úmrtnosť, prognózy demografického vývoja.
 Popis a analýzu existujúcich potrieb a želaní obyvateľov v oblasti sociálnych služieb.
 Predstavu budúcnosti sociálnych služieb – stanovenie priorít a cieľov rozvoja služieb.
 Časový plán postupu prác, zásady, ktoré je treba pri spracovávaní a naplňovaní plánu dodržať.
 Spôsob, akým budú jednotliví účastníci na miestnej úrovni zapojení do vytvárania a uskutočňovania komunitného plánu – stanovenie podielov zodpovedností a záväzkov jednotlivých účastníkov.
 Spôsob, akým bude KP sledovaný, vyhodnocovaný a prípadne menený.
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FÁZY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

1. Príprava prostredia

 Vyvolanie dopytu v mieste plánovania.

Je dôležité, aby proces komunitného plánovania bol vnímaný ako užitočný
všetkými účastníkmi plánovania a aby sa doň zapojili dobrovoľne. Je dôležité, aby
sa predstavitelia samosprávy necítili ohrození takýmto participatívnym procesom
a aby aj verejnosť porozumela, prečo a ako môže byť takýto proces prínosný pre
samotných občanov.

 Sformovanie prvotnej pracovnej skupiny.

Úlohou iniciátorov je vytvoriť výkonnú pracovnú skupinu, ktorá bude pracovať
počas celého procesu komunitného plánovania, pripraviť prostredie a vytipovať
kľúčové osobnosti, ktoré sú dôležité pre proces komunitného plánovania.

 Určenie, koho je treba do prípravy KP zapojiť.

Vytipovanie ľudí z oblasti verejnej správy, mestského/ obecného zastupiteľstva,
zástupcov užívateľov, príp. zástupcov organizácií, ktoré užívateľov združujú,
zástupcov zariadení poskytujúcich sociálne služby atď.

 Spôsob oslovenia a prizvania ďalších účastníkov.
 Príprava plánu pre získanie politickej podpory zo strany volených predstaviteľov
obce.
Pre implementáciu komunitného plánu je dôležité, aby bol akceptovaný volenými
predstaviteľmi a v konečnej fáze aj schválený mestským/obecným
zastupiteľstvom, čím získa legitimitu a záväznosť.

 Príprava informačnej stratégie.

Pozostáva z naplánovania krokov ako bude verejnosť informovaná o procese
komunitného plánovania, naplánovania tlačových konferencií, prezentácií pre
verejnosť, priestoru pre otázky občanov atď.
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2.

Vytvorenie riadiacej štruktúry pre komunitné plánovanie

 Zapojenie všetkých účastníkov procesu.

Zorganizovanie pracovných stretnutí, ktorých sa zúčastnia poskytovatelia,
zadávatelia a užívatelia. Je dôležité prizvať k spolupráci zástupcov všetkých
cieľových skupín, ktoré boli zadefinované.

 Vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry pre spracovanie komunitného plánu.
Organizácia a deľba práce pri tvorbe komunitného plánu závisí od počtu
zúčastnených a rôznorodosti ich záujmov v jednotlivých etapách plánovania.
Závisí od ich vzájomnej dohody, akú zložitú štruktúru pracovných skupín, ich
koordinácie a riadenia prijmú. Dôležité je určiť body plánovacieho procesu,
v ktorých je nevyhnutné spoločne urobiť syntézu dosiahnutých poznatkov
v jednotlivých skupinách a prijať rozhodnutia o ďalšom postupe. Takýmito
bodmi sú: definovanie potrieb danej komunity (obce), vyhodnotenie silných
a slabých stránok, ohrození a príležitostí súčasných poskytovateľov, určenie
priorít pre uspokojenie potrieb a rozvoj sociálnych služieb, vyhodnotenie
pripomienkového konania. Pri vytváraní organizačnej a riadiacej štruktúry
je dobré dbať o to, aby táto štruktúra bola trvalo udržateľná a použiteľná aj pri
ďalších cykloch plánovania sociálnych služieb.
 Stanovenie pravidiel rokovania riadiacej štruktúry.
V priebehu procesu komunitného plánovania môže prísť k rôznym konfliktným
situáciám pri obhajovaní záujmov jednotlivých skupín občanov. Je dôležité, aby
boli vopred dohodnuté a zverejnené pravidlá rokovania celej riadiacej štruktúry,
na ktoré je možné odvolať sa pri takýchto situáciách. Stanovenie pravidiel a ich
zverejnenie zvyšuje transparentnosť procesov, eliminuje nežiadúcu manipuláciu
s informáciami a umožňuje cielenejšie vstupovanie verejnosti do celého procesu.
3. Porozumenie problémom v komunite

