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Úvod
V nie tak dávnej minulosti mala profesia sociálny pracovník úplne iný hanlivý význam
a sociálna práca tieţ. V minulom reţime nebola táto profesia vôbec „potrebná“ a sociálne
sluţby sa začali rozvíjať aţ z budovaním demokratického zriadenia, kde práca nie je
povinnosť, ale moţnosť a ľudia majú široké moţnosti uplatnenia na rozvoj svojich schopností
ale ţiaľ aj moţnosti na úpadok vo všetkých oblastiach ţivota jednotlivca alebo komunity.
Pribúda mnoţstvo krízových situácií s ktorými sa musia občania dnes potýkať vo svojom
beţnom ţivote. Nezamestnanosť, chudoba, bezdomovectvo, sociálna odkázanosť, drogové
závislosti, delenie rodín z dôvodu odchodu za prácou do iných regiónov, alebo do zahraničia.
To sú len niektoré témy ktoré dnes rieši práve sociálny pracovník pomocou sociálnych
sluţieb. Ich význam rastie a mnoţstvo kompetencií tieţ.
Kompetencie boli pridané najmä verejnej správe vyšším územným celkom a obciam. Nie ţe
by najmä obce o tieto kompetencie aţ tak veľmi bojovali, pretoţe ako to uţ býva,
kompetencie prišli, ale bez finančného krytia, ktoré ostalo na pleciach obcí. Tých, ktorým
pribudli kompetencie vo všetkých sférach ţivota obce. Je to správne? Ťaţko povedať. Obec
je k svojim občanom najbliţšie. Najlepšie vie, ktorý z nich trpí akým postihom a pomoc
potrebuje, alebo ju bude v blízkej budúcnosti potrebovať. Má najlepšiu pozíciu efektívne
zasiahnuť. Ale vo väčšine prípadov najmä malé obce nemajú moţnosť poskytovať ani
základné sociálne sluţby v dôsledku nízkych príjmov zo štátneho rozpočtu na tieto sociálne
sluţby.
Áno, ideálne by bolo keby kaţdá obec mala svoj malý domov dôchodcov, ktorí by
zabezpečil, ţe starí ľudia by neboli vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia. Keby kaţdá
obec mala svoj denný stacionár, výdajňu jedál, prepravnú sluţbu, signalizáciu pomoci. Ľudia
by dostali široké spektrum sluţieb a občania obce by našli prácu priamo v obci. Toto je ideál
ale ako ho dosiahnuť? Pomocnú ruku podáva štát a Európska únia prostredníctvom
eurofondov a dotácií na rozvoj sociálnych sluţieb, ale tie majú mnoţstvo úskalí. Meniace sa
podmienky poskytovania sociálnych sluţieb, ktoré nekorešpondujú s potrebami odkázaných
občanov, byrokratické postupy pri podávaní ţiadostí a iné úskalia, ktoré poskytovanie
sociálnych sluţieb v obciach stavajú do roviny zboţných ţelaní.
Moţno raz príde aj taká doba, kedy široké spektrum poskytovaných sociálnych sluţieb bude
samozrejmosťou vo všetkých obciach Slovenska, ale zatiaľ tam ešte nie sme. Dnes
predkladáme komunitný plán sociálnych sluţieb, ktorý analyzuje cieľové skupiny sociálnej
práce aj ich potreby a dáva smerovanie obci pri ich zabezpečovaní tak, aby tieto sluţby
dokázala zabezpečovať. Je na nás, či ich v plánovacom období dokáţeme získať
a vybudujeme základnú sieť sociálnych sluţieb, z ktorých budú mať prospech naši občania.
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1

VÝCHODISKÁ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB OBCOU

1.1

Právny rámec poskytovania sociálnych sluţieb

Východiskovou právnou normou pre poskytovanie sociálnych sluţieb obcou je Zákon č.
448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych sluţbách), ktorý nadobudol účinnosť 1.
januára 2009.
V zákone o sociálnych sluţbách sú upravené podmienky poskytovania sociálnych sluţieb
vrátane rozdelenia sociálnych sluţieb do 5-tich skupín podľa povahy nepriaznivej sociálnej
situácie a cieľovej skupiny, pre ktorú sú určené:
1. skupina: sociálne sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných ţivotných potrieb:
- nocľaháreň,
- útulok,
- domov na pol ceste,
- nízko prahové denné centrum,
- zariadenie núdzového bývania,
2. skupina: sociálne sluţby na podporu rodiny s deťmi:
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného ţivota,
- zariadenie dočasne starostlivosti o deti,
- nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
3. skupina: sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku:
- zariadenie podporovaného bývania,
- zariadenie pre seniorov,
- zariadenie opatrovateľskej sluţby,
- rehabilitačné stredisko,
- domov sociálnych sluţieb,
- špecializované zariadenie,
- denný stacionár,
- opatrovateľská sluţba,
- prepravná sluţba,
- sprievodcovská a predčitateľská sluţba,
- tlmočnícka sluţba,
- sprostredkovanie osobnej asistencie,
- poţičiavanie pomôcok,
4. skupina: sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných technológií:
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológii,
5. skupina: podporné sluţby:
- odľahčovacia sluţba,
- pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
- denné centrum,
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- integračné centrum,
- jedáleň,
- práčovňa,
- stredisko osobnej hygieny.
Obec neposkytuje resp. nezabezpečuje všetky menované sociálne sluţby. Sociálne sluţby,
ktoré sú v kompetencii obcí sú určené priamo v zákone o sociálnych sluţbách, pričom obec
môţe podľa vlastného uváţenia poskytovať aj sociálne sluţby nad rámec svojich
kompetencií, ak má na to vytvorené podmienky stanovené súvisiacimi právnymi normami
ktoré môţeme rozdeliť do dvoch skupín:
1. legislatíva Slovenskej republiky
- Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov doplnený zákonom č.
175/2015 Z.z.,
- Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, novelizovaný zákonom č. 433/2013 Z.z.
o zmene zákona o prídavku na dieťa,
- Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,
- Výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MPSVaR SR,
2. legislatíva samosprávy
- Všeobecne záväzné nariadenia obce, týkajúce sa sociálnej problematiky.

