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Príhovor starostu

Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám, s cieľom predstaviť Vám náš Komunitný plán sociálnych služieb obce
Šterusy, ktorý bol spracovaný 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. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli a želám nám všetkým, aby sa nám darilo čo najviac napĺňať nami stanovené ciele a pomôcť tak obci Šterusy v jej napredovaní!

Štefan Madunický, starosta obce
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1. Úvod do problematiky poskytovania sociálnych služieb
1.1

Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadne 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 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb
vypracovať a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb tzv. štandardy kvality. Zákon o sociálnych službách rozdeľuje
sociálne služby do 5 skupín v závislosti od povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo
od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízko prahové denné
centrum, zariadenie núdzového bývania),
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi ( pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a
podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej asistencie,
požičiavanie pomôcok),
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4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií),
5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej
hygieny).
Sociálna oblasť súvisí s dokumentmi vyššej úrovne a to:
•

Národný strategický referenčný rámec – základný strategický dokument SR, na
základe ktorého Slovenská republika môže využívať zdroje z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 a Partnerská zmluva 2014 - 2020

•

Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020

•

Revidovaný národný akčný plán

•

Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020

Štát priamo v § 83, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce a určí personálne,
finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. MPSV a R SR v
júni 2009 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). Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia
sociálnych služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení s
týždenným pobytom. Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárske5
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ho a sociálneho rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych služieb v súlade so stanovenými národnými prioritami.

1.2

Sociálne služby a použitá terminológia

Sociálne služby predstavujú rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, ktorí s
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, nevedia si sami zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov. Ich hlavným cieľom je pomôcť
občanom v tom, aby mohli viesť samostatný život a zachovali si určitý štandard životného štýlu. Okrem toho sa snažia znížiť sociálne problémy v spoločnosti, ktoré vznikajú v
dôsledku nerovnosti, čo sa týka príjmov alebo postavenia. V najväčšej miere tieto služby
využívajú seniori, následne rodiny s deťmi, osoby s telesným postihnutím a tiež osoby,
ktoré sa z nejakého dôvodu ocitli na „okraji“ spoločnosti. Vývoj poskytovania sociálnych
služieb sa v každej krajine mení podľa:
•

demografického vývoja krajiny,

•

sociálno – ekonomického vývoja krajiny,

•

najnovších trendov v sociálnej oblasti.

Všetky tieto zmeny majú vplyv na spôsob poskytovania a financovania sociálnych služieb a aplikujú sa do praxe postupnými reformami. Podobným spôsobom sa vyvíjali sociálne služby aj v Slovenskej republike. Nové princípy poskytovania sociálnych služieb,
ktoré sú bežne uplatňované v sociálnych systémoch vyspelých európskych krajín, boli
zavádzané postupne od začiatku 90 rokov. Reformou verejnej správy v Slovenskej republike začali v roku 2002 prechádzať kompetencie aj v oblasti poskytovania sociálnych
služieb na obce/mestá a samosprávne kraje.
Ciele reformy v oblasti sociálnych služieb:
•

rozšíriť poskytované služby, ktoré neboli a nie sú zabezpečené v dostatočnej miere vo všetkých regiónoch,

•

zabezpečiť služby bližšie k občanom, prechod z veľkokapacitných špecializovaných inštitúcií ku komunitným službám, ktoré nevytrhávajú občanov z ich prirodzeného prostredia,
6
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vyššia kvalita služieb, čo sa prejaví väčšou rôznorodosťou služieb, ktoré budú
primeranejšie uspokojovať individuálne potreby a chrániť práva ľudí v sociálnej
núdzi.

Ďalšia súvisiaca terminológia
Sociálna práca je odborná činnosť zameraná na aktívne ovplyvňovanie a riešenie primárne sociálnych problémov aj malej sociálnej skupiny, spoločenstva, lokality. Cieľom
je úspešná socializácia alebo integrácia skupiny, ktorá potrebuje dosiahnutie prijateľného vzťahu medzi sociálnym prostredím a neadaptovanými osobami. Ide teda o snahu
vytvoriť priaznivé sociálne podmienky pre život v danom prostredí.
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
•

prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny
alebo komunity,

•

zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,

•

zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,

•

riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,

•

prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Sociálne služby sa poskytujú ako:
•

pobytové (celoročné alebo týždenné),

•

ambulantné,

•

terénne.

Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
•

z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

•

pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,

•

pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
7
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•

z dôvodu, že dovŕšila dôchodkový vek,

•

pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

•

pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou
obchodovania s ľuďmi.

