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Schvaľovacia doložka
Komunitný plán sociálnych služieb obce Nová Dedina na roky 2018-2023 bol schválený na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa .......................... uznesením č. ..................................
a nadobudol účinnosť dňom schválenia.
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Vážení spoluobčania,
touto cestou by som Vám chcel predstaviť dôležitý strategický dokument- Komunitný plán
sociálnych služieb obce Nová Dedina, ktorý bol vypracovaný v zmysle zákona č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách.
Dokument je výsledkom spoločnej práce a mapovania sociálneho stavu v našej obci.
Poskytuje pohľad na sociálnu situáciu a služby, ktoré sú v súčasnosti poskytované. Ako obec
chceme utvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, komunitnú prácu a komunitnú
rehabilitáciu, čím chceme predchádzať vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých sociálnych
situácií a riešiť miestne sociálne problémy. Komunitný plán bol vytvorený na základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Zohľadňujú sa v ňom potreby občanov, určuje sa
rozvoj sociálnych služieb, personálne, finančné, organizačné a prevádzkové podmienky.
Našou snahou je, aby sme v ďalšom období dokázali napĺňať úlohy a ciele podľa určených
priorít a tým do budúcnosti skvalitňovať život a súdržnosť našich obyvateľov. Vďaka
komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať financie obecného
rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité.
V závere by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa na tvorbe Komunitného plánu priamo, či
nepriamo podieľali. Vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí ste svojimi podnetmi a pripomienkami
dokázali formulovať svoje predstavy a túžby, a tým prispeli nemalou mierou k jeho vzniku.

Mgr. Pavol Novák
starosta obce
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Komunita a komunitný rozvoj
Komunita je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou v obci alebo
v časti a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.
Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych
služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku
alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.
Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej
komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva,
hlavne rozvojom sociálnych služieb.
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti
subjektov – rodina, mesto, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb,
poskytovatelia služieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych
schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácií a podpora
jej začlenenia do spoločnosti.
Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné centrá.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb (KPSS)
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia
rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Nová Dedina plánuje
sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov.
Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti
sociálnych služieb. Komunitné plánovanie sociálnych služieb (ďalej iba „KPSS“) je metóda,
ktorá umožňuje vytvárať rozvojové dokumenty pre oblasť sociálnych služieb a verejného
života na úrovni obce až kraja a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie,
pretože do procesu zapojilo všetky zainteresované subjekty.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ukladá obciam a
mestám povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Podľa zákona č. 448/2008
Z.z. Šiesta časť – Komunitný rozvoj a komunitný plán v oblasti poskytovania sociálnych
služieb - § 82 Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia – obec utvára
podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa
tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku
alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych
sociálnych problémov.
Charakteristickým znakom metódy je dôraz, kladený na:
•
•
•

Zapájanie všetkých tých, ktorých sa spracovávaná oblasť týka
Dialóg, vyjednávanie a konsenzus
Dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov
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KPSS umožňuje každému občanovi obce, orgánom samosprávy ako i prijímateľom a
poskytovateľom sociálnych služieb prezentovať svoje záujmy, potreby a nároky. Ich záujmy a
potreby sa môžu samozrejme líšiť. Jednotlivé strany musia o svojich potrebách a záujmoch
diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch ich naplnenia, spolupracovať a spoločne
hľadať kompromisné riešenia, ktoré by aspoň čiastočne vyhovovali všetkým a pre nikoho by
neboli prehrou. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a
možnosti poskytovateľov služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie
potrieb komunity.
V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych služieb v danej komunite sa
stretávajú a spoločne plánujú títo aktéri, tzv. triáda:
•
•
•

Objednávatelia služieb
Poskytovatelia služieb
Príjemcovia služieb (klienti)

zadávatelia
Obec

poskytovatelia
-tí, ktorí službu
poskytujú

prijímatelia
-tí, ktorým sú
služby určené

ostatná verejnosť
- tí, ktorých sa riešená
problematika netýka,
ale majú právo byť
informovaní, príp. do
nej vstupovať

Všetky tri strany majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti
rozhodovania a finálnej podoby komunitného plánu. Komunitné plánovanie je otvorený
aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadanie najlepšieho riešenia v oblasti sociálnych
služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Nová Dedina je vypracovaný na obdobie piatich
rokov v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb.
Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb
a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.

