KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
OBEC CHYNORANY
2018 - 2022

OBSAH
Príhovor starostky obce
Úvod
1. ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE PROBLEMATIKY
1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR
1.2. Pôsobnosť obce

2. SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
2.1 Základná charakteristika obce
2.2 Analýza sociologických ukazovateľov

3. ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V OBCI
3.1 Poskytovanie komplexných soc. služieb v Domove dôchodcov
3.2 Uplatňovanie systému osobitného príjemcu
3.3.Opatrovateľská služba
3.4 Sociálne služby krízovej intervencie
3.5 Ostatné sociálne služby

4. ANALÝZA POŽIADAVIEK PRÍJMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Výsledky dotazníkového prieskumu
4.1 Cieľové skupiny

5. SWOT ANALÝZA
6. CIELE A PRIORITY KPSS
7. VYHODNOCOVANIE A PLNENIE KPSS
ZÁVER
Použitá literatúra a zdroje
Prílohy

Príhovor starostky obce Chynorany

Vážení spoluobčania!
Touto cestou sa Vám prihováram s predstavením Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Chynorany, ktorý bol spracovaný na obdobie piatich rokov v súlade so
zákonom 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. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a
rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám
našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali
úlohy a stanovené ciele v Komunitnom pláne sociálnych služieb v obci a za pomoci
ktorého sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať finančné prostriedky
obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a
dôležité. S pomocou Vás, obyvateľov obce sme dokázali odhaliť východiskový stav,
zistiť slabšie miesta v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, identifikovať potreby
občanov a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v obci. Preto
ďakujem všetkým realizátorom a želám nám veľa úspechov pri naplnenie spoločne
plánovaných zámerov.

Bc. Mária Lachkovičová – starostka obce

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 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
zvyšovanie 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 a zmyslom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín a
skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným a koordinovaným postupom.
KPSS ako otvorený dokument je vytváraný na päťročné obdobie, v ktorom sa bude obec snažiť
naplniť stanovené ciele v prospech všetkých obyvateľov obce.

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 = latinský výraz „communitas“- znamená spoločenstvo, pospolitosť, obec, spoločné
nažívanie ľudí. Ako sociálny útvar je charakterizovaný vonkajšími a vnútornými znakmi na dvoch
úrovniach a aj na princípe spolupatričnosti a solidarity, kde človek rád chodí, považuje komunitu za
svoj druhý domov a chráni ju a má v nej pocit bezpečia.
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 rámci vytvorenej komunity. 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 o zdravotnom poistení 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.
Aktuálnou novelizáciou tohto zákona o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2018 a
s dôrazom na komunitný rozvoj sociálnych služieb s pridržaním sa záväzného dokumentu - Národné
priority rozvoja sociálnych služieb, ktoré vydalo na roky 2015-2020 MPSVR SR, je tak
komunitný rozvoj obcí nástroj na ovplyvňovanie miestnej komunity, presadzujúci kolektívne konanie
a dodržiavanie princípov rovnosti, ľudských práv a rešpektovanie rôznorodosti. Tento dokument je
vypracovaný v súlade so zákonom o sociálnych službách a slúži ako nástroj štátnej politiky rozvoja
sociálnych služieb a tiež je systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR
v tejto oblasti.
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 poskytovania sociálnych služieb.

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR
Zákon o sociálnych službách č.448/2008 Z. z Slovenskej republiky, ukladá obciam povinnosť
vypracovávať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
a dodržiavať právny rámec vychádzajúci z platnej legislatívy.
Legislatíva SR platná v soc. oblasti:
❖ Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020;
❖ 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;
❖ 447/2008 Z. z – zákon o peňažných príspevkoch na komp. ťažkého zdravotného postihnutia;
❖ zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 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. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti;

1.2. Pôsobnosť obce
Všetky nariadenia, úlohy a kompetencie obce zaoberajúce sa sociálnou problematikou sa riadia
zákonnou legislatívou SR, no i legislatívou a právnymi normami obce. Ide o:
❖ všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky – VZN 5/2014;
❖

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, následne
b), c), ....., až po v) obec vydáva potvrdenia podľa §83 odst.8.
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.
(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) KPSS A KRSS 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:
analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo samosprávneho
kraja,
- 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 podľa paragrafu 12 zákona ,
- analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo
samosprávneho kraja,
- 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 dáva KPSS na schválenie obecnému zastupiteľstvu, zverejňuje ho i koncepciu
rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom a schválený predkladá na VUC.