Sociálna exklúzia je sociálne vylúčenie, teda proces separácie jednotlivcov od spoločnosti v dôsledku napr. nedostatočného vzdelania, rasy, pohlavia, veku a pod. Príčiny sociálnej situácie súvisiacej so sociálnou exklúziou sú napr. demografické zmeny, ekonomické zaťaženie domácností, príjmová nerovnosť (ktorá ma okrem iného aj svoj regionálny aspekt), nezamestnanosť, nedostatok v prístupe k inštitúciám a pod.
Sociálna inklúzia je proces začleňovania sa exkludovaných komunít do spoločnosti, ich
aktívne zapájanie sa do sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho života. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby alebo rodiny,
ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Sociálna pomoc je aktívna spoluúčasť sociálneho pracovníka a klienta pri riešení problémových situácií v živote klienta. Je určená občanom, ktorí sa dostali do situácie sociálnej odkázanosti a nemajú prostriedky, alebo schopnosti zabezpečiť sebe, alebo svojej
rodine základné životné potreby. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov definuje túto situáciu ako stav hmotnej a sociálnej núdze. Hmotná
núdza je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené zákonom.
V tomto prípade ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie dostáva občan, ktorý je
dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný a ani iný príjem, napr. dôchodok.
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
domácnosť, alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek, sociálnu
neprispôsobilosť alebo stratu zamestnania.

1.3

Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených
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s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.
Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR:
•

zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

•

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,

•

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 a o zmene a doplnení zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,

•

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

•
•

zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Miestna legislatíva:
•

všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky,

•

zásady poskytovania jednorazovej 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 podľa §
80 dáva obci tieto hlavné kompetencie a úlohy:

Obec
a/ vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b/ utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c/ je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu:
- v zariadení pre seniorov,
- v zariadení opatrovateľskej služby,
- v dennom stacionári,
- v odkázanosti na opatrovateľskú službu,
9
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- 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 nízko prahovom dennom centre,
2. sociálnej služby v nízko prahovom 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 aleboiným 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.

1.4

Komunita a komunitné plánovanie

Jedným z možností ako rozvíjať sociálne služby a aktivity pre cieľové skupiny občanov,
ktorí sú odkázaní na pomoc iných je komunitné plánovanie, ktoré po analýze potrieb
znevýhodnených skupín obyvateľstva navrhuje potrebu vytvorenia a zlepšenia sociálnych služieb, ich rozmiestnenie, ako aj potrebné ľudské, materiálne a finančné zdroje.
Pre objasnenie pojmu komunitné plánovanie je potrebné najskôr vymedzenie pojmu
10
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komunita. Obec sa považuje za základnú občiansku komunitu, ktorá je občanovi po rodine najbližšia a ktorá teda svojimi sociálnymi aktivitami môže chrániť jeho sociálne záujmy. Obec v záujme občana vstupuje do kontaktu so štátom, postupne vznikajú nové
vzťahy medzi občanom a obcou, občanom a štátom. Jasne definované vzťahy sa môžu
stať dynamizujúcim prvkom rozvoja celého systému sociálnej ochrany obyvateľstva.
Komunitné plánovanie možno vnímať ako proces smerujúci k zlepšeniu kvality života
členov komunity. Implementuje sa vo vymedzenom prostredí – miestnej komunite a aktivuje procesy, ktoré kladú dôraz na zapojenie a vytváranie vzájomných vzťahov medzi
samosprávou a komunitou a medzi ľuďmi navzájom. Vo svete je pojem komunitné plánovanie vnímaný v širšom kontexte.
V Slovenskej republike je pojem komunitné plánovanie spojené prevažne s rozvojom
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
Práve tento zákon definuje pojmy ako komunitná práca, komunitný rozvoj a komunitné
plánovanie.
Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb:
•

posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta/obce,

•

predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,

•

vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých prípadoch predstavujú pre obyvateľov hrozbu alebo vyvolávajú strach a neistotu).

Účastníci komunitného plánovania:
•

zadávateľ sociálnych služieb (obec, ktorej zákon o sociálnych službách ukladá
povinnosť zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov),

•

poskytovateľ sociálnych služieb (verejný a neverejný poskytovateľ),

•

prijímateľ sociálnych služieb (fyzická osoba - občan).

Komunitné plánovanie prináša ďalšie prínosy:
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vytváranie sebavedomej občianskej spoločnosti (aktivizácia zadávateľa, prijímateľa a poskytovateľov sociálnych služieb),

•

nové metódy spolupráce a vytvárania partnerstiev,

•

zvýšenie záujmu o veci verejné, vzťah k bydlisku,

•

aktívnejšiu komunikáciu medzi generáciami.

Nástrojom komunitného plánovania je komunitný plán, ktorý reaguje na miestne sociálne problémy a navrhuje kroky k ich riešeniu. Vytvára krátkodobé aj dlhodobé ciele
a priority rozvoja sociálnych služieb v danej obci.

1.5

Strategické podklady k spracovaniu komunitného plánu

Miestne, regionálne a národné stratégie pre plánovanie sociálnych služieb:
Pri spracovaní komunitného plánu boli zohľadnené viaceré stratégie a priority, ktoré sú
definované v lokálnych, regionálnych, národných a európskych strategických dokumentoch.
Miestne dokumenty:
•

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šterusy na roky 2015 - 2025,

•

VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

Regionálne dokumenty:
•

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja
2015 – 2020

Národné dokumenty:
•

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020,

•

Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020,

•

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.