•

•

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje:
analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych
služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa
jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
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•
•
•

•

analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku,
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku,
časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok,
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb.

Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja
sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.

Použitá terminológia
Prijímateľ sociálnych služieb (užívateľ) je človek v nepriaznivej sociálnej situácii, pre ktorého
sú sociálne služby určené. Sú to rovnako tí, ktorí už služby dostávajú, ako aj tí, ktorí na tieto
služby čakajú. Ciele a zámery užívateľov majú pri komunitnom plánovaní rovnakú váhu ako
ciele a zámery zadávateľov a poskytovateľov, ak nechceme rovno povedať, že by mali byť
prioritné. Vyhľadávanie, oslovovanie a zapájanie užívateľov do práce na komunitnom pláne
je nenahraditeľná príležitosť ako získať informácie o potrebách jednotlivých sociálnych
skupín, o kvalite poskytovaných služieb, ako objaviť existujúce medzery v ich ponuke a ako
objaviť nové zdroje na uspokojovanie potrieb (napr. svojpomocné aktivity).
Poskytovateľ sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná
nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená samosprávnym
krajom, organizácia zriadená štátom. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom plánovaní
rovnaké postavenie, ich ciele a zámery majú rovnakú váhu.
Objednávateľ (zadávateľ) – sociálnych služieb je subjekt, ktorému zákon ukladá zabezpečiť
sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spravujú. V našom prípade je to obec Nová
Dedina. Úlohou obce je niektoré druhy služieb priamo poskytovať, ale najmä koordinovať
činnosť ďalších poskytovateľov v obvode jej pôsobnosti tak, aby sa vytvárala efektívna a
hospodárna sieť služieb pre všetkých obyvateľov obce. Je veľmi dôležité, aby obec
uznesením zastupiteľstva deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne služby. Takéto
politické rozhodnutie prijaté na začiatku celého procesu, potvrdzuje legitimitu komunitného
plánovania a je zárukou pre zapojenie ďalších účastníkov.
Pracovná skupina je tvorená zástupcami objednávateľa, zástupcami poskytovateľov a
užívateľmi sociálnych služieb a spoločne sa zaoberá určitým okruhom problémov.
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo iná 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.
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne
väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.
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Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb
•
•
•
•
•
•
•

Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce Nová Dedina.
Zapojiť obyvateľov obce do plánovania v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.
Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých prípadoch
predstavujú pre obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu).
Zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych verejných služieb pre svojich obyvateľov.
Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu obyvateľov obce, prevenciu a osvetu.
Zabezpečiť základnú ľudskú potrebu – bývanie pre všetky skupiny obyvateľov – sociálnu,
nájomnú.

Ciele národných priorít
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 prijímateľov a
prijímateliek, si stanovia ciele a priority, následne úlohy a opatrenia rozvoja sociálnych
služieb vo svojom územnom obvode na najbližšie obdobie.

Princípy a zásady komunitného plánovania
•

Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov majú
rovnakú váhu. Názorom všetkých strán bol venovaný rovnaký priestor.
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•