1.2

Kompetencie obce v zmysle zákona o sociálnych sluţbách

Kompetencie obcí v oblasti sociálnych sluţieb sú stanovené v § 80 zákona o sociálnych
sluţbách a sú pre obec záväzné. Obec:
a) Vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych sluţieb vo svojom územnom obvode.
b) Utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja.
c) Je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu sluţbu:
- v zariadení pre seniorov,
- v zariadení opatrovateľskej sluţby,
- v dennom stacionári,
- v odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu,
- v odkázanosti na prepravnú sluţbu,
- a ďalšie.
d) Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu sluţbu.
e) Poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
- sociálnej sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných
ţivotných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre,
- sociálnej sluţby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre
seniorov, v zariadení opatrovateľskej sluţby a v dennom stacionári,
- opatrovateľskej sluţby,
- prepravnej sluţby,
- odľahčovacej sluţby.
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f)
g)
h)
-

-

Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
Môţe poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej sluţby
podľa § 12.
Uzatvára zmluvu:
o poskytovaní sociálnej sluţby,
o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej sluţby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej sluţby,
o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 s inou obcou alebo iným
poskytovateľom sociálnej sluţby, ktorého zriadila iná obec alebo iný vyšší územný celok.

1.3

Komunitný plán sociálnych sluţieb obce

Komunitný plán sociálnych sluţieb obce je materiálom strategického významu, ktorého
vypracovanie obci prikazuje priamo zákon č. 448/2008 z.z. o sociálnych sluţbách v § 80.
Východiskom komunitného plánu sú národné priority rozvoja sociálnych sluţieb, ktoré sú
rozpracované v nasledovných strategických dokumentoch:
Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb – MPSVaR SR (2009)
Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020
Revidovaný národný akčný plán
Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb Banskobystrického samosprávneho kraja
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych sluţieb na roky 2012 – 2015.
V komunitnom pláne sociálnych sluţieb sú predovšetkým spracované a zohľadnené miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb – občanov obce, ktorý sú potenciálnymi prijímateľmi
pomoci a podpory v sociálnej oblasti.
Súčasťou komunitného plánu sociálnych sluţieb obce je v súlade so zákonom o sociálnych
sluţbách:
analýza stavu poskytovaných sociálnych sluţieb v územnom obvode obce,
analýza poţiadaviek prijímateľov sociálnej sluţby,
analýza sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce,
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych sluţieb,
spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych sluţieb.
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce spracovaný na konkrétne podmienky obce by mal
plniť najmä tieto spoločensky významné ciele:
zriadenie resp. zabezpečenie takých druhov sociálnych sluţieb, ktoré umoţnia
odkázaným obyvateľom obce zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí ( domácnosti),
alebo jeho blízkosti,
posilňovanie sociálnej súdrţnosti všetkých obyvateľov obce,
predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov
a skupín,
ich opätovné začlenenie do ţivota komunity.
Komunitný plán je spracovaný na obdobie 5-tich rokov a je moţné ho revidovať a dopĺňať
v oblasti strategických cieľov podľa potrieb obyvateľov obce, moţností samosprávy
a významných zmenách v zákonoch súvisiacich s poskytovaním sociálnych sluţieb.
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2

OBEC SKLABINÁ

2.1

Poloha Obce Sklabiná

Obec leţí v Ipeľskej kotline v širokej doline Krtíša a Plachtinského potoka. Členitý
pahorkatinný povrch chotára s plochými chrbtami tvoria mladotreťohorné uloţeniny. Na
strmších úbočiach má dubové a agátové lesy, inde je odlesnený. Na chrbtoch a terasách má
hnedozemné, prípadne illimerizované, na dne kotliny nivné a luţné pôdy. Je tu minerálny
prameň a vodná nádrţ.

Rozloha obce Sklabiná je 9,88 km2. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 159 m n.m.
a súradnice obce sú: 48°09′45″S 19°21′11″V.
2.2

História Obce Sklabiná

Prvá písomná zmienka pochádza z r. 13231, kedy si dve vetvy predkov rodu Balassa medzi
sebou vymenili majetky pri Ipli za majetky na Povaţí, Liptove a Turci. Majiteľmi sídiel v Poiplí,
medzi ktorými figuruje aj Sclabonia, sa stali Bitherov syn Petrus a jeho bratranec Georgius.
V r. 13843vtedajší ostrihomský arcibiskup Demetrius daroval štvrtinu desiatkov z niektorých
novohradských dedín, vrátane Sklabinej, na podporu istej novozriadenej cirkevnej inštitúcie.
Pomerne veľa listín zmieňujúcich Sklabinú máme z 15. storočia, čo naznačuje jej zvýšený
význam v tomto období. Zemepánmi boli nepretrţite Balassovci, z ktorých Nicolaus, syn
Blasia, sa v r. 14105 spomína s prídomkom de Sclabonia.
V súpise z r. 154917 sa objavuje ako vlastníctvo Johannesa Balassu, a podľa všetkého bola
stále centrom panstva tejto vetvy rodu. V tureckom súpise z r. 155418 sa uvádza 13
domácnosti, s menami prevaţne maďarského pôvodu – Istó, Pétőr, Kovács, Borsi, Bak,
Kelemen a Dósa. V súpise z r. 158219 sú ako majitelia uvedení Sigismundus Balassa a
Andreas Paczott (Johannesov zať), richtárom či správcom bol istý Paulus Dwre. V r.
159720 sa spomína predvolanie sklabinského poddaného Imre Bálinta, v r. 1600 21 zasa
predvolanie poddaného Pála Bálinta k pojednávaniam, ktoré sa konali priamo v Sklabinej. V
r. 160122boli poddaní okolitých dedín pod hrozbou popravy prinútení k dodávkam palivového
dreva pre pevnosť v Ďarmotách, v nasledujúcom roku23 aj pre pevnosť v Sečanoch. V r.
161624 tu podľa súpisu malo majetky aj ostrihomské arcibiskupstvo.
V r. 165425 sa o Sklabinú, Olováry a Novú Ves sporila vdova po Emericovi Balassovi so
svojím synom, tieţ Emericom. 12 poddanských domácností sa uvádza v súpise z r. 166026, s
7