Dokumenty EÚ:
12
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•

Európa 2020,

•

Akčný plán Rady Európy na presadzovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím
na roky 2014 – 2020,

•

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020,

•

Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030,

•

Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014 - 2019.

Spomedzi národných stratégií ovplyvňujú oblasť sociálnych služieb predovšetkým Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2020. Cieľom Národných priorít je
pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej republike v rokoch 2015 2020 cestou formulovania základných priorít tohto rozvoja, predpokladov na dosiahnutie týchto priorít a merateľných ukazovateľov na posudzovanie ich splnenia. Špecifickými cieľmi Národných priorít je:
•

zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,

•

zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín
a komunity,

•

zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

•

zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej
osoby pri sebaobsluhe,

•

deinštitucionalizovať sociálne služby ,

•

presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,

•

zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Predpokladá sa, že národné priority si následne obce, mestá a samosprávne kraje rozpracujú vo svojich koncepčných a plánovacích dokumentoch. Na základe dôslednej analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb, rovnako požiadaviek a potrieb ich prijíma-
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teľov a prijímateliek, si stanovia ciele a priority, následne úlohy a opatrenia rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode na najbližšie obdobie.
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
Vláda SR svojím uznesením č. 761/2011 zo dňa 30. novembra 2011 schválila Stratégiu
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, a to
v súlade s celosvetovým trendom systematického odstraňovania doposiaľ prevažujúceho modelu inštitucionálnej segregovanej starostlivosti poskytovanej ľuďom dlhodobo
odkázaným na pomoc inej osoby (FO s ťažkým zdravotným postihnutím, starší ľudia
s nepriaznivým zdravotným stavom, deti v náhradnej starostlivosti) a jeho nahradením
modelom komunitných služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. Takáto zmena modelu - prechod z
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb je jedným z
cieľov súčasnej politiky EÚ v oblasti sociálnej inklúzie a zdravotného postihnutia a je
súčasťou záväzkov SR v medzinárodnej ľudsko - právnej agende (ide o Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010 až 2020, Spoločné európske
smernice pre prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť, Nástroje na využívanie štrukturálnych fondov na prechod z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a opčný protokol
k tomuto Dohovoru, Dohovor OSN o právach dieťaťa, Európsku sociálnu chartu). Národný akčný plán deinštitucionalizácie bol časovo aj obsahovo obmedzený na prvú pilotnú
fázu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb v rokoch 2012 – 2015. Revízia Národného akčného plánu deinštitucionalizácie 2012 - 2015 ukázala, že viaceré
zadané úlohy sú aktuálne aj v nastávajúcom období a preniesli sa do predkladaného zaktualizovaného Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020. Cieľom tohto aktualizovaného dokumentu je stanoviť ciele a opatrenia pre pokračovanie v procese deinštitucionalizácie, pre nastavenie postupov, pomocou ktorých sa inštitucionálna starostlivosť o
osoby so zdravotným postihnutím a seniorov postupne nahradí komunitnými službami
v závislosti od individuálnych potrieb ich klientov - prijímateľov týchto služieb.
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
14
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Seniori tvoria značnú časť príjemcov sociálnych služieb. Vo vzťahu k nim sú častokrát
priraďované len potreby zabezpečovania zdravotných a sociálnych služieb. Dôležité sú
však aj ďalšie aspekty ich života a potrieb. Všetky tieto potreby zahŕňa aktívne starnutie,
ktoré je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí. Pojem
aktívne starnutie sa teda netýka len starostlivosti o zdravie, ale zahrňuje v sebe tak fyzický, sociálny, ako aj duševný aspekt a podporuje nezávislosť seniorov, ich sebarealizáciu a účasť na spoločenskom živote komunity. V roku 2013 bol prijatý Národný program
aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, z ktorého vyplývajúce opatrenia by mali byť
premietnuté aj do komunitných aktivít a to najmä v týchto
oblastiach:
•

podpora seniorských organizácií,

•

zabezpečenie osvety seniorov v otázkach zneužívajúcich obchodných praktík,
osvety v oblasti prevencie kriminality a bezpečného správania sa seniorov v cestnej premávke,

•

zapájanie seniorov do plánovania, tvorby a rozvoja komunitného plánovania,

•

vytváranie podmienok na zabránenie sociálnej izolácie starších ľudí,

•

podpora zapojenia starších ľudí do dobrovoľníckych aktivít a vytváranie podmienok

•

na zapojenie dobrovoľníkov do aktivít určených pre seniorov, vrátane podpory
zapojenia mladých ľudí do poskytovania služieb seniorom v rámci dobrovoľníckej práce a tým upevňovanie medzigeneračných väzieb a uznanie významu dobrovoľníckej práce pri zvyšovaní kvality života starších ľudí, ako aj celej spoločnosti,

•

podpora rozvoja terénnych sociálnych služieb a ambulantných sociálnych služieb

•

podporujúcich zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí,

•

zabezpečenie prístupu k informáciám a k základnému školeniu o problematike
starostlivosti o starších ľudí odkázaných na pomoc iných osôb aj osobám, ktoré
poskytujú neformálnu pomoc.