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
dokumentu a pri spracovaní sociálno-demografickej analýzy.
Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav poskytovaných sociálnych služieb
v územnom obvode, ich terajšiu potrebnosť s predpokladanými potrebami v budúcnosti. Analýza
vychádza z demografických údajov obce, vekovej štruktúry občanov a dostupných sociálnych
ukazovateľov.
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 okresných miest
Partizánske, Topoľčany a 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.
V roku 1321 po smrti Matúša Čáka sa znovu územie obce 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

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 31.12.2017:
Stav
Obyvateľstvo celkom

počet
2719

Narodení

30

Zomrelí

29

Prihlásení na trvalý pobyt

42

Odhlásení z trvalého pobytu

43

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.

V obci sú vybudované všetky inžinierske siete a schválený územný plán a následne nový doplnený
z roku 2016, ktorý počíta s individuálnou výstavbou nových rodinných domov, ale i
s výstavbou obecných nájomných bytova v plánovaní zahrnutá výstavba nového cintorína, nakoľko
pôvodný je kapacitne nedostačujúci.
K základnej vybavenosti obci patrí i zdravotné stredisko, v ktorom sa nachádzajú 2 ambulancie
všeobecných lekárov pre dorast a dospelých, ambulancia detského lekára, ďalej gynekologická i
stomatologická ambulancia. V budove zdravotného strediska je dostupná i súkromná lekáreň.
Komplexné sociálne služby v obci zastrešuje Domov Dôchodcov s kapacitou 32 miest
a prostredníctvom 17 zamestnancov.
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. Materská
škola je pridružená k Základnej škole a nakoľko v obci postupne narastá počet novonarodených detí
bolo nutné kapacitne zariadenie predškolského veku rozšíriť a tak cez rozvojový projekt Ministerstva

školstva vedy výskumu a športu SR sa podarilo vybudovať v areáli i novú modulovú škôlku. V obci
sa nenachádza žiadna stredná škola, absolventi základnej školy navštevujú stredné školy v blízkom
okolí najčastejšie v mestách Partizánske, Topoľčany či Bánovce nad Bebravou.
V obci je 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.
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 (46,51%). 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% a v roku
2017 už len 3,50%. V okrese Partizánske, do ktorého spadá i obec Chynorany je aktuálne miera
nezamestnanosti na 3,75 %. 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 (r.2017)

Zdroj: https://www.google.sk/search?q=štaistika+nezamestnanosti+UPSVaR

3 ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V OBCI.
Sociálne služby sú v obci poskytované v znení zákona 448/2008 Z.z v znp. o sociálnych
službách. Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie
sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Účastníkmi právnych vzťahov sú
verejní poskytovatelia soc. služieb - obec, mesto, VÚC, MPSVR, no takúto službu môže poskytovať
i neverejný poskytovateľ. Prijímateľom sociálnych služieb je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok
ustanovených týmto zákonom poskytuje sociálna služba.
Pri tejto analýze sme brali do úvahy sociálne služby, ktoré sú dostupné a poskytované
občanom obce Chynorany priamo v nej, prípadne v najbližšom okolí.
Aktuálne ako jediný verejný poskytovateľ sociálnych služieb v obci Chynorany, 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,
zabezpečuje v prípade odkázanosti na službu opatrovateľskú službu, donášku stravy seniorom do
domácností, ďalej poskytuje v obci sociálne poradenstvo a sociálne služby krízovej intervencie –
terénnu sociálnu prácu – poradenstvo a odborné služby pre marginalizovanú rómsku komunitu ako
aj pomoc a poradenstvo ľudom v hmotnej a sociálnej núdzi.