priezviskami Haidu, Bargal, Rossa, Kristoff, Toth, Molnar, Varallyay, Czako, Czaby a Kis.
Zmienená je aj ruina kaštieľa a zemepánsky mlyn. Podľa ďalšieho súpisu z r. 167127 uţ ale
z dvánastich domácností bolo 9 opustených. V r. 168428 získali obec ako súčasť divínskych
majetkov Zichyovci. V r. 168729 bol vydaný zákaz pre obyvateľov Sklabinej vnikať na územie
Peseran. Donáciou z r. 168930 tu majetky získal rod Koháry. Matej Bel spomína miestne
vinice, a potvdrzuje, ţe tunajší Balassovci pouţívali prídomok de Szklabonya ešte aj v tomto
období. Korabinsky a Vályi ešte obec označujú za maďarskú, Fenyes uţ začiatkom 19.
storočia za maďarsko-slovenskú (aj keď uţ podľa výsledkov oficiálnych sčítaní ľudu zo zač.
18. st. bola obec etnicky zmiešaná). Borovszky po prvýkrát uvádza maďarizačný názov obce
– Mikszáthfalva podľa tunajšieho rodáka, ako aj ďalší, menej pouţívaný – Kürtabony.
Spomína aj dva mlyny – parný a vodný, minerálny prameň a loţisko uhlia, tieţ veľký statok
Móra Szilágyiho. Na konci 19. storočia sa tu ťaţilo uhlie, piesok a bola tu aj tehelňa. V roku
1932 sa uskutočnil pochod nezamestnaných do Modrého Kameňa.

8

3

ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU

3.1

Obyvatelia obce

V obci Sklabiná bolo k 31.12.2017 evidovaných 923 obyvateľov. Z tohto počtu bolo 471 ţien
a 452 muţov. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty obyvateľov za posledných 5 rokov.
Údaje sú uvádzané vţdy k 31.12. príslušného roku.
Tabuľka č. 1 počet obyvateľov obce za sledované obdobie
rok:
2013
2014
2015
počet
obyvateľov:
860
860
886

2016

2017

930

923

Údaje z tabuľky č. 1 – počet obyvateľov obce za sledované obdobie sú pre lepšiu názornosť
spracované aj graficky v grafe č. 1.
Graf č. 1

Počet obyvateľov obce za sledované obdobie
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Z tabuľky č. 1 a grafu č. 1 je zrejmé ţe demografia obce má mierne stúpajúcu tendenciu.
Demografia obce je vnímaná pozitívne, ak je podiel produktívneho obyvateľstva vyšší ako
predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva. Údaje o počte obyvateľov z pohľadu
produktivity sú uvedené v tabuľke č. 2. Údaje sú k 31.12.2017.
Tabuľka č. 2 - veková skladba obyvateľov podľa produktivity
predproduktívny vek:
produktívny vek:
0 – 14 rokov
15 – 61 rokov
160 obyvateľov
610 obyvateľov

poproduktívny vek:
62 a viac rokov
153 obyvateľov

Z uvedených údajov vyplýva, ţe produktívni občania, ktorí najvýznamnejšie ovplyvňujú
ekonomickú situáciu obce sú vo výraznej prevahe voči občanom v pred a poproduktívnom
veku. Naproti tomu sú skupiny občanov v predproduktívnom a poproduktívnom veku
vyrovnané.
Významným ukazovateľom z hľadiska potreby rozširovania sociálnych sluţieb je zvyšovanie
počtu obyvateľov v poproduktívnom veku, ktorí sú zvyčajne najčastejšími ţiadateľmi
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o sociálne sluţby. Údaje o počte seniorov za sledované obdobie a ich rozdelenie podľa
pohlavia sú doloţené v tabuľke č. 3
Tabuľka č. 3 obyvatelia obce v poproduktívnom veku za sledované obdobie
rok:
2013
2014
2015
2016
počet
seniorov:
155
155
150
160

2017
153

Údaje z tabuľky č. 3 – obyvatelia obce v poproduktívnom veku za sledované obdobie sú pre
lepšiu názornosť spracované aj graficky v grafe č. 2.
Graf č. 2

Obyvatelia v poproduktívnom veku za sledované obdobie
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Počet občanov v poproduktívnom veku je pomerne stabilizovaný, k významnejšiemu pohybu
došlo v rokoch 2016 a 2017. Minimálny pohyb v skupine občanov v poproduktívnom veku
naznačuje aj cestu v poskytovaniu sociálnych sluţieb pre seniorov pričom obec bude
presadzovať najmä také riešenia, ktoré udrţia občanov v poproduktívnom veku vo vlastných
domovoch čo najdlhšie, ideálne po celý ţivot.
Druhou cieľovou skupinou, ktorá je častým uţívateľom sociálnych sluţieb sú ohrozené
skupiny - osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci marginalizovanej rómskej
komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. V obci ţije početná rómska komunita,
ktorej členovia sú rôzne integrovaní v rámci komunity obce. Údaje o počtoch obyvateľov z
rómskej komunity sú uvádzané percentuálne k celkovému počtu obyvateľov obce za
sledované obdobie.
Tabuľka č. 4 Počet obyvateľov rómskej komunity za sledované obdobie
rok:
počet rómov
v %:

2013

2014

2015

2016

2017

25,10

25,15

25,20

25,30

25,35

Podľa údajov z tabuľky č. 4
môţeme konštatovať, ţe rómska populácia v obci za
posledných 5 rokov ostáva na pribliţne rovnakej úrovni, nepatrná odchýlka je len na úrovni
desatinných miest. Táto cieľová skupina však vyţaduje pozornosť pre hrozbu sociálneho
vylúčenia a chudoby a monitoring potrieb z pohľadu poskytovania sociálnych sluţieb najmä
terénnych sa stáva pre obec nevyhnutnosťou.
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3.2