2. Analytická časť
15

Komunitný plán rozvoja

2.1

sociálnych služieb
2024

obce Šterusy 2019-

Analýza vnútorného prostredia

Poloha obce
Obec leží na styku severného výbežku Trnavskej pahorkatiny a považského výbežku
Podunajskej nížiny. Rozprestiera sa 16 km západne od okresného mesta Piešťany
na úpätí Malých Karpát, pozdĺž cesty II-507 v susedstve s mestom Vrbové a obcou Kočín
– Lančár. Chotár obce má výmeru 1108 ha. V súčasnosti v obci žije 504 obyvateľov.
Na jej území sa nachádza prírodná rezervácia Orlie skaly s rozlohou 31 ha. Chotárom
obce preteká Šteruský potok. Intravilán obce dosahuje nadmorskú výšku 230 m, extravilán obce sa rozprestiera v nadmorskej výške 186 – 439 m. Obec sa prvýkrát spomína v v
r. 1262 pod názvom Cheteruch. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zo staršieho obdobia mladšej doby kamennej. Z jaskyne Veľká pec pochádzajú nálezy pozostatkov medveďa jaskynného, nosorožca. V minulosti bola súčasťou obce aj kopanica Pustá Ves, ktorá

je

od v

r.

1958 súčasťou

obce

Prašník.

V rokoch

1850 –

1861 a 1872 –

1960 administratívne patrili Šterusy do okresu Piešťany. V rokoch 1861 – 1871 bolo
územie piešťanského okresu pričlenené do okresu Nové Mesto nad Váhom. V rokoch
1961 – 1996 boli Šterusy súčasťou okresu Trnava. V rokoch 1975 – 1991 bola obec ako
miestna

časť

pričlenená

k Vrbovému.

V roku

1996 boli

Šterusy

začlenené

do obnoveného okresu Piešťany a novovznikajúceho Trnavského kraja.
História obce
Oblasť Trnavskej pahorkatiny, do ktorej geograficky patrí aj časť chotára Šterús, patrila
od praveku medzi najosídlenejšie oblasti Slovenska. Najstaršie osídlenie v chotári obce
sa zistilo v polohe Topoľová. Pochádza zo staršieho úseku mladšej doby kamennej - neolitu (5000 - 3000 rokov pred n.l.) a patrí lengyelskej kultúre (Lengyel I).
Do katastrálneho územia Šterús patrí aj časť vrchu Veľká Pec (438 m n.m.), kde sa
v pseudokrasovej jaskyni zistilo osídlenie z mladšieho úseku staršej doby kamennej paleolitu, paleontologické nálezy kostí (napr. medveď jaskynný, nosorožec srstnatý, divoký kôň atď.) a črepy z mladšej doby bronzovej. Koncom 19. stor. v diele Malokarpatské
pamiatky jaskyňu spomína kňaz a historik Pavol Jedlička v súvislosti s povesťou
o zápase baču s čertom. V minulosti bola súčasťou obce aj kopanica Pustá Ves, ktorá je
od roku 1958 súčasťou obce Prašník.Prvá písomná zmienka o obci Šterusy sa nachádza
16
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v listine z roku 1262, ktorou kráľ Belo IV. daroval komesovi Zochudovi a jeho bratom
pozemky Záhorec. Obec pôvodne patrila do panstva Nitrianskeho hradu. Neskôr to bola
kuriálna – zemianska obec. Časť obce bola súčasťou Dobrovodského panstva.
V roku 1598 mali Šterusy 89 domov – z toho 30 domov patrilo do dobrovodského panstva a 59 domov do zemianskej časti obce. Po osmanskom vpáde na juhozápadné Slovensko

v roku

1599 sa

v obci

v roku

1600 uvádza

len

30 domov

a v roku

1601 26 domov. Neskoršie sa vlastníkmi majetkov v obci stali Erdödyovci a od polovice
19. storočia Pálffyovci.
V minulosti boli Šterusy poľnohospodárskou obcou, kde sa obyvatelia venovali aj vinohradníctvu a ovocinárstvu. V polovici 16. storočia sa v obci uvádza produkcia
1178 okovov (1 okov = 54,3 litra). V roku 1720 sa v obci uvádza 178 kopáčov vinohradov (4 ha 45 a). Úpadok v produkcii vína v obci zapríčinil vpád Osmanov na juhozápadné
Slovensko v roku 1599 a 1663. Alojz Medňanský v 19. storočí spomína víno zo Šterús.
Uvádza ho ako dobré stolové víno.
Podľa daňového súpisu obyvateľov Nitrianskej stolice z roku 1753 žilo v obci 139 rodín
poddaných. V roku 1787 mala obec 587 obyvateľov a 112 domov. V roku 1869 mala
obec 622 obyvateľov, v roku 1880 544 obyvateľov.
Škola sa v obci uvádza v polovici 19. storočia. Matriky má obec vedené od roku
1703. Šterusy ako filiálka patrili do obvodu fary v Lančári. Filiálkou obec zostala aj
po postavení kostola (pôvodne kaplnky) v roku 1685 zasvätenej sv. Márii Magdaléne,
ktorej sviatok sa svätí 22. júla. Veža bola ku kostolu pristavená v roku 1990. Malá zvonica v obci pochádza z 18. storočia Medzi drobné pamiatky v obci patria prícestné kríže
a sochy. Medzi obzvlášť hodnotné sochárske dielo patrí rokoková socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1763.