3.1 Poskytovanie soc. služieb pobytovou formou v zariadení pre seniorov Domov dôchodcov.
Obec má od 1. júla 2002 v správe zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov. Ten v roku 1996
prešiel pod zriaďovateľskú pôsobnosť Krajského úradu v Trenčíne a následne sa jeho zriaďovateľom
stala Obec Chynorany.
V zariadení tohto typu sa poskytujú komplexné sociálne služby pobytovou formou. Sociálna
starostlivosť v zariadení je pre 32 klientov materiálno – technicky i personálne zaistená v zmysle
zákona. Klientami zariadenia sú zväčša občania obce Chynorany 91% a zvyšok tvorí klientela
z okolitých obcí – Rybany, Nedanovce, Bošany. O klientov zariadenia sa stará 17 členný kolektív
zamestnancov. Z toho je 10 odborných zamestnancov(zdravotná sestra a opatrovatelia), 7 obslužných

zamestnancov. V Domove dôchodcov sú poskytované služby na dobrej úrovni, s dodržiavaním
autonómie a súkromia klientov, v bezbariérových priestoroch a príslušnom štandarde. O umiestnení
klienta do zariadenia, rozhoduje na základe podania písomnej žiadostí a rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu na základe posúdenia v zmysle zákona sociálna komisia obce. Ide o klientov,
o ktorých sa rodina vlastnými silami nedokáže postarať a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.
Rodinný príslušník podá žiadosť na obecný úrad a na základe jeho žiadostí o umiestnenie
a poskytovanie SS, následného zhodnotenia a posúdenia jeho aktuálneho zdravotného stavu
obvodným lekárom, sociálnym šetrením v domácnosti žiadateľa, stanovením posudku 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 v zmysle § 48 až 51 zákona. Po týchto konaniach
v prípade voľného miesta sa uzatvorí zmluva o poskytovaní konkrétnych služieb v domove.
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 obsadený, a tak sú ostatní žiadatelia vedení v poradovníku na umiestnenie a v prípade uvoľnenia
miesta sa oslovujú. Pokiaľ sa vyskytne mimoriadna situácia, ktorá si vyžaduje okamžité umiestnenie
klienta je tento klient so súhlasom sociálnej komisie prednostne umiestnený, prípadne sa mu zaistí
miesto v inom zariadení.
Práve kvôli zvýšenému záujmu seniorov a ich rodinných príslušníkov o poskytovanie sociálnych
služieb ambulantných, pobytových i terénnych služieb tejto cieľovej skupine, je preto hlavným
cieľom obce v

komunitnom plánovaní 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 Opatrovateľská služba.
V obci nie je opatrovateľská služba zriadená a poskytovaná priamou formou ale, pre žiadateľov sprostredkovaná cez akreditované subjekty na túto službu a v prípade potreby ju vie obec zabezpečiť.
Opatrovateľská služba je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe podľa §41 zákona 448/2008,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy
č. 3 zákona a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy.
Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci
stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby
s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová
sociálna služba,

3.4 Sociálne služby krízovej intervencie.
Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii:
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových
škodlivých činností,
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
d) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb,
e) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Obsahom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie sú činnosti zamerané na vyhľadávanie fyzických osôb uvedených v odseku 1), odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané
najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoc pri uplatňovaní a právom chránených záujmov.

Terénna sociálna práca - krízová intervencia, sociálne poradenstvo
Terénna sociálna práca v obci je realizovaná vďaka európskemu sociálnemu fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a v spolupráci IA MPSVR cez Národný projekt MPSVR SR „Terénna
sociálna práca v obciach I“. Služba je zabezpečovaná terénnou formou prostredníctvom terénnej sociálny pracovníčky.
Terénna sociálna pracovníčka je „medzičlánkom“ medzi klientmi z ohrozených skupín a inštitúciami
ako zdravotné inštitúcie, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, Okresný súd, Exekútorský úrad
alebo UPSVaR a jej cieľom je prostredníctvom sociálneho poradenstva a intervencií napomáhať
a viesť klientov k riešeniu nepriaznivých situácií.
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.
Krízová intervencia - je špecializovaná pomoc osobám, ktoré sa ocitli v kríze. Je zameraná na zvládnutie akútneho problému snaží sa postihnúť bio-psycho-sociálne väzby a intervenovať v niekoľkých
rovinách. Krízová intervencia je zásah v dobe krízy, ktorý sa snaží minimalizovať ohrozenie klienta,
objaviť a posilniť jeho schopnosť vyrovnať sa zo záťažou tak, aby jeho adaptácia posilnila jeho rast
a integritu, a aby sa pokiaľ možno, predišlo negatívnym deštruktívnym spôsobom riešenia situácie.
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
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.