 Predstavenie cieľov, záujmov a potrieb všetkých účastníkov.

V tejto fáze je vytvorený priestor pre zástupcov všetkých identifikovaných
cieľových skupín na to, aby prezentovali svoje potreby a záujmy. Vzájomné
informovanie je dôležité na identifikovanie spoločných záujmov a na neskoršie
vyjednávanie o ďalších záujmoch a potrebách.

 Vytvorenie a zverejnenie mechanizmov pre aktívnu spoluúčasť verejnosti.

Tieto mechanizmy musia byť prispôsobené miestnym podmienkam a zvykom.
Cieľom je čo najväčšia účasť verejnosti v procese plánovania.
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 Uskutočnenie analýzy potrieb a zhodnotenie existujúcich zdrojov. V tejto fáze je
kľúčové zapojenie užívateľov a prevádzkovateľov sociálnych služieb. Iba za ich
aktívnej účasti je možné efektívne identifikovať potreby v komunite.

 Zhodnotenie silných a slabých stránok existujúceho systému sociálnych služieb.
 Vymenovanie príležitostí a rizík a naznačenie trendov pre rozvoj sociálnych služieb.

4. Návrh rozvoja sociálnych služieb
Predstava rozvoja sociálnych služieb obsahuje najmä:

 hlavné hodnoty, ktoré tvoria jej základ a ktoré budú pri spracovaní komunitného plánu a jeho následnom naplňovaní rešpektované a dodržiavané,

 smer, ktorým sa budú sociálne služby v budúcnosti uberať,
 cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a priority rozvoja sociálnych služieb,
 prekážky, ktoré bude nutné prekonať pri rozvoji sociálnych služieb,
 regionálne aj nadregionálne zdroje, ktoré je možné využiť na rozvoj sociálnych
služieb.

Predstava rozvoja sociálnych služieb musí byť akceptovaná väčšinou účastníkov
komunitného plánovania.
5. Stratégia rozvoja sociálnych služieb

 Plán postupných krokov a úloh na dosiahnutie stanovených cieľov a priorít.
 Systém sledovania realizácie komunitného plánu.
 Spracovanie konečnej verzie komunitného plánu.
 Predloženie textu komunitného plánu na pripomienkovanie verejnosti. Je veľmi dô-

ležité, aby boli zaznamenané všetky pripomienky verejnosti a aby sa nimi zaoberali
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zodpovední ľudia v riadiacej štruktúre komunitného plánovania. Stratégia pripomienkovania musí byť dopredu vypracovaná, schválená a zverejnená, aby bolo všeobecne známe, kedy a akým spôsobom sa budú pripomienky zbierať (písomne,
ústne..) a akú formu musia pripomienky mať (napr. anonymné pripomienky nie sú
evidované). S týmito podmienkami musí byť verejnosť vopred oboznámená.

 Schválenie komunitného plánu zastupiteľstvom. Schválenie komunitného plánu je
nevyhnutnou podmienkou jeho budúcej úspešnej realizácie.

6. Realizácia komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb

 Uskutočňovanie plánu.
 Ročné vyhodnocovanie plánu.
 Informovanie verejnosti o uskutočňovaní komunitného plánu.
 Priebežné vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov.
 Nástroje umožňujúce uskutočniť zmeny v pôvodnom komunitnom pláne.

Nástroje musia byť vopred definované a odsúhlasené realizačným tímom.
Verejnosť musí byť o nich informovaná.