Obyvateľstvo
Graf: Trvale bývajúce obyvateľstvo k 31.12.2017
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Graf: Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2017

Graf: Vývoj prírastkov obyvateľstva

Tabuľka: Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
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Počet obyvateľov s trvalým
bydliskom v %

Slovenská

478

93,36

Česká

2

0,39

Nezistené

32

6,25

Splolu

512

100

Zdroj: sčítanie obyvateľov domov a bytov z roku 2011

Tabuľka: Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania
Náboženské vyzna-

Počet obyvateľov

nie/cirkev

Počet obyvateľov s trvalým
bydliskom v %

Rímsko-katolícka

410

80,08

Evanjelická aug. vyznania

11

2,14

Náboženská spoločnosť

3

0,58

Bez vyznania

30

5,86

Nezistené

58

11,33

Spolu

512

100

svedkovia Jehovovi

Zdroj: sčítanie obyvateľov domov a bytov z roku 2011
Tabuľka: Štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Stupeň najvyššieho dosiah-

Počet obyvateľov

nutého vzdelania

Počet obyvateľov s trvalým
bydliskom v %

Základné

104

20,31

Učňovské bez maturity

120

23,43

Stredné odborné bez matu-

48

9,37

23

4,49

rity
Úplné stredné učňovské

19

Komunitný plán rozvoja

sociálnych služieb
2024

obce Šterusy 2019-

s maturitou
Úplné stredné odborné

107

19,96

Úplné stredné všeobecné

10

1,95

Vyššie odborné

2

0,39

Vysokoškolské bakalárske

4

0,78

Vysokoškolské

20

3,90

Vysokoškolské doktoran-

1

0,19

Bez vzdelania

74

14,45

Nezistené

12

2,34

Spolu

512

100

s maturitou

dské

Zdroj: sčítanie obyvateľov domov a bytov z roku 2011
Školstvo
V obci sa nachádza Materská škola, ktorá je jednotriedna a poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje možnosť aj poldenného pobytu. MŠ je umiestnená v účelovej prízemnej budove a
nachádza sa v nej spoločná šatňa, umyváreň a wc, riaditeľňa, kotolňa, šatňa pre zamestnancov, vlastná kuchyňa s jedálňou a kancelária pre vedúcu školskej jedálne. Zriaďovateľom MŠ je obec Šterusy a má 5 zamestnancov. Vzhľadom na počet obyvateľov je súčasná kapacita MŠ v obci postačujúca. Obec zatiaľ neplánuje zväčšiť kapacitné možnosti
existujúcej budovy školy.
Kultúra
Obec každoročne organizuje a podieľa sa na veľkom počte kultúrnych akcií a spoločenských podujatí v spolupráci s materskou škôlkou každoročne usporadúva detský karneval, oslavy Dňa matiek a Dňa detí, sviatok Cyrila a Metoda, Oslavy Mikuláša, júlové hody
na sviatok Márie Magdalény, ale aj posedenia s dôchodcami a nedeľné futbalové zápasy.
Country festival je organizovaný v novembri country skupinou Neznámi a je známy v
širokom okolí. Kultúrny dom v súčasnosti zabezpečuje kultúrno – spoločenské požiadavky obyvateľov obce, keďže zastáva kľúčovú úlohu pri organizovaní významných kul20
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túrnych podujatí. Fungujúca kultúrna infraštruktúra obce je dôležitá pre sociálno – ekonomický rozvoj regiónu, dosiahne sa tým vyvážený regionálny rozvoj prostredníctvom
zvýšenia konkurencieschopnosti obce.
Prírodný i ľudský potenciál rozvoja vidieckeho turizmu v obci Šterusy je na vysokej
úrovni. V katastri obci leží prírodná rezervácia Orlie Skaly a prírodná pamiatka Jaskyňa
Veľká Pec. Ide o archeologickú lokalitu s výskytom skamenelín ako jaskynný medveď,
hyena, divý kôň, mamut či sob.
Služby
Potenciál obce v oblasti rozvoja a výroby služieb
Podnikateľské prostredie v obci je relatívne dobre rozvinuté, je tu niekoľko existujúcich
podnikateľských subjektov. Významným ekonomickým subjektom je PVOD Kočín, stredisko Šterusy, ktorý má predmet činnosti: pestovanie hlavne ozimnú pšenicu, jarný jačmeň na sladovnícke účely, repku olejnú a cukrovú repu a ostatné činnosti. V obci sú zastúpené aj ďalšie právnické osoby, ktoré podnikajú v oblastiach ako sú služby, maloobchod, podnikateľské a obchodné poradenstvo, reklamná a propagačná činnosť a pod.
Odvetvia výroby a služieb
Tabuľka: Zoznam podnikateľských subjektov so sídlom alebo prevádzkou v obci
Poradové číslo
1
2

3

4

Názov

SK NACE

Počet zamestnancov
oprava 2

BEAL, s.r.o.