3.5 Ostatné sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znp.
Medzi takéto služby sa radia sociálne služby, ktoré sú poskytované obcou v nadväznej súvislosti so zákonom o sociálnych službách a VZN obce 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

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.
Keďže sme pri tejto analýze sme brali do úvahy nielen služby poskytované priamo obcou, občania
majú možnosť využívať i sociálne služby poskytované v najbližšom okolí a nielen pre seniorov. Sú
to služby krízovej intervencie poskytované v obci Bošany a meste Partizánske.
Krízové stredisko - Orchidea Bošany
Krízové stredisko poskytuje sociálne služby pobytovou formou, pre maloleté osoby s účelom
diagnostiky na základe rozhodnutia súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení, ale i soc. služby
pre plnoletú fyzickú osobu s maloletým dieťaťom v krízovej životnej situácií podľa paragrafu 62
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a soc. kuratele, a realizuje opatrenia podľa §
11 a 17 zákona č. 305/2005 Z.z. V krízovom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo a prevencia,
psychologická intervencia a pomoc, právne poradenstvo osobám v krízovej životnej situácií, hmotnej
a sociálnej núdzi.
Útulok OÁZA Partizánske – je kombinované zariadenie sociálnych služieb mesta Partizánske, kde
sa poskytujú soc. služby, podľa §26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - sociálna služba za účelom
ubytovania na určitý čas pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a),
ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

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 potreby/ spracované výsledky dotazníkov
v prílohe 2/.

4.1. Cieľové skupiny
Cieľové skupiny tvoria skupiny obyvateľov, ktoré sú spojené 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 cieľové skupiny občanov
obce a to seniori a občania so zdravotným postihnutím, deti a mládež a posledná skupina sú občania
v riziku sociálneho vylúčenia. /Cieľová skupina – CS/.
A) CS 1 - Seniori a osoby zdravotne postihnuté:
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
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.
Občania so zdravotným postihnutím sú 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

B) CS 2 - 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. To je i víziou obce zabezpečiť poskytovanie komplexných a profesionálnych
služieb pre túto skupinu, ktoré ju budú podporovať a v prípade ohrozenia chrániť. Do tejto cieľovej
skupiny radíme:
❖ deti alebo mladistvých, 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;
❖ deti alebo mladiství závislí od drog, alkoholu, hazardných hier, internetu, počítačových hier;

❖ deti a mládež z nestabilného rodinného prostredia;
❖ deti a mládež žijúci v rodinách s nízkou sociálno-ekonomickou úrovňou.
Pozitívum je, že v obci pracujú dobre fungujúce Občianske združenie - DOMEC, ktoré v spolupráci
s obcou usporadúvajú akcie pre deti a mládež i širokú verejnosť a zapájaním mládeže a aktivitami sa
snažia predchádzať možným problém, no dobre a profesionálne vedené komunitné alebo denné
centrum pre deti a mládež, by bolo pre občanov v obci 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

vzdelávania

i ostatným skupinám obyvateľstva podľa záujmu a potreby, organizovaním tematických stretnutí,
preventívnymi programami, praktickými ukážkami a pod.
C) CS 3 - 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. Víziou a cieľom v plánovaní je zamerať sa na túto skupinu. Zamerať sa na včasnú
prevenciu, poskytovať dostatok informácií občanom v ohrození sociálneho rizika, aby sa dokázali
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.
Na základe takto vyprofilovaných cieľových skupín, sme stanovili i ciele a priority komunitného
plánu sociálnych služieb v obci, pri ktorom nám pomohla i SWOT analýza .

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 možných ohrození pre komunitu.
Silné stránky
-

Slabé stránky

záujem obce na poskytovaní a rozširovaní - nezamestnanosť občanov v obci;
- 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);

-

záujem mesta riešiť problematiku ľudí ohrozených sociálnym vylúčením (výstavba nového Komunitného centra)

- chýbajúce zariadenie pre trávenie voľného času
detí a mládeže, ale i seniorov a ostatných skupín.
-

-

skúsenosti obce i ostatných subjektov na jej

neschválené,

prípadne

zrušené

projekty

a neposkytnutie finančných prostriedkov obci

území s realizáciou projektov v predmetnej
oblasti.