Ekonomická štruktúra obce

Ekonomickú štruktúru obce tvoria predovšetkým podnikateľské subjekty zamerané na
poľnohospodársku výrobu, obchodnú činnosť a poskytovanie sluţieb. Podnikateľské subjekty
pôsobiace v obci zamerané na obchodnú činnosť a poskytovanie sluţieb podnikajú
v prostredí, ktoré je ovplyvnené nízkou kúpyschopnosťou obyvateľov obce. Pre obec sú
podnikateľské subjekty prínosom, pretoţe ponúkajú pracovné príleţitosti obyvateľom obce,
ponúkajú sluţby a prispievajú do rozpočtu obce prostredníctvom miestnych daní a poplatkov.
Prehľad podnikateľských subjektov v obci:
Auto moto:
Marian Gluch ERKAS, FO – oprava a údrţba motorových vozidiel,
Peter Paholík, FO - oprava a údrţba motorových vozidiel,
AUTO SIGMA s.r.o. – oprava a údrţba motorových vozidiel.
Doprava preprava:
Jozef Kušniar FO – ostatná osobná pozemná doprava i.n..
Financie a právo:
Monika Gluchová FO – účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové
poradenstvo.
Obchod a veľkoobchod:
Beáta Petrovičová LENATEX, FO – ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach,
Róbert Slušný ROANS, FO – ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach,
Marta Kaššová – sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom,
Ľudmila Tóthová FO – špecializované sprostredkovanie obchodu so špecifickým tovarom,
SKLABBIO s.r.o. – ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov,
Tatiana Priadková FO – ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach,
Csopi s.r.o. – nešpecializovaný veľkoobchod.
Poľnohospodárstvo a lesníctvo:
AGROPEX s.r.o. – pestovanie obilnín (okrem ryţe), strukovín a olejnatých semien,
Jana Kováčová J.K. TÍM, FO – ostatné sluţby poskytované v lesníctve,
Ing. Ladislav Korcsog KORVINUM, FO – chov iných drobných hospodárskych zvierat,
DOKAT s.r.o. – riečna akvakultúra.
Priemysel a výroba:
CPB spol. s.r.o. – výroba chleba, výroba čerstvého pečiva a koláčov,
EKOTECHNIKA FILTER s.r.o. – výroba chladiacich a ventilačných zariadení iných ako pre
domácnosti,
Jaroslav Šarický FO – obrábanie,
Ján Tibenský, FO – výroba hudobných nástrojov,
Jozef Priatka NI – TA, FO – výroba motorových vozidiel,
Ivan Modrák FO – obrábanie,
František Berky, FO – obrábanie,
Štefan Vlčko, FO – výroba zámkov a pántov,
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Radoslav Ivan IVAN MONTÁŢ, FO – výroba stavebno stolárska a tesárska.
Reštaurácie a stravovanie:
Salaš Sklabiná s.r.o. – jedálne.
Sluţby a remeslá:
CLARION s.r.o. – výstavba obytných budov,
Dušan Gerbáč, FO – výstavba obytných a neobytných budov i.n.,
Tibor Pavlov EKOS, FO – ostatné stavebné špecializované práce i.n.,
Jozef Kalmár JOK – STAV, FO – výstavba obytných a neobytných budov i.n.,
Marian Kalmár KAMA, FO – stolárske práce,
Peter Dudáš, FO – demolácia,
Zuzana Pappová SALÓN ZUZANA, FO – kadernícke a kozmetické sluţby,
Ing. Zita Rimajová EKOTECHNIKA, FO – ostatné špecializované stavebné práce i.n.,
Peter Bútor, FO – demolácia,
Juraj Bartók, FO – zemné práce,
KAMENSKÝ CP s.r.o. – ostatné špecializované stavebné práce i.n.,
Katarína Vargová, FO – ostatné osobné sluţby i.n.,
Jozef Kucej, FO – stolárske práce,
Pavel Berky, FO – zemné práce,
Miroslav Kret, FO – zemné práce,
Lukáš Jančiar, FO – výstavba obytných budov,
Mariana Kucejová Kadernícky salón, FO – kadernícke a kozmetické sluţby,
Július Kováč, FO – ostatné špecializované stavebné práce i.n.,
Michaela Kalmárová BEAUTY BY MISCHEL, FO – kadernícke a kozmetické sluţby,
Ing. Karol Butor, FO – inţinierske činnosti a poradenstvo,
Peter Balga, FO – inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení,
Dušan Gerbáč DG, FO – ostatné špecializované stavebné práce i.n..
Sluţby pre firmy:
Ing. Branislav Belák, FO – poradenské sluţby v oblasti podnikania a riadenia,
PhDr. Anna Balgová, FO – poradenské sluţby v oblasti podnikania a riadenia.
Tento prehľad podnikateľských subjektov nezahŕňa podnikateľské
nevykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na území obce.

3.3

subjekty,

ktoré

Sociálna infraštruktúra

Sociálna infraštruktúra významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu ţivota obyvateľov obce, ich
motiváciu zostať ţiť v obci a ovplyvňuje rozhodovanie občanov v produktívnom ale najmä
poproduktívnom veku o odchode alebo zotrvaní vo svojom prirodzenom prostredí aj
v prípade potreby podpory a pomoci pri sebaobsluţných činnostiach, vybavovaní na úradoch
a pri starostlivosti o svoju domácnosť.
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3.3.1

Bývanie

Obec Sklabiná je typickou obcou s prevahou individuálnej bytovej výstavby. V obci je
postavených 252 stavieb na bývanie s prideleným orientačným a súpisným číslom.
Rodinných domov je v obci 250, z toho 233 je obývaných. V obci sú postavené aj dva
bytové domy. V jednom bytovom dome je 13 bytových jednotiek a v druhom bytovom dome
je 10 bytových jednotiek. Sociálne bývanie obec k dispozícii nemá.
3.3.2