33120
strojov
KA -THERM, s.r.o. 43220 Inštalácia kanalizačných,
výhrevných
a klimatizačných
zariadení
Klimamontáž Slo- 43220 Inštalácia 3-4
vakia, s.r.o.
kanalizačných,
výhrevných
a klimatizačných
zariadení
LUNTA
INŽE- 82990
Ostatné 2
NIRING Slovakia
pomocné
obchodné činnosti
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i.n
5
Poľnohospodárske 01410
chov 50
výrobné
dojníc
a obchodné družstvo Kočín
6
VD TRADE, s.r.o.
77290 Prenájom 1
a lízing osobných
potrieb a potrieb
pre domácnosť
7
VM ARCHITECTU- 41209 Výstavba RE
obytných
a neobytných budov i. n.
Zdroj: Obchodný register SR, Živnostenský register SR, www.finstat.sk, vlastné spracovanie

Zdravotná infraštuktúra
Zdravotná starostlivosť nie je v obci Šterusy priamo dostupná. V obci sa nenachádza
žiadna ambulancia lekárskej starostlivosti, ani lekáreň. Za všeobecnou a odbornou zdravotnou starostlivosťou dochádzajú občania do susedných väčších sídel, predovšetkým
do mesta Vrbové, prípadne do okresného miesta Piešťany.
Bývanie
Obec zatiaľ nemá schválený územný plán, no v budúcnosti počíta s jeho vypracovaním.
Pôvodná radová zástavba v obci je charakteristická domami postavenými s odkvapmi do
ulice, najčastejšie do tvaru písmena L. Hlboko do dvora boli radené hospodárske budovy.
V súčasnosti sa v obci nachádzajú dvojpodlažné domy s plochými strechami a prevažne
jednopodlažné domy so sedlovými strechami. Centrum obce je rozdelené do radovej
historickej zástavby pozdĺž potoka, kde sa nachádza Obecný úrad, kultúrny dom, MŠ a
obchod, pohostinstvo. V súčasnosti je v obci 205 popisných čísel na nehnuteľnosti, 1 bytový dom so 6 bytmi v osobnom vlastníctve. Podrobnejšiu charakteristiku domového
fondu poskytuje nasledovná tabuľka.
Tabuľka: Charakteristika domového fondu
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Názov ukazovateľa

Počet

Byty spolu

6

Z toho obývané

6

Z toho neobývané

0

Byty v osobnom vlastníctve

6

Domy spolu

205

Z toho obývané

165

Z toho neobývané

40
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Pozn.: stav k 2018, Zdroj: OÚ Šterusy
Nezamestnanosť
Jednou z hlavných priorít obce je zvyšovať zamestnanosť, a tak prispievať k zvyšovaniu
životnej úrovne občanov. Podporou rozvoja podnikateľského prostredia, služieb
a cestovného ruchu chce obec vytvoriť nové efektívne pracovné príležitosti pre nezamestnanú aktívnu pracovnú silu a tým postupne znižovať nezamestnanosť v obci.
Graf: Vývoj počtu UoZ v reálnych číslach

2.2

Cieľové skupiny komunitného plánu

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, komunita
a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t. j. od znaku, ktorý ho posúva do polohy
závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. Celkový počet obyvateľov
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komunity má trvale stúpajúcu tendenciu, čo preukazuje kladná migrácia. Veková štruktúra, ktorá je v súčasnosti relatívne stabilizovaná, má vzhľadom k vysokému rastu indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti jednoznačnú tendenciu ďalšieho a trvalého
nárastu poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo je vo väzbe na ďalšie skutočnosti významným faktorom a indikátorom pre plánovanie sociálnych služieb, pri ktorých je nevyhnutné venovať pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko starnutie
nie je možné žiadnym spôsobom zastaviť. Z dostupných demografických údajov na základe štatistického predpokladu sme vypočítali počet občanov, ktorí budú potrebovať
istú formu sociálnej pomoci, prípadne sociálnych služieb. Použili sme pri tom orientačné
údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych služieb vo vzťahu k veku, miere závislosti na
pomoc pri sebaobsluhe a zdravotného postihnutia. Sociálne znevýhodnené skupiny v
našej obci môžeme rozdeliť na:
a) seniori a ťažko zdravotne postihnutí občania,
b) nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním,
c) deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia,
d) osoby ohrozené sociálnym vylúčením.
Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne znevýhodnenie.