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.

6 PRIORITY A CIELE KPSS
Hlavným cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je rozšírenie už fungujúcich
sociálnych služieb v obci, doplnením o služby, ktoré sú aktuálny dopytom zo strany obyvateľstva so
zameraním sa na cieľové skupiny a ktorý dopĺňa celkový rozvojový plán obce, v ktorom sú už
zahrnuté projekty spadajúce do sociálnej oblasti. Sú to plánované rekonštrukcie a modernizácia
budov, v ktorých sa poskytujú služby obyvateľom obce, vrátane odstraňovania architektonických
bariér v interiéroch i exteriéroch, rekonštrukcia športovej haly, ktorá slúži širokej verejnosti,
komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska či kultúrneho domu Valentína Beniaka a za zmienku
určite stojí i plánovaná výstavba nových nájomných bytov v obci, ktorá sa aktuálne realizuje.
V nadväznosti na PHSR a jeho prioritami sme stanovili priority KPSS, ktorí ho dopĺňa s realizáciou
na obdobie rokov 2018-2022, a to nasledovne:

PRIORITA č.1: Podpora rozvoja ambulantných sociálnych služieb v obci pre
seniorov.
CIEĽ : Vybudovanie zariadenia pre seniorov – Denný stacionár (podľa §40/448/2008 Z. z. v znp)
V rámci posilňovania komunitného charakteru sociálnych služieb pre seniorov ambulantnou
a terénnou formou plánuje obec zabezpečiť zariadenie denného stacionára. Tu budú poskytované
ambulantné služby s denným pobytom max. počtom 8 hodín denne v komunitnom prostredí,
umožňujúce rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy seniorov a ich zaradenie do spoločenského a
pracovného života.

Plánované zariadenie s kapacitou 15 prijímateľov sociálnej služby, bude

personálne obsadené v súlade so zákonom, teda celkovo so 4 zamestnancami z toho 3 odbornými
zamestnancami. Toto zariadenie plánuje obec zriadiť v samostatnej časti komplexu zdravotného
strediska po jeho celkovej rekonštrukcii.
Aktivitou pri naplnení tohto cieľa bude i podpora komunitnej rehabilitácie pri poskytovaní
ambulantných 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.
Finančné a materiálno-technické zabezpečenie bude kryté cez vlastné zdroje z rozpočtu obce a to na
celkovú vnútornú rekonštrukciu samostatnej časti budovy zdravotného strediska približne v sume

150 000,-€ a následne ročných režijných nákladov na energiu, plyn, vodu a iné, vyčíslených na sumu
1 500,-€ ročne. Ostatné náklady budú kryté cez FP MPSVR – finančné príspevky – štátny rozpočet.

Názov zariadenia

DS Chynorany

Cieľová skupina 1

Seniori a ZŤP

Druh poskytovanej služby podľa

Denný stacionár

§12, 448/2008Z.z
Forma poskytovanej služby
Kapacita zariadenia
Rozsah poskyt. služby (v hodinách)
Časový plán

ambulantná
15
8 hodín
2018
1 500 €

Financovanie – zdroje krytia
Obec, TSK, MPSVR

2019
+

40 000 €

150 000 €
Ob. rozpočet

FP MPSVR

PRIORITA č. 2: Vybudovanie Senior parku v obci.
CIEĽ: Vybudovanie nového pobytového zariadenia pre seniorov (podľa §35 zákona 448/2008)
Obec ako verejný poskytovateľ chce zvyšovať kvalitu a kapacitu poskytovania sociálnych služieb
seniorom, a preto je zámerom obce vybudovať nové zariadenie vyššieho štandardu a vytvoriť tak
ojedinelý priestor pre dlhodobé poskytovanie komplexných sociálnych služieb našim klientom v
prostredí centra obce, dostupnosti a nadväznosti na všetky služby poskytované v nej. Je to snaha
o vybudovanie pobytového zariadenia s ubytovacou kapacitou max. 30 ľudí, s vybudovaním 15
samostatných 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. Poskytovať sociálne služby v plnom rozsahu v znení
platného zákona o sociálnych službách a pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri
odkázanosti klientom poskytovať 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú bude vykonávať
odborne vzdelaný, kvalifikovaný a príjemný personál.