•

•

•

•
•

Zapájanie miestneho spoločenstva – pri zapájaní miestnej komunity, obyvateľov obce
Nová Dedina boli metódy a formy oslovenia a zapojenia aplikované tak, aby nikto nebol
diskriminovaný a vylučovaný.
Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – pri spracovaní plánu bol braný ohľad
na spoluprácu s podnikateľmi, dobrovoľníkmi v sociálnych službách, svojpomocné
skupiny, rodinnú starostlivosť, organizácie pôsobiace v obci poskytujúce sociálne služby.
Komunitný plán sociálnych služieb je jedným z nástrojov na celkové zlepšenie kvality
života v obci Nová Dedina.
Práca s informáciami – pri spracovaní bol zabezpečený rovnaký prístup k informáciám
pre všetkých, ktorí sa plánovania zúčastnili. Priebežne bolo zabezpečené odovzdávanie
informácií verejnosti.
Priebeh spracovania komunitného plánu – proces komunitného plánovania zahŕňal
vyhľadávanie, zapájanie a diskusiu rôznych skupín. Tento proces umožnil, aby navrhnutý
systém sociálnych služieb plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom,
ktorými disponuje obec Nová Dedina.
Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce.
Kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania v obci Nová
Dedina je kompromisné riešenie medzi potrebami a možnosťami obecného rozpočtu.
Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež
spoločná dohoda, ktorá vymedzila, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného
plánu podieľať.
(WOLEKOVÁ, H. a MEZIANOVÁ, M. 2004. Mini príručka pre Komunitné plánovanie
sociálnych služieb, 2004, s. 10 .[cit.2018-18-04]. Dostupné na internete:
http://www.portalsvk.sk/dokumenty/komunitne-planovanie-socialnych-sluzieb-28/)

Zásady
•

•
•
•

Potreby, priority a smery rozvoja sociálnych služieb v obci Nová Dedina sú definované
ľuďmi, ktorí žijú v obci a ktorých sa služby týkajú, ich volenými zástupcami, organizáciami
a inými subjektmi s priamym vplyvom na obec Nová Dedina.
Všetky činnosti na miestnej úrovni behom prípravy a pri uskutočňovaní plánu sú
previazané.
Skvalitňovanie sociálnych služieb je obcou Nová Dedina považované za žiaduce a sociálne
služby sú dôležitou súčasťou miestnej politiky.
Priority a smery rozvoja sociálnych služieb vychádzajú z presvedčenia o jedinečnosti,
hodnote, vrodenej dôstojnosti a práve na sebaurčenie každého užívateľa sociálnych
služieb v obci.
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Fázy komunitného plánovania a definovanie zodpovednosti

Zodpovednosť
1. Príprava prostredia

- starosta obce,
-zástupca starostu,
- predsedovia komisií

- vyvolanie dopytu v obci Nová Dedina.
- sformovanie prvotnej pracovnej skupiny
- určenie, koho je treba do prípravy KP zapojiť
- spôsob oslovenia a prizvania ďalších účastníkov
( dotazníkový prieskum)
- príprava informačnej stratégie

2. Vytvorenie riadiacej
štruktúry pre komunitné
plánovanie

- starosta obce,
-zástupca starostu,
- príslušné komisie

- zapojenie všetkých účastníkov procesu
- vytvorenie organizačnej a riadiacej štruktúry pre
spracovanie komunitného plánu
- stanovenie pravidiel rokovania riadiacej štruktúry

3. Porozumenie
problémom v komunite

- starosta obce,
-zástupca starostu,
- príslušné komisie,
- RO a PO organizácie,
- mimovládne organizácie,
- obyvatelia,
- poslanci

- predstavenie cieľov, záujmov a potrieb všetkých
účastníkov
- vytvorenie a zverejnenie mechanizmov pre aktívnu
spoluúčasť verejnosti
- uskutočnenie analýzy potrieb a zhodnotenie
existujúcich zdrojov
- zhodnotenie silných a slabých stránok existujúceho
systému sociálnych služieb
- vymenovanie príležitostí a rizík a naznačenie trendov
pre rozvoj sociálnych služieb

4. Návrh rozvoja
sociálnych služieb

- starosta obce,
-zástupca starostu,
- príslušné komisie,
- poslanci OZ

- hlavné hodnoty, ktoré tvoria jej základ a ktoré budú
pri spracovaní komunitného plánu udávať smer,
ktorým sa budú sociálne služby v budúcnosti uberať
- cieľ, ktorý má byť dosiahnutý a priority rozvoja
sociálnych služieb
- prekážky, ktoré bude nutné prekonať pri rozvoji
sociálnych služieb
- regionálne aj nadregionálne zdroje, ktoré je možné
využiť na rozvoj sociálnych služieb