Sociálne sluţby

Sociálne sluţby poskytuje obec Sklabiná s prihliadnutím na potreby svojich občanov
a finančné moţnosti obce. Aktuálne sú občanom na základe ich poţiadaviek poskytované
nasledovné sociálne sluţby:
- posudková činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o opatrovateľskú sluţbu, o
umiestnenie v dennom stacionári alebo v zariadení pre seniorov,
- poskytnutie súčinnosti a pomoci pri umiestňovaní seniorov v zariadeniach pre seniorov
v blízkom okolí, pričom výber zariadenia je výhradne na rozhodnutí občana,
- spolupráca so základnou organizáciou Jednoty dôchodcov,
- spolupráca so základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.
Aktuálne obec najčastejšie umiestňuje svojich občanov do DDaDSS Veľký Krtíš, ktorý je
vzdialený od obce Sklabiná 7 kilometrov a spĺňa tak podmienku umiestnenia odkázaného
občana do zariadenia sociálnych sluţieb v blízkosti východiskovej obce. Vo Veľkom Krtíši je
v prevádzke aj denný stacionár, ktorý môţu vyuţívať občania obce. Zatiaľ o túto sluţbu zo
strany občanov obce nie je záujem.
Obec má záujem o rozšírenie poskytovaných sociálnych sluţieb najmä o terénnu sociálnu
sluţbu, opatrovateľskú sluţbu, denný stacionár. Terénnu sociálnu sluţbu a opatrovateľskú
sluţbu chce obec poskytovať v spolupráci s ÚPSVaR SR vo Veľkom Krtíši vyuţitím
vhodného programu v rámci sluţieb zamestnanosti, ktorý by umoţnil tieto sluţby poskytovať
s minimálnymi nákladmi na mzdy a odvody pre pracovníkov terénnej sociálnej sluţby
a opatrovateľskej sluţby. Denný stacionár bude obec riešiť po doriešení legislatívnych zmien
a zastabilizovania podmienok poskytovania sociálnej sluţby v dennom stacionári.
3.3.3

Zdravotníctvo

Zdravotnícku starostlivosť pre Obec Sklabiná zabezpečuje Nemocnica s poliklinikou vo
Veľkom Krtíši a odborní lekári, ktorí majú svoje ambulancie zriadené vo Veľkom Krtíši,
Lučenci a Banskej Bystrici. Všeobecní lekári sú pre občanov obce k dispozícii v obci Ţelovce
a mestách Veľký Krtíš a Modrý Kameň. Pediater a zubári sú k dispozícii vo Veľkom Krtíši.

3.3.4

Školstvo

Na území obce pôsobia dve školské zariadenia.
Materská škola v Sklabinej
Zriaďovateľom materskej školy je Obec Sklabiná, v materskej škole je kapacita 22 detí. Do
materskej školy sú prijímané najmä deti z obce, prednostne deti predškolského roku 1 rok
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pred vstupom do ZŠ. Deti je moţné do materskej školy umiestniť aj počas prebiehajúceho
školského roka, ak to dovoľuje kapacita.
V materskej škole je pripravený pre deti program, ktorý je vyváţený z hľadiska vzdelávania
a oddychových a relaxačných aktivít detí.
Základná škola v Sklabinej
Zriaďovateľom základnej školy je Obec Sklabiná . Základná škola je málotriedna, poskytuje
štúdium v dĺţke 4 roky, stupeň vzdelania ISCED 1 pre 27 ţiakov.
Základná škola v Sklabinej poskytuje primárne vzdelanie, ktoré je ukončené úspešným
ukončením ostatného štvrtého ročníka primárneho stupňa základnej školy.
Absolvent základnej školy v Sklabinej ďalej pokračuje vo vzdelávaní na druhom stupni
vzdelávania v základnej škole buď v Ţelovciach, alebo v niektorej zo základných škôl vo
Veľkom Krtíši.
Škola je vybavená potrebnou technikou, podľa potrieb vyučovacieho procesu. Súčasťou
školy je aj školský dvor, ktorý je spoločný pre základnú aj materskú školu.
3.3.5

Kultúra a šport

Na území obce sa nachádza niekoľko významných kultúrnych pamiatok, ktoré slúţia aj na
propagáciu obce. Medzi ne patria:
- Rímsko-katolícky gotický kostol zo 14. storočia, upravovaný v renesančnom a neskôr
v barokovom slohu v 18. storočí.
- Kaplnka svätého Vendelína.
- Pamätník vďaky Kňazom pôsobiacim v Sklabinskej farnosti od roku 1943.
- Pamätná tabuľa Kalmána Mikszátha.
- Pamätný dom Kalmána Mikszátha, ktorý je širokej verejnosti dostupný denne okrem
pondelka od: 10,00 do 17,00 hod.
V súčasnosti obec organizuje aktivity zamerané na kultúru, oddych a zábavu pre svojich
občanov. Pravidelnými aktivitami v obci sú: Program Úcta k starším a pre deti Mikuláš.
Priestory kultúrneho domu dáva obec k dispozícii aj pre organizovanie kultúrnych vystúpení
a tanečných zábav. Pre občanov je k dispozícii aj obecná kniţnica.
Na športovanie môţu občania vyuţívať futbalové ihrisko v obci a tieţ je tu moţnosť turistiky
a športového rybárčenia v katastri obce Sklabiná (na Sklabinskom rybníku). V obci pôsobí
futbalový klub TJ Druţstevník Sklabiná, ktorý hrá V. futbalovú ligu.
Pravidelnou športovou aktivitou, na ktorej organizácii sa podieľa aj obec Sklabiná je
Memoriál vdp. Jána Laktiša. Je to kaţdoročne organizovaná beţecká súťaţ, kde sa súťaţí
v 4 muţských, 2 ţenských a 2 detských kategóriách.
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3.4

Cieľové skupiny komunitného plánu

Cieľová skupina je skupinou osôb, ktoré majú aj napriek svojim individuálnym osobitostiam
spoločné znaky, ktoré súvisia s cieľmi sociálnej práce (dôchodkový vek, nezamestnanosť,
rodina s jedným rodičom, zdravotné postihnutie,..). Určenie cieľových skupín komunitného
plánu je kľúčová úloha, ktorej správne splnenie môţe významným spôsobom ovplyvniť
kvalitu poskytovaných sociálnych sluţieb. V Sklabinej sú hlavnými cieľovými skupinami
sociálnej práce seniori a osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, nezamestnaní občania
obce a ohrozené skupiny – najmä marginalizovaná rómska komunita.
3.4.1