Celkové predbežné náklady na vybudovanie tohto zariadenia predpokladáme na výšku 300 000€,
ktoré budú čiastočne hradené z rozpočtu obce – 10% zo sumy použije obec na vyvlastnenie pozemku
a najnutnejšie úpravy ostatné náklady zo štátneho rozpočtu i EŠIFu.

Názov zariadenia

Senior park

Cieľová skupina 1

Seniori a osoby ZŤP

Druh SS podľa parg.12- 448/2008

Zariadenie pre seniorov
Pobytová – celoročná

Forma poskytovanej služby

30

Kapacita
Časový plán

2018

–

2019

–

2020

Financovanie – zdroje krytia – obec, 30 000€ + 100 000€ + 170 000€
TSK, EŠIF
OcR

št.rozpop.

EŠIF

PRIORITA č. 3: Podpora a snaha o vybudovanie Komunitného centra v obci
CIEĽ: Vypracovať návrhy na zriadenie Komunitného centra, zapojením sa verejných výziev a projektov.
Cieľom a snahou obce je pripraviť projektovú dokumentáciu na zriadenie komunitného centra podľa
ustanovenia §24d zákona 448/2008 z. z v znp., kde sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h) zákona 448/2008 poskytuje:
▪

sociálne poradenstvo,

▪

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

▪

pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie
dieťaťa do a zo školského zariadenia, ďalej vykonáva preventívna aktivita a
zabezpečuje záujmová činnosť.

Následne sa v komunitnom centre vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia i odborné
činnosti uvedené v odseku vyššie za "poskytuje" možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Pre poskytovanie sociálnych služieb v postačujúcom rozsahu, dobrej dostupnosti a kapacite v obci
absentuje už niekoľko rokov, takéto zariadenie. Komunitné centrum, ktoré obec plánuje zriadiť,

bude sociálnou službou, smerujúcou k odstráneniu sociálnych bariér a vylúčenia, k zmierneniu nepriaznivej sociálnej situácie, pomôže predchádzať jej prehlbovaniu, a to so zameraním na priestorovo segregované lokality s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Snahou obce je zriadiť KC 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. KC plánujeme zriadiť v priestoroch kultúrneho domu Valentína Beniaka po jeho celkovej rekonštrukcií s odhadom na rok realizácie 2022.
Aktivita: Podpora a uskutočňovanie programov zameraných na preventívne programy pre deti a
mládež, vzdelávanie pripravovať a realizovať programy zamerané na vzdelávanie obyvateľstva ako
besedy a semináre, ale i aktivity zamerané na mladých dospelých v rámci sociálneho poradenstva.
Finančné a materiálne zabezpečenie: 5% spoluúčasť na projekte cez obecný rozpočet teda režijné
náklady na prevádzku(energie, voda, plyn), 10% štátny rozpočet a 85% finančné krytie NP MPSVR.
Cieľová skupina 2,3

Deti a mládež i soc. ohrození

Druh SS podľa parg.12- 448/2008

Komunitné centrum

Forma poskytovanej služby

ambulantná - terénna

Kapacita

30 detí

Časový plán

2022

Financovanie – zdroje krytia - OcR + št. rozpop. + EŠIF- NP
Národný projekt MPSVR
300 €

1000€

25 000€

PRIORITA č.4: Udržanie poskytovania terénnych služieb ohrozeným skupinám
cez Národné projekty MPSVR
CIEĽ: Podpora obce pri snahách trvalého poskytovania terénnej sociálnej práce v obci. Aktivity
zamerané na rozvoj samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov služby v prirodzenom
rodinnom prostredí, posilňovanie a zmocňovanie ich samotných pri riešení vzniknutých
problémových situácií, poskytovanie asistenčnej a sprievodcovskej služby prostredníctvom tsp.
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,

zvýšiť záujem rodičov rómskych detí o predškolskú prípravu, prípadne realizovať špeciálne programy
zamerané na zlepšenie pripravenosti rómskych žiakov na vstup na ZŠ,
Časový harmonogram už prebiehajúci Národný projekt MPSVR- TSP v obci I. Obdobie 2016 - 2019,
personálne pokryté jedným odborným zamestnancom.
Finančné a materiálne zabezpečenie: 5% spoluúčasť obce z rozpočtu a 10% štátny rozpočet a 85%
finančné zdroje Národných projektov MPSVR Slovenskej republiky.
Cieľová skupina 3