5. Stratégia rozvoja
sociálnych služieb

- starosta obce,
-zástupca starostu,
- príslušné komisie

- plán postupných krokov a úloh na dosiahnutie
stanovených cieľov a priorít
- systém sledovania realizácie komunitného plánu.
- spracovanie konečnej verzie komunitného plánu.
- predloženie textu komunitného plánu na
pripomienkovanie verejnosti
- schválenie komunitného plánu zastupiteľstvom

6. Realizácia
komunitného plánu
rozvoja sociálnych
služieb

- starosta obce,
-zástupca starostu,
- poslanci OZ

- uskutočňovanie plánu
- ročné vyhodnocovanie plánu
- informovanie verejnosti o uskutočňovaní
komunitného plánu
- priebežné vyhľadávanie a zapájanie nových
partnerov
- nástroje umožňujúce uskutočniť zmeny v pôvodnom
komunitnom pláne

7. Monitorovanie

- starosta obce,
-zástupca starostu,
- poslanci OZ,
- OcÚ

8. Hodnotenie

- starosta obce

Zdroj: Woleková, Mezianivá, 2004, s.14-17.
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Definovanie skupín sociálnych služieb
Komunitné plánovanie je zamerané na rozvoj komunitných sociálnych služieb, ktoré sú
poskytované obyvateľom danej komunity- obce a sú poskytované v obci.

A) Sociálne služby
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
• prevencia vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
• zachovanie, obnova 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,
• dopravná služba,
• opatrovateľská služba,
• domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,
• charitný dom,
• stravovanie dôchodcov
B) Služby vzdelávania
• predškolská výchova -materské školy,
• základné vzdelávanie - základné školy,
• záujmová mimoškolská činnosť - centrá voľného času,
• školská záujmová činnosť - školské kluby detí,
• záujmová mimoškolská činnosť - umelecké školy a ďalšie zariadenia záujmového
vzdelávania
C) Zdravotnícke služby
• základné lekárske služby - lekári prvého kontaktu,
• špecializované lekárske služby- špecializované ambulancie,
• iné zdravotnícke služby -zariadenia a liečebne,
• rehabilitačné služby,
• lekárne,
• dopravná zdravotná služba,
• lekárska služba prvej pomoci
D) Voľno-časové aktivity
• športové ihriská, telocvične,
• oddychové zóny,
• športové kluby a jednoty,
• kluby dôchodcov,
• kino
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E) Bezpečnosť a aktivity prevencie
• aktivity obecnej a štátnej polície,
• preventívne vzdelávacie aktivity,
• monitorovacie bezpečnostné systémy,
• prvky fyzickej ochrany obyvateľov a majetku
F) Bývanie
• sociálne bývanie,
• nájomná bytová výstavba,
• štartovacie byty pre mladé rodiny
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Realizácia komunitného plánovania rozvoja sociálnych služieb
Realizácia prebiehala stretnutím zástupcov vytvorenej skupiny pre projekt KPSS z obce Nová
Dedina. Zároveň sa zabezpečilo stretnutie zástupcov poskytovateľov, zadávateľov a
prijímateľov sociálnych služieb. Zúčastnení boli oboznámení s metodikou realizácie a s
jednotlivými fázami komunitného plánovania. Určil sa časový harmonogram procesu
prípravy KPSS. Vytvorili sme pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti, ktorých úlohou bolo
spätnou väzbou mapovať požiadavky občanov rozčlenených podľa jednotlivých oblastí a
riešiť ich problémy.
Po spoločných konzultáciách a oboznámení sa s cieľmi KPSS sme sa dohodli na vytvorení
dvoch pracovných skupín: "Rodiny s deťmi a mládež" a "Seniori"
Na pracovnom stretnutí dňa 14.02.2018 v rámci prípravy procesu tvorby KPSS bol určený
riadiaci tím v zložení:
Garant KPSS
zodpovedá za spracovanie KP (koncepcie), jej
implementáciu a aktualizáciu

starosta obce Mgr. Pavol Novák

Koordinátor KPSS
zodpovedá za koordináciu jednotlivých činností,
dodržanie časového harmonogramu, za činnosť
koordinačnej skupiny