Metodická pomôcka 1

ANALÝZA POTRIEB SPRACOVANÁ ZO ŠTATISTICKÝCH
A DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV

Analýza potrieb obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálne služby, je prvou vecnou úlohou komunitného
plánovania. Potreby sa určujú na základe dvoch rozdielnych súborov dát. Prvým súborom dát sú štatistické
a ekonomické údaje o obyvateľstve daného mesta/obce/regiónu. Tieto údaje nám hovoria, v akej miere sú v
populácii daného územia zastúpení obyvatelia, ktorí sú užívateľmi služieb: seniori, osoby so zdravotným
postihnutím, deti atď. Dlhšie časové rady vypovedajú o trendoch, predovšetkým o raste či poklese jednotlivých
sociálnych skupín. Napr. pri významnom raste seniorov hovoríme o trende starnutia danej komunity; naopak,
pri rastúcom podieli detí hovoríme o mladnutí komunity.
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Ak chceme z demografickej štruktúry komunity odvodiť (vypočítať) jej aktuálne či budúce potreby, použijeme
k tomu „normatívy potrieb“. Normatívy potrieb nám hovoria, aký podiel osôb z konkrétnej cieľovej skupiny
bude potrebovať danú službu. Normatívy nám napr. určujú, koľko seniorov (aké percento tých, čo majú 65
a viac rokov) bude asi potrebovať opatrovateľskú službu vo svojej domácnosti.

Potreby, ktoré takýmto spôsobom určíme, majú len pravdepodobný charakter. Preto sa pri analýze potrieb
pracuje aj s druhou skupinou údajov, ktoré majú charakter tzv. kvalitatívnych (subjektívnych) dát. Na základe
prieskumu medzi obyvateľmi sa potom kvantitatívne (objektívne) údaje o miere potrieb, získané
z demografických údajov o obyvateľstve, korigujú. Iné predstavy o riešení svojej sociálnej situácie majú
seniori miest a iné seniori obcí. Kým seniori v mestách majú napr. záujem presťahovať sa zo svojho bytu do
penziónu, seniori z vidieka majú záujem čo najdlhšie zotrvať vo svojom domčeku.

Definovanie normatívov potrieb je zložitá odborná práca, ktorej sa vo svete venuje veľká pozornosť, pretože normatívy sú základnou pomôckou
pri analýze potrieb obyvateľstva. Bohužiaľ, nie je nám známe, žeby sa na Slovensku niekto tejto prepotrebnej téme venoval.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, ktorá sa zaoberá určovaním potrieb obyvateľstva, siahla preto po
publikácii Obce, města, regiony a sociální služby, ktorú v Prahe v roku 1997 vydal autorský kolektív
SOCIOKLUBu – združenia pre podporu teórie a praxe sociálnej politiky. Z tejto publikácie, ktorá obsahuje
výsledky určovania normatívov na základe rôznych metodických prístupov a výskumov, spracovali neveľkú
praktickú príručku Sociálne služby pre občanov. Manuál pre obecné a mestské úrady. (Rada pre poradenstvo
v sociálnej práci 2001, autori:
S. Holúbková, S.Krupa, 11 strán).

Analýza potrieb je v komunitnom plánovaní krok, ktorému sa nedá vyhnúť. Pre základnú orientáciu čitateľov
a získanie základnej predstavy o tom, ako sa tieto potreby určujú, uvádzame v ďalšom texte údaje, prevzaté
z manuálu Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Na nasledujúcich stranách nájdete základný návod ako sa
k potrebným informáciám pre plánovanie dopracovať.
Tabuľka 1.
Základné sociálno-demografické údaje o obci a obyvateľoch