2.3

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

V súčasnosti v obci nie je žiaden objekt sociálnej starostlivosti. Jej absenciu kompenzujú
okolité sídla, konkrétne zariadenie v meste Vrbové. Obec v súčasnosti nemá predpoklady pre vybudovanie plôch a objektov zabezpečujúcich potreby sociálnej infraštruktúry.
Tieto potreby môže obec kompenzovať iba rozšírením systému sociálnej pomoci jednotlivcom, s využitím charitatívnej pomoci, alebo rozšírením ponuky terénnych služieb
priamo v domácnostiach. Obec sa riadi podľa platného VZN č. 3/2009 o sociálnych službách. Forma ústavnej starostlivosti o starých občanov sa v obci neuplatňuje, na tento
účel sa používajú zariadenia v regióne, keď je vylúčené zotrvanie občana v jeho prirodzenom prostredí. Výhľadové demografické trendy SR hovoria o všeobecnom starnutí
populácie, čo sa prejaví aj vo zvýšenom záujme a dopyte po sociálnych službách. V obci
Šterusy nie je zariadenie sociálnej starostlivosti, no vzhľadom k všeobecnému dopytu po
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týchto službách zo strany občanov, je nevyhnutné zvážiť vybudovanie infraštruktúry
sociálnych služieb, prípadne zavedenia terénnych foriem sociálnych služieb.

2.4

SWOT analýza

SWOT analýza je nástroj strategického plánovania používaný na hodnotenie silných
a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v realizácii určitej stratégie so
snahou uskutočniť určitý cieľ.
Silné stránky:
-

právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým občanom

-

garancia zostatku z príjmu pri poskytovaní sociálnych služieb

-

existencia a rozvoj univerzitného špecializovaného vzdelávanie pre oblasť sociálnych služieb (Trnavská univerzita v Trnave – odbor sociálna práca, Univerzita
sv. Cyrila a Metoda v Trnave – odbor sociálna práca)

Slabé stránky:
-

nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby

-

nedostatočná kapacita zariadení sociálnych služieb v blízkom okolí

-

nedostatočný počet zariadení, v ktorých je zabezpečená bezbariérovosť

-

nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb (kvalifikované opatrovateľky)

-

nedostatočná podpora tvorby pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie
v oblasti sociálnych služieb

-

migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia

-

nepriaznivý demografický vývoj

-

nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych
služieb

Príležitosti:
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-

zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov

-

cielenie opatrení podľa miestnych potrieb

-

rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov

-

rozširovanie spolupráce samosprávy a neverejných poskytovateľov

-

práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti prie
riešení životných situácií

-

podpora a rozvoj dobrovoľníctva

Ohrozenia:
-

z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko znižovania kvality

-

absencia nízkoprahových a terénnych služieb

-

klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu nedostatočného materiálnotechnického a personálneho zabezpečenia

-

nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného realizovania
kompetencií

-

nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyžadujúcich sociálne služby

-

nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon kompetencií obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb.

3 Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb nadväzuje aj na Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Šterusy 2015-2025. V jeho programovej časti, a to konkrétne
v časti Stratégia rozvoja obce Šterusy na roky 2015 - 2025 obce sa uvádzajú konkrétne
prioritné oblasti, teda aj sociálna.
Opatrenie
Sociálna infraštruktúra

Projekt/Aktivita
Vybudovanie ambulancie

Prioritná oblasť
Sociálna

všeobecného lekára pre
dospelých
Sociálna infraštruktúra

Zavedenie terénnych so-
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ciálnych služieb v obci
(opatrovateľská služba)
Sociálna infraštruktúra

Vybudovanie zariadenia

Sociálna

sociálnych služieb - denného stacionára
Sociálna infraštruktúra

Vybudovanie

bezbariéro-

Sociálna

vých vstupov pri obecných
budovách
Sociálna infraštruktúra

Výstavba bytového domu

Sociálna

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šterusy 2015-2025 uvádza aj ukazovatele výsledkov a dopadov. Uvádzame pre potreby nášho dokumentu len ukazovatele
týkajúce sa sociálnej prioritnej oblasti – konkrétne len sociálnej infraštruktúry, a to
upravené a aktualizované na nami sledované obdobie rokov 2019-2024.

Prioritná oblasť – Sociálna – Sociálna infraštruktúra – Vybudovanie ambulancie
všeobecného lekára pre dospelých
Typ ukazo-

Názov uka- Definícia

Informačný M.J.

Východisková Cieľová

vateľa

zovateľa

zdroj

hodnota

hodnota

Rok 2019 – 0

Rok

Hlavné uka- Výstup

Náklady

zovatele

vybudovanie

2024

ambulancie

60000

Výsledok

na Obec

Kapacita

Obec

Eur

Počet

Rok 2019 – 0

ambulancie
Dopad

Projekty

–

Rok
2024 - 1

Obec

energetickej

Počet

Rok 2019 – 0

Rok
2024 - 1

náročnosti
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Prioritná oblasť – Sociálna – Sociálna infraštruktúra – Zavedenie terénnych sociálnych služieb v obci (opatrovateľská služba)
Typ ukazo-

Názov uka- Definícia

Informačný M.J.