Seniori a občania s ťaţkým zdravotným postihnutím

V obci Sklabiná ţilo k 31.12.2017 153 seniorov z toho 89 ţien a 64 muţov. Osôb so
zdravotným postihnutím ţilo k rovnakému dátumu v obci 40 z toho 5 ţien a 35 muţov.
Seniori a fyzické osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím sú skupinou, ktorá sa významnou
mierou podieľa na vyuţívaní širokého spektra sociálnych sluţieb či uţ vo svojom
prirodzenom prostredí, alebo v pobytových sociálnych sluţbách. Snahou obce je udrţanie
seniorov a osôb s ťaţkým zdravotným postihnutím v ich prirodzenom prostredí čo moţno
najdlhšie, v optimálnom prípade po celý ţivot. Na to sú však potrebné sociálne sluţby, ktoré
sú variabilné a schopné prispôsobiť sa kaţdej ţivotnej situácii, v ktorej sa odkázaní občania
nachádzajú. Obec Sklabiná pri umiestňovaní seniorov a občanov s ťaţkým postihnutím
vyuţíva najmä sluţby Domova dôchodcov a domova sociálnych sluţieb Veľký Krtíš, ktorý je
pre obec finančné najvýhodnejší a pre občanov ponúka kvalitné sociálnej sluţby. Občania
majú na výber aj iných poskytovateľov sociálnych sluţieb v okolí podľa vlastného výberu
a obec ich výber rešpektuje, ale u neverejných poskytovateľov si sociálne sluţby
neobjednáva, z dôvodu nedostatočného finančného krytia pre zabezpečovanie sociálnych
sluţieb.
3.4.2

Nezamestnaní

K 31.12.2017 bolo v obci Sklabiná evidovaných 61 nezamestnaných občanov z tohto počtu
bolo 40 ţien a 21 muţov.
Nezamestnané osoby tvoria široké spektrum fyzických osôb v produktívnom veku.
Ohrozenými skupinami nezamestnaných sú:
občania nad 50 rokov, ktorých väčšina zamestnávateľov najmä súkromníkov odmieta
z rôznych dôvodov (vek by mohol byť vnímaný diskriminačne, preto sa ako dôvod
väčšinou neuvádza),
absolventi škôl, ktorí nemajú ţiadnu prax a zamestnávateľ nemá záujem alebo kapacity
investovať čas do dôkladného zaučenia,
matky s malými deťmi – predstavujú riziko absencií z dôvodu starostlivosti o malé deti,
občania dlhodobo nezamestnaní, ktorí uţ strácajú pracovné návyky a niekedy aj
motiváciu niečo vo svojom ţivote meniť,
občania s nízkym vzdelaním, ktorí sú na trhu práce ťaţko umiestniteľní pre nízku
kvalifikáciu.
Týmto občanom obec zabezpečuje aktivačné práce a tieţ spolupracuje s UPSVaR SR vo
Veľkom Krtíši pri zaraďovaní svojich občanov do projektov Aktívnych opatrení na trhu práce
v súlade so zákonom č. 5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti. Do aktivačných prác je
zapojených 14 občanov a do realizovaných programov je zapojených 8 občanov obce.
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Najväčším obmedzením pre občanov obce pri hľadaní si práce je zrušenie a výrazné
obmedzenie spojov do obce v pracovných dňoch aj počas víkendov.
3.4.3

Rodiny s deťmi a mládeţou

Rodiny s deťmi a mládeţou patria medzi ohrozené skupiny, najmä ak je jeden z rodičov na
materskej dovolenke alebo je poberateľom rodičovského príspevku, rodina je neúplná,
viacdetná alebo sú rodičia nezamestnaní. V obci Sklabiná je situácia rodín s deťmi
a mládeţou nasledovná:
Ohrozené matky s maloletými deťmi:
0,
viacdetné rodiny a mladé rodiny:
18,
neúplné rodiny:
0,
matky a ţeny, ktoré sú obeťami domáceho násilia
0,
deti umiestnené náhradnej rodinnej starostlivosti:
0,
deti umiestnené v reedukačnom zariadení:
0,
deti umiestnené v detskom domove:
0.
Takéto rodiny majú významne obmedzené moţnosti zabezpečovať svoje základné potreby
a sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a sociáno patologickými javmi (domáce
násilie, rozvodovosť, násilie voči zvereným osobám, záškoláctvo,..) a nezriedka tieto rodiny
zlyhávajú v ochrane a starostlivosti o svojich členov. V obci aktuálne nie sú rodiny s deťmi
a mládeţou, ktoré by potrebovali odbornú pomoc pri riešení ich ťaţkej ţivotnej situácie.
3.4.4

Ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci
marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením

Za osoby v nepriaznivej sociálnej situácii sú povaţované deti odchádzajúce z pestúnskej,
náhradnej alebo ústavnej starostlivosti, osoby po výkone trestu odňatia slobody, osoby
s ťaţkým zdravotným postihnutím, ţijúce bez podpory blízkej osoby, bezdomovci, drogovo
a inak závislé osoby, ktoré nemajú podporu svojej prirodzenej siete (rodiny)
a marginalizovaná rómska komunita.
V obci ţije rómska komunita, ktorá v percentuálnom vyjadrení tvorí k 31.12.2017 25,35 %
z celkového počtu obyvateľov obce. Rómska komunita sa stretáva so všetkými negatívnymi
sociálno spoločenskými javmi, ktoré ju zasahujú v najväčšom rozsahu, či uţ sa jedná
o nezamestnanosť,
viacdetné rodiny s deťmi
ale aj nízky príjem do rodiny a zlé
hospodárenie, ktoré sa následne prejavuje na zhoršovaní zdravotného stavu rómskej
populácie.

3.4.5

Analýza potrieb obyvateľov obce

Pri analýze potrieb obyvateľov obce v sociálnej oblasti sme vychádzali s poţiadaviek
s ktorými sa občania obracali na pracovníkov obecného úradu. Obec má pomerne širokú
škálu kompetencií pri zabezpečovaní sociálnych sluţieb a za rok 2017 pracovníci obce
poskytli poradenstvo, pomoc alebo súčinnosť svojim občanom v sociálnej oblasti
v nasledovnom rozsahu:
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Tabuľka č. 5 ţiadosti občanov, s ktorými sa obrátili na obecný úrad za rok 2017
Poţadovaná pomoc, sluţba alebo súčinnosť, ktorá súvisí
s poskytovaním sociálnych sluţieb obcou:
počet občanov
zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní ţiadosti na
zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov:
3
zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní ţiadosti na poskytnutie
opatrovateľskej sluţby:
0
zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní ţiadosti na poskytnutie
sociálnej sluţby v dennom stacionári:
0
pomoc pri umiestnení občana do zariadenia pre seniorov
3
zabezpečenie opatrovateľskej sluţby
0
zabezpečenie rozvozu stravy
0
Zabezpečenie prepravnej sluţby
0
zabezpečenie osobitného príjemcu na príjem rodinných prídavkov na
dieťa:
1
zabezpečenie osobitného príjemcu na príjem príspevku a dávok pomoci
v hmotnej núdzi:
0
pomoc pri zabezpečení kompenzačných pomôcok pre zdravotne ťaţko
postihnutého občana:
0
Poskytnutie jednorázového príspevku:
0
súčinnosť pri umiestnení občana v krízovom centre:
0
súčinnosť s UPSVaR SR pri zabezpečení pracovných aktivít pre
občanov zaradených do projektu UPSVaR SR pri aktivačných prácach:
14
súčinnosť s UPSVaR SR pri zabezpečení pracovných aktivít pre
občanov zaradených do projektu UPSVaR SR podľa § 52 ods. 10
4
zákona č. 5/2004 Z.z. – menšie obecné sluţby:

Z tabuľky č. 5 je zrejmé, ţe väčšina poţiadaviek, ktoré pracovníci obecného úradu pre
občanov vybavovali sa týkali najmä dvoch cieľových skupín – seniorov a nezamestnaných.
Obec má záujem riešiť podľa svojich moţností a dostupnej pomoci tieto cieľové skupiny tak,
aby boli ich sociálne problémy efektívne riešené.
3.5

-

-

-

-

SWOT analýza poskytovania sociálnych sluţieb
SILNÉ STRÁNKY
aktívna pomoc obecného úradu pri
posudkovej činnosti a vybavovaní
umiestnenia seniorov do zariadenia pre
seniorov,
dobrá
dostupnosť
poskytovaných
sociálnych sluţieb v blízkom okolí (Veľký
Krtíš, Dolné Plachtince),
spolupráca a podpora aktivít Jednoty
dôchodcov
Slovenska
a základnej
organizácie
Slovenského
zväzu
zdravotne postihnutých,
aktívne vyuţívanie programov UPSVaR
na podporu zamestnanosti,

-

-

-

SLABÉ STRÁNKY
absencia terénnej sociálnej sluţby,
absencia denného stacionára,
nedostatok finančných prostriedkov na
rozširovanie ponuky sociálnych sluţieb
obcou,
nízka informovanosť občanov o ponuke
sociálnych sluţieb,
nedostatok pracovných príleţitostí priamo
v obci,
migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za
prácou do iných regiónov, alebo do
zahraničia,
zníţenie intervalu prepravy a počtu
dopravných spojov v pracovných dňoch,
17

- absencia sociálnych bytov,

-

-

-

-

-

-

PRÍLEŢITOSTI
moţnosť získať finančné prostriedky na
rozvoj
sociálnych
sluţieb
zo
štrukturálnych fondov EU,
moţnosť získať finančné prostriedky na
rozvoj
sociálnych
sluţieb
prostredníctvom dotácií MPSVaR SR
a nadácií pôsobiacich na území SR
moţnosť vyuţívať pre odkázaných
občanov zariadenia sociálnych sluţieb
v blízkom okolí obce,
moţnosť
zvyšovať
zamestnanosť
občanov obce zriadením a poskytovaním
niektorých druhov sociálnych sluţieb v
obci,
spolupráca s UPSVaR pri získavaní
pracovníkov
v rámci
prebiehajúcich
programov zameraných na podporu
zamestnanosti,
zriadenie terénnej sociálnej sluţby,
zriadenie denného stacionára,

-

-

-

-

OHROZENIA
meniace sa legislatívne podmienky
poskytovania sociálnych sluţieb obcou,
nedostatočné finančné krytie sociálnych
sluţieb, ktoré má obec v originálnej
kompetencii,
meniace sa podmienky poskytovania
príspevkov zo strany štátu na zriadené
sociálnej sluţby,
podmienky pre poskytovanie sociálnej
sluţby
(denný
stacionár),
ktoré
nekorešpondujú
s potrebami
cieľovej
skupiny,
zvyšovanie počtu osôb, ktoré za prácou
odchádzajú do iných regiónov alebo do
zahraničia,
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4

VÍZIA A CIELE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŢIEB

Vízia nám určuje smerovanie ktorým chceme ísť pri dosahovaní nášho hlavného cieľa,
ktorým je poskytovanie takých sociálnych sluţieb, ktoré umoţnia občanom obce kvalitný
ţivot a budú schopné prispôsobovať sa ich potrebám v priebehu ich ţivotov.
Ciele tohto komunitného plánu sú rozpracované na obdobie 5-tich rokov a je moţné ich
v priebehu celého obdobia dopĺňať, prípadne ukončiť plnenie cieľa, ktorý stratil svojej
opodstatnenie.

4.1

Seniori a občania s ťaţkým zdravotným postihnutím

Vízia: Občanom obce v dôchodkovom veku a občanom s ťaţkým zdravotným postihnutím
vie obec zabezpečiť také sociálne sluţby, ktoré im umoţňujú preţiť ţivot vo svojom
prirodzenom prostredí s primeranou podporou odborných pracovníkov podľa potrieb
odkázaných občanov.
Hlavný cieľ: Zriadenie sociálnych sluţieb, ktoré umoţnia seniorom a občanom s ťaţkým
zdravotným postihnutím dôstojný ţivot vo svojich domácnostiach.
Cieľ č. 1: Zriadenie opatrovateľskej sluţby podľa záujmu seniorov a občanov s ťaţkým
zdravotným postihnutím
Aktivity k cieľu č. 1:
- monitorovanie potrieb seniorov a občanov s ťaţkým zdravotným postihnutím,
- zahájiť spoluprácu s UPSVaR SR na vytipovanie vhodného programu zamestnanosti,
ktorý by obci umoţnil zamestnať evidovaných nezamestnaných z obce, ktorí
absolvovali opatrovateľský kurz pri poskytovaní opatrovateľskej sluţby občanom
obce,
- vedenie agendy opatrovateľskej sluţby a jej pravidelné vyhodnocovanie
zodpovedným pracovníkom obce.
Zodpovednosť: Obec Sklabiná,
Časový plán: 2020 – 2023
Rozpočet: Obec Sklabiná, UPSVSaR SR – podľa aktuálne otvorených výziev a projektov.
4.2