1. Názov obce
časti obce
vzdialenosti od centra
okres
kraj
2. Základné demografické údaje
počet obyvateľov
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rozdelenie podľa častí obce
Veková štruktúra obyvateľov
predproduktívny vek - do 18 rokov
produktívny vek od 19 do 60 rokov
poproduktívny vek nad 60 rokov
Celkový počet rodín
z toho s nezaopatrenými deťmi
počet novorodencov za rok
počet úmrtí za rok
počet svadieb za rok
počet rozvodov za rok
počet neúplných rodín s deťmi
počet nezamestnaných občanov
Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov
65 - 69 rokov
70 - 74 rokov
75 - 79 rokov
80 - 84 rokov
85 - 90 rokov
90 a viac rokov
počet domácností jednotlivcov osamelo žijúcich nad 65 rokov
Počet občanov s ŤZP
V prípade, že poznáme len hrubú vekovú štruktúru obyvateľstva, môžeme pri určovaní potrieb použiť
nasledovný orientačný normatív vybavenosti:
z 1000 osôb starších ako 65 rokov1:
- 5 % bude potrebovať služby v zariadeniach sociálnych služieb (t.j. budeme
potrebovať 50 miest). Z toho 50 % v domovoch dôchodcov t.j. 25 miest, 20 %
v domovoch penziónoch t.j. 10 miest, 30 % v zariadeniach opatrovateľskej
starostlivosti t.j. 15 miest;

Svetová zdravotnícka organizácia považuje za seniorov osoby staršie ako 65 rokov. Náš zákon o sociálnej pomoci
definuje nárokovateľnosť služieb pre starších ľudí dosiahnutím dôchodkového veku.
1
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- 6 % bude vyžadovať opatrovateľskú službu, čo je 60 opatrovaných na 1000 obyvateľov starších ako 65
rokov. V prípade rozvoja tejto služby na miestnej úrovni je možné počítať aj so zvýšením na 7 %, t.j. 70
opatrovaných na 1000 obyvateľov nad 65 rokov.

Toto je len hrubý prepočet, ktorý nezohľadňuje konkrétnu vekovú štruktúru seniorov. Na základe
podrobnejších štatistických údajov môžeme vypočítať reálne potreby obyvateľov pre jednotlivé druhy
sociálnych služieb presnejšie. V tabuľke č. 2 sú použité orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych
služieb vo vzťahu k veku a s ohľadom na mieru závislosti na pomoci pri každodenných sebaobslužných
činnostiach.
Tabuľka 2.
Podiel osôb potrebujúcich pomoc pri sebaobsluhe podľa miery závislosti

miera závislosti
vek osoby

% závislých

% minimálne

osôb celkom

závislých

% ľahkej
závislosti

% strednej
závislosti

% ťažkej
závislosti

65 - 69 rokov

3

1,5

1,5

70 - 74 rokov

7

3

2

2

75 - 79 rokov

10,5

4

3

3

0,5

80 - 84 rokov

15,5

6,5

4

4

1

85 - 89 rokov

27

9

8

8

2

90 a viac rokov

80

20

20

20

20

Určovanie potrieb obyvateľov starších ako 65 rokov je pravdepodobne najprepracovanejšou časťou
štatistického určovania normatívov vybavenosti pre jednotlivé služby. Pre ostatné sociálne skupiny je
určovanie potrieb obtiažnejšie nielen z dôvodu veľkej rozmanitosti samotných potrieb, ale aj služieb, ktoré
možno pre ich uspokojenie poskytnúť. Problematickým stále zostáva samotné zisťovanie početnosti
jednotlivých znevýhodnených skupín. Tabuľka č. 3 obsahuje orientačné údaje o výskyte jednotlivých
druhov zdravotného postihnutia v populácii. Okrem tohto základného čísla potrebujeme pre určenie potreby
konkrétnych služieb aj vekovú štruktúru každej skupiny a mieru postihnutia.
Tabuľka 3.
Orientačný výskyt druhov zdravotného postihnutia na 10 tisíc obyvateľov
Počet osôb s daným postihnutím
Druh postihnutia

na 10 tisíc obyvateľov

Zrakové postihnutie

57
z toho ťažko

56

16

Sluchové postihnutie

95
z toho hluchí

14,5

Poruchy reči

57

Mentálne postihnutie

285

Poruchy pohybového ústrojenstva

286

Osoby na vozíku

33

Diabetici

505
z toho na inzulíne

66

Duševné ochorenie

95

Epilepsia

133

Psoriáza

190

Chronicky choré deti

524

Podľa týchto údajov cca 16 % obyvateľov sa musí vo svojom živote vysporiadať s určitou mierou zdravotného
postihnutia, takmer 3 % detí trpia chronickou chorobou. Približne 400 osôb z 10 000 sú poberateľmi
invalidného dôchodku a cca 110 osôb poberateľmi čiastočného invalidného dôchodku.
Tabuľka 4.
Orientačné údaje o potrebe sociálnych služieb v oblasti starostlivosti
o deti a rodinu