Východisková Cieľová

vateľa

zovateľa

zdroj

hodnota

hodnota

Rok 2019 – 0

Rok

Hlavné uka- Výstup

Náklady

zovatele

zavedenie

2024

soc. služby

50000

Výsledok

na Obec

Počet

Obec

Eur

Počet

Rok 2019 – 0

klientov,

–

Rok
2024 - 8

ktorým
budú služby poskytov.
Dopad

Počet

zave- Obec

dených

Počet

Rok 2019 – 0

no-

Rok
2024 - 3

vých služieb

Prioritná oblasť – Sociálna – Sociálna infraštruktúra – Vybudovanie zariadenia
sociálnych služieb - denného stacionára
Typ ukazo-

Názov uka- Definícia

Informač-

vateľa

zovateľa

ný zdroj

M.J.

Východisko-

Cieľová

vá hodnota

hodnota

Hlavné

Výstup

Náklady

na Obec
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vybudovanie

2024

zariadenia

500000

Kapacita

Nezisková

Po-

zariade-

organizácia

čet

nia

– prevádz-

Rok 2019 – 0

–

Rok
2024

-

10

kov.
Dopad

Počet zavede- Obec

Po-

ných

čet

nových

Rok 2019 – 0

Rok
2024 - 3

služieb

Prioritná oblasť – Sociálna – Sociálna infraštruktúra – Vybudovanie bezbariérových vstupov pri obecných budovách
Typ ukazo-

Názov uka- Definícia

Informač-

vateľa

zovateľa

ný zdroj

M.J.

Východisko-

Cieľová

vá hodnota

hodnota

Hlavné

Výstup

ukazovate-

Náklady na zave- Obec

Eur

Rok 2019 – 0

denie soc. služby

2024 –

le
Prístupnosť verejných
budov

Rok
100000

Výsledok

Počet

vybu-

Obec

dovaných

Po-

Rok 2019 – 0

čet

Rok
2024 - 2

bezbariérových vstupov
Dopad

Počet zavedených Obec
nových služieb

%

Rok 2019 – 0

Rok
2024 70
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Prioritná oblasť – Sociálna – Sociálna infraštruktúra – Výstavba bytového domu
Typ ukazo-

Názov uka- Definícia

Informačný M.J.

Východisková Cieľová

vateľa

zovateľa

zdroj

hodnota

hodnota

Rok 2019 – 0

Rok

Hlavné uka- Výstup

Náklady na

Obec

Eur

zovatele

výstavbu

2024

bytového

750000

–

domu
Výsledok

Počet

by-

Obec

Počet

Rok 2019 – 0

tov
Dopad

Rok
2024 - 8

Počet projek- Obec

Počet

tov

Rok 2019 – 0

Rok
2024 - 1

Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné oblasti:
a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb
b) rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb
v zariadení s týždenným pobytom
c) zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovanie zariadení sociálnych
služieb
d) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
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Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb v obci Šterusy:
1. Zabezpečenie práva občanov na sociálne služby
2. Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových
alebo chýbajúcich služieb
Špecifické ciele rozvoja sociálnych služieb:
1. Podporiť zotrvanie klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych
služieb
2. Rozvíjať ambulantné sociálne služby a pobytové sociálne služby v zariadení s denným
pobytom
3. Zvýšiť kvality a humanizáciu poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom budovania zariadení sociálnych služieb
4. Vzdelávať zamestnancov a občanov v oblasti sociálnych služieb.
5. Vytvoriť organizačné a materiálne podmienky v oblasti sociálnych služieb podľa potrieb občanov
6. Zabezpečiť rozvoj nedostatkových, či chýbajúcich služieb alebo vylepšiť už existujúce

3 Vyhodnocovanie komunitného plánu
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni politici.
Od nich sa očakáva, že vyjadria podporu požiadavkám občanov vo sfére poskytovania
sociálnych služieb, a teda aj komunitného plánovania. Tento plán budú priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho finančné zabezpečenie.
Účasť na komunitnom plánovaní:
-

písomné návrhy občanov – preberá na obecnom úrade poverený pracovník za sociálnu oblasť

-

ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam
o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom

-

účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení.

Komunitný plán možno meniť:
-

ak sa zmenia priority

-

získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby
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nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb.

Plnenie zámerov, cieľov a opatrení, ktoré vyplývajú z Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Šterusy, bude hodnotené na zasadnutí obecného zastupiteľstva jeden krát
ročne, vždy v mesiaci november bežného roku. Na rokovanie zastupiteľstva bude predložená správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb, aktuálnej situácii a
aktualizácii úloh obce v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.

Záver
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora
pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im
zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo dať
odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii. Určite je prínosom prístup štátu, a to, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň
je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu.
Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania. Je na samospráve, ako zabezpečí
svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život. Úspech
realizácie strategických cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne bude pod32
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mienený mierou spolupráce dotknutých subjektov a vhodným zabezpečením finančných, materiálnych a personálnych podmienok potrebných na rozvoj sociálnych služieb
v obci.
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