Soc. ohrození – (MRK a iní)

Druh SS podľa parg.12- 448/2008

Soc. služby krízovej intervencie

Forma poskytovanej služby

terénna

Časový plán

2018 - 2019

Financovanie ( na 12 mesiacov na 1 OcR + št. rozpop. + EŠIF- NP
odborného zamestnanca)
Zdroje: MPSVR, obec

300 €

300€

12 000€

7 VYHODNOCOVANIE A PLNENIE KPSS
Vyhodnocovanie plnenia stanovených cieľov a aktivít Komunitného plánu sociálnych služieb
obce, 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 sociálnych služieb a potreby, ktorá bude vyvolaná zmenou rozhodujúcich špecifických miestnych podmienok alebo zmenou legislatívy SR. Takáto zmena bude v dokumente vedená dodatkom.
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 a byť ak prospešní širokej verejnosti.

ZÁVER
Komunitný plán sociálnych služieb obce Chynorany na obdobie rokov 2018 -2022 je výsledkom spolupráce vedenia a pracovníkov obce ako poskytovateľa sociálnych služieb, ale i samotných
obyvateľov a ostatných subjektov. 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 všetkých jej obyvateľov a pomôže zabezpečiť práva občanov na sociálne služby, zvýšiť ich kvalitu. Zabezpečiť dostupnosť pre všetkých bez sociálneho vylúčenia, vytvoriť koordinovanú
a účinnú sociálnu sieť pre všetky skupiny obyvateľstva obce tak, aby sa naplnili všetky naše spoločné
ciele.

Dokument bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 27.06.2018

Použitá legislatíva a iné zdroje:
PhDr. Helena Woleková, PhD.,Mgr. Marcela Mezianová: - Mini príručka pre Komunitné
plánovanie sociálnych služieb, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, 2004.
Programové zdroje:
Národné priority rozvoja sociálnych služieb 2015-2020 - vydalo MPSVR SR.
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/np20152020_vd.pdf
PHSR obce na roky 2016 -2020
Územný plán obce Chynorany
Legislatívne zdroje:
Zákon 448/2008 Z. z. v znp.
Zákon 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Zákon 36/2005Z.Z o rodine.
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.
Zákon 5/2014 Z.z. o službách zamestnanosti
VZN obce Chynorany 5/2014 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, spôsobe a výške úhrad za
poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov.
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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:
Rodina bez detí

Jednotlivec
Neúplná rodina s deťmi

Úplná rodina

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

problém so starostlivosťou o domácnosť
problém s mobilitou
problém s využívaním voľného času
problém zo zabezpečením osobnej starostlivosti o dieťa
problém s bývaním

Nie

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
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!

PRÍLOHA 2
Vyhodnotenie dotazníkovej ankety.
Základné údaje:
Anonymný dotazník bol rozdelený na dve časti s celkovým počtom 13 jednoduchých otázok. Bol
distribuovaní 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

Graf 2 - Grafické zobrazenie údajov podľa veku vyjadrené v percentách.
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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
nasledovná tabuľka č.2 a graf 3.
Tabuľka č.2

Sociálny status
študent
Zamestnaný občan
Nezamestnaní zamestnaný
SZČO
invalidný dôchodca
starobný dôchodca
matka na materskej /rod. dovolenke
Graf 3

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

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, teda tých, 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%.

Graf 4

K otázke chýbajúcim službám ktoré sa aktuálne v obci neposkytujú z rôznych dôvodov, by mali sa
občania Chynorian záujem o denné centrum. Výsledky sú vyjadrené 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 uvítali vybudovanie zariadenia denného
centra pre seniorov, prípadne komunitného centra, ktoré by slúžilo širokej verejnosti rôznych
vekových kategórií.

Graf 5

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 snažiť 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.

PRÍLOHA 3
VZN Obce Chynorany č.5/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v obci