na 1000 rodín

na 10 tisíc
obyvateľov

potreba vzniká v
priebehu roka

50

80

potrebujú trvalú
pozornosť

175

270

potreba vzniká v
priebehu roka

na 1000 detí 8

20

potrebujú trvalú
pozornosť

140

340

Sociálna skupina

Rodiny s deťmi (0-18 rokov)
vyžadujúce sociálnu pomoc

Deti ohrozené týraním a zneužívaním
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Tabuľka 5.
Orientačné údaje o výskyte potreby sociálnych služieb v oblasti azylového ubytovania

Osoby vyžadujúce azylové ubytovanie

na 10 000 obyvateľov

bezdomovci

10

matky s deťmi

4,5

po výkone trestu

19
12 - 24

závislí na drogách

(vo veľkých mestách aj viac)

Vyššie uvedené štatistické údaje sú základným orientačným východiskom, ktoré pri analýze potrieb
pomáhajú definovať predovšetkým a najmä kvantitatívne nároky na vybavenosť územia (komunity)
jednotlivými službami pre cieľové sociálne skupiny. Základná sociálna analýza obce je nevyhnutnou
podmienkou komunitného plánovania sociálnych služieb pre jej obyvateľov.

Záver

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je na Slovensku v počiatkoch. Je to prirodzené, pretože mestá
a obce len prednedávnom prevzali od štátu kompetencie v tejto oblasti a len v roku 2005 sa uskutoční
fiškálna decentralizácia, ktorá preverí skutočnú úroveň samosprávneho riadenia a demokracie.
Minipríručka o komunitnom plánovaní sociálnych služieb je len o málo pokročilejšia ako samotná prax. Ako
uvádzame v literatúre, čerpá najmä z materiálov našich západných susedov. V Českej republike, napriek
tomu, že stále nemajú nový zákon o sociálnych službách, ani zákon o sociálnej pomoci, veľmi systematicky
sledujú trendy vo vyspelejších krajinách a prostredníctvom zahraničnej pomoci dlhodobo usilujú meniť prax
v sociálnych službách. Snaha ministerstva nachádza odozvu u profesionálov v regiónoch a v sociálnych
zariadeniach. Výsledkom tejto spolupráce v posledných 4 - 5 rokoch je zavádzanie minimálnych štandardov
kvality sociálnych služieb a relatívne rýchle šírenie metodiky komunitného plánovania. Dobrý príklad toho,
že na uskutočnenie zmeny nie je vždy potrebné meniť legislatívu. Stačia vedomosti, jasný zámer a dobrá
vôľa k spolupráci.
Pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb je rovnako dôležitý samotný proces plánovania ako aj jeho
výsledok. Rozvoj sociálnych služieb môže byť oveľa dynamickejší, ak je podporovaný väčšinou
zainteresovaných. Dovolíme si tvrdiť, že to sa pri bežnom „úradníckom“ spôsobe plánovania nedá dlhodobo
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dosiahnuť. Mobilizácia všetkých existujúcich zdrojov v meste / regióne v záujme naplnenia spoločne
dohodnutých zámerov prináša synergický efekt nebývalých rozmerov.
Významnú úlohu zohrávajú v celom procese komunitného plánovania sociálnych služieb miestni politici. Od
nich sa očakáva, že komunitnému plánovaniu vyjadria svoju podporu, budú ho priebežne monitorovať
a veľmi zodpovedne posudzovať definitívny návrh komunitného plánu vrátane jeho finančného
zabezpečenia. No nielen to. Od komunálnych politikov sa očakáva, že budú návrh komunitného plánu veľmi
zodpovedne konfrontovať nielen so svojím politickým programom, ale prihliadnu na väčšinový konsenzus
tých, ktorí sa celého procesu komunitného plánovania zúčastňovali: užívateľov a poskytovateľov sociálnych
služieb.
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