Nezamestnaní občania obce

Vízia: Nezamestnaní občania udrţiavajú a upevňujú
svoje pracovné zručnosti pri
pracovných aktivitách v prospech obce, ktoré sú koordinované v spolupráci s UPSVaR SR.
Hlavný cieľ: Občania a obec vyuţívajú dostupné aktívne opatrenia trhu práce, ktoré sú
určené pre obecné zariadenia.
Cieľ č. 1: Vyuţívanie všetkých dostupných aktívnych opatrení na trhu práce v príslušnom
roku, ktoré okrem aktivizačných činností umoţňujú aj prácu v pracovnom pomere na riadny,
alebo skrátený pracovný úväzok s čiastočnou refundáciou mzdy a odvodov za zamestnanca.
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Aktivity k cieľu č. 1:
- úzka spolupráca s UPSVaR SR pri vyhľadávaní vhodných projektov v rámci
aktívnych opatrení na trhu práce,
- vytvorenie vhodných pracovných miest a spracovanie projektu pre UPSVaR SR
v súlade s opatrením na trhu práce,
- oslovenie nezamestnaných občanov s ponukou pracovných aktivít priamo v obci,
- vedenie agendy pre úrad práce a monitoring dochádzky a pracovnej disciplíny
prijatých zamestnancov.
Zodpovednosť: Obec Sklabiná
Časový plán: 2019 – 2023
Rozpočet: obec Sklabiná, MPSVaR SR – podľa aktuálne otvorených výziev a projektov.
4.3

Ohrozené skupiny –
osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci
marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením

Vízia: Ohrozené skupiny, najmä marginalizovaná rómska komunita má vytvorenú základnú
sieť pomoci priamo v obci pri riešení svojich problémových situácií.
Hlavný cieľ: Odborný pracovník – terénny sociálny pracovník pracuje s rodinami
a jednotlivcami, ktorí potrebujú pri riešení svojej ťaţkej ţivotnej situácie pomoc a podporu
prispôsobenú moţnostiam jednotlivcov a rodín a tieţ krízovej situácii, ktorú rodina alebo
jednotlivec rieši.
Cieľ č. 1: Zriadenie terénnej sociálnej sluţby pre odkázaných občanov v rátane ohrozených
skupín občanov.
Aktivity k cieľu č. 1:
- vypracovanie analýzy potrieb odkázaných občanov a ohrozených skupín o cieli zriadiť
terénnu opatrovateľskú sluţbu,
- zadefinovanie postavenia terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho
sociálneho pracovníka,
- výber vhodného projektu UPSVaR SR s refundáciou časti mzdy pre pracovníkov
terénnej sociálnej práce,
- spracovanie projektu pre UPSVaR SR
- poskytnutie informácií o terénnej sociálnej sluţbe pre cieľovú skupinu občanov,
- ponúknutie moţnosti zamestnať sa v terénnej sociálnej práci občanom obce, ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon tejto práce,
Zodpovednosť: Obec Sklabiná
Časový plán: 2020 – 2023
Rozpočet: obec Sklabiná, UPSVaR SR.

4.4



Zásady plnenia komunitného plánu sociálnych sluţieb
Komunitný plán sociálnych sluţieb je pre rozvoj sociálnych sluţieb v obci zásadným
dokumentom.
Pri zostavovaní rozpočtu obce sa prihliada aj na strategické ciele komunitného plánu,
ktoré sa do rozpočtu priebeţne premietajú.
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Na skvalitnenie a rozšírenie sociálnych sluţieb vyuţíva obec projektovú činnosť, ktorá
vychádza zo strategických cieľov komunitného plánu a ponuky projektov smerovaných
smerom k samospráve.
Za plnenie komunitného plánu sociálnych sluţieb sú zodpovedné volené a výkonné
orgány samosprávy obce.
Vzhľadom k meniacim sa východiskám pre poskytovanie sociálnych sluţieb z hľadiska
potrieb občanov a aktuálnej legislatívy vykoná obec prostredníctvom svojich pracovníkov
kaţdý rok zisťovanie potrieb občanov dotazníkom, ktorý bude pre občanov k dispozícii
na obecnom úrade.
Výsledky budú po zozbieraní dotazníkov vyhodnotené a podľa moţností obce
zapracované do komunitného plánu sociálnych sluţieb.
Komunitný plán sociálnych sluţieb bude kaţdoročne vyhodnotený a podľa potreby
aktualizovaný.
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5

MONITOROVANIE, HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNU
SOCIÁLNYCH SLUŢIEB



Monitorovanie komunitného plánu bude realizované počas plnenia cieľov komunitného
plánu priebeţne do splnenia realizovaného cieľa.



Hodnotenie komunitného plánu bude realizované na konci kalendárneho roku, kedy sa
vyhodnotia realizované aktivity aj plnenie komunitného plánu.



Komunitný plán bude aktualizovaný na základe výsledkov zo zisťovania potrieb
občanov. Do komunitného plánu sa doplnia nové úlohy súvisiace so zlepšením uţ
poskytovaných sociálnych sluţieb a zavádzaním nových sociálnych sluţieb do ponuky
sociálnych sluţieb v obci.



Zapojenie občanov do hodnotenia a aktualizácie Komunitného plánu sociálnych sluţieb
obce Sklabiná bude realizované dotazníkmi, ktoré budú k dispozícii na obecnom úrade
od novembra príslušného kalendárneho roku a ich výsledky budú zapracované do
hodnotenia a aktualizácie komunitného plánu sociálnych sluţieb obce. Hodnotenie
plnenia a nové ciele komunitného plánu obce budú následne predloţené obecnému
zastupiteľstvu.
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6.

ZDROJE POUŢITÉ PRI SPRACOVANÍ
SLUŢIEB

KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH

Legislatívne zdroje:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991
Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
Programové zdroje:
Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb, Bratislava 2009
Národný program rozvoja ţivotných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo
všetkých oblastiach ţivota, MPSVR SR, Bratislava 2000
Odborné zdroje:
Holúbková,S. – Krupa.s.: Sociálne sluţby pre občanov – manuál pre obecné a mestské
úrady. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 2001
Woleková, H. – Mezianová, M.: Mini príručka pre komunitné plánovanie sociálnych
sluţieb, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 2004
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