Koordinačná skupina:
z manažérov skupín- konzultuje a
odsúhlasuje postup prác

Mgr. Michal Frtús
Miroslava Mikulová,
Veronika Tuhá

Pracovná skupina:
zástupcovia cieľovej skupiny,
obdobie spracovania- definujú problémové
oblasti, formulujú strategické ciele, priority,
opatrenia,
obdobie realizácie-napĺňanie cieľov
monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkovzodpovednosť za výstupy

Ľubica Mäsiarová,
Darina Nováková

Obecné zastupiteľstvo obce
Nová Dedina

Riadiaci tím

Deti, mládež, rodina

Seniori a ŤZP
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Pracovné skupiny:
Pracovná skupina: "Deti, mládež, rodina" sa zaoberá cieľovou skupinou rodín s deťmi so
zdravotným znevýhodnením alebo rodín, u ktorých je niektorý člen rodiny v nepriaznivej
sociálnej situácii a potrebuje pomoc. Patria sem rodiny so zlými podmienkami na bývanie,
rodiny, kde je nezamestnaný člen rodiny, dlhy, alkohol a pod. V takýchto situáciách nie sú
rodičia schopní sami bez pomoci prekonať nepriaznivé udalosti a dôsledky môžu ohroziť
vývoj detí.
Pracovná skupina:

"Deti, mládež, rodina"

Poskytovatelia:
Pramienok- Detský folklórny súbor
MŠ Nová Dedina
ZŠ Nová Dedina
FK- Prípravkári
Mažoretky

Erika Frtúsová, Mgr.
Lucia Andrušková, Mgr.
Ľubica Halabuková, Mgr.
Patrik Bob
Emília Gažová, Mgr.

Pracovná skupina: "Seniori a ŤZP" sa zaoberá cieľovou skupinou seniorov, ktorí predstavujú
obyvateľov, u ktorých dochádza v dôsledku starnutia k úbytku funkčného potenciálu a sú pri
uspokojovaní svojich potrieb závislí na pomoci druhej osoby. Stupeň intenzity pomoci nie je
určovaný vekovou hranicou, ale práve závislosťou na pomoci od druhej osoby pri
zabezpečovaní základných potrieb (stravovanie, hygiena, vyprázdňovanie,...).
Pracovná skupina:
Poskytovatelia:
JDS - Jednota dôchodcov Slovenska
Spevácka skupina Radosť
ZKKS - Združenie kresťanských seniorov
Slovenska

Obec Nová Dedina - Denný stacionár pre
dospelých

"Seniori a ŤZP"

Štefan Harmady
Peter Titurus
Anna Grausová
Mgr. Michal Frtús
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Analýza sociologických a demografických údajov
Základné údaje o obci Nová Dedina
Názov obce:
Okres:
Kraj:
Kód obce:
Prvá písomná zmienka:
Rozloha katastra:
Počet obyvateľov k 02.05.2018
Web:

Nová Dedina
Levice
Nitriansky
502588
1075
2 917 ha
1511
www.novadedina.sk

Charakteristika obce
História obce Nová Dedina
Vznikla zlúčením obcí Tekovská Nová Ves a Opatová v roku 1960. V roku 1974 sa k nej
pripojila obec Gondovo pod starým názvom Šalmoš. Okrem nich tvoria obec ďalšie časti Sv.
Kríž, Kamenec, Balvany, Buruzlo a Priba. Osídlenie tejto lokality je dokázané archeologickými
nálezmi sídliska s kanelovanou keramikou už v enealite.
Tekovská Nová Ves -sa prvýkrát spomína v roku 1331 pod názvom Vyfalv, keď ju dali do
zálohy Pavlovi Maďarovi, kastelánovi hradu Jelenec. Patrila viacerým vlastníkom, hradným
panstvám aj zemianskym rodinám. Pri obci sa nachádza kláštor. Od roku 1332 sa obec
menovala Nova Villa a neskôr Garamújfalú. Po prevrate v roku 1918 Hronská Nová Ves a od
roku 1928 správne úradne slovensky Tekovská Nová Ves.
V roku 1534 mala obec 25 domov, v roku 1601 bolo 75 domov, jedna fara, dve kúrie a krčma.
15. júla 1960- sa konala schôdza občanov a z Tekovskej Novej Vsi a Opatovej vznikla Nová
Dedina. Názvy Tekovská Opatová a Hronská Nová Ves sa neujali. Z histórie Gondova
nepoznáme veľa. Vieme, že často menila názvy a aj svojich majiteľov, napr. Maďar Pavel,
Balványi Juraj, Lévai Ladislav a DemendiLavrinc. Gondovo bola v minulosti spomínaná ako
Šalmoš a Balvan. Prvýkrát sa spomína v roku 1075 pod názvom Balvan. Patrila opátstvu v
Hronskom Beňadiku. Od roku 1388 bola vo vlastníctve levického hradného pána. V roku
1948 bola premenovaná na Gondovo na pamiatku Daniela Gondu, veliteľa povstaleckej
jednotky bojujúcej počas SNP. Vroku 1974 sa Gondovo pripojilo k Novej Dedine.
V roku 1900 mala obec 458 obyvateľov- okrem troch spomínaných zlúčených obcí Tekovskej
Novej Vsi, Opatovej a Gondova, ležalo na území Novej Dediny niekoľko ďalších osád, ktoré sa
časom zlúčili s nimi alebo zanikli. Osada Balvany sa spomína v roku 1245 a patrila tunajším
zemanom. Posledná zmienka o nej je z roku 1520. Názov dostala podľa kamenistej pôdy pod
lesom. 5. júla 1998 vysvetlil kaplnku sv. Cyrila a Metoda na mieste pôvodného dreveného
kostolíka. Osada Buruzlo, ktorá sa spomína v roku 1283, patrila ostrihomskému
arcibiskupstvu. Písomná zbierka o osade Priba je z roku 1265. Tiež bola vlastníctvom
ostrihomského arcibiskupstva.
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Osada Svätý Kríž- patrila viacerým zemianskym rodinám sa spomína v roku 1534. V 18.
storočí bola majetkom Hellenbachovcov. Dodnes je súčasťou Novej Dediny. Meno získala
podľa bývalého katolíckeho kostola, ktorý tam bol vystavaný k pamiatke Sv. kríža. V roku
1601 mala 19 domov, faru, školu a 2 kúrie. V roku 1664 bola podľa tureckého daňového
súpisu neobývanou dedinou.
Osada Kamenec- obdržala meno podľa zloženia pôdy. Boli tu prevažne pasienky a salaš.
Nachádzal sa tu kaštieľ, ktorý patril rodine Hrudkovej. Od roku 1932 tu stojí zvonica.
Kamenec je súčasťou Tekovskej Novej Vsi.
(http://referaty.aktuality.sk/historia-nasej-obce/referat-8403) [20.4.2018]

Demografická analýza obyvateľstva
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patria aj
demografická situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti
charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie.
Graf 1.
Počet obyvateľov v obci
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Tabuľka 1.: Počet obyvateľov v obci
Spolu
Muži
Ženy

2008
1557
729
828

2009
1549
729
820

2010
1541
729
812

2011
1549
735
814

2012
1541
730
811

2013
1536
731
805

2014
1524
723
801

2015
1511
718
793

2016
1514
725
789

2017
1513
725
788

K2.5.2018
1511
729
782

Zdroj: www.statistics.sk
Podľa grafu sledujeme, že populácia v obci v priebehu desaťročia mierne klesala. V pomere k
mužom v obci prevažuje ženské pohlavie.
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Tabuľka 2: Prehľad prírastku/úbytku obyvateľstva v obci Nová Dedina

Rok

Narodilo sa

Umrelo

9
9
15
11
12
11
15
15
20
6

10
18
15
19
14
20
19
15
18
11

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Zdroj: www.statistics.sk

Migračné saldo
(prírastok,
úbytok)

Prirodzený
prírastok
-1
-9
0
-8
-2
-9
-4
0
2
-5

12
-13
-4
-3
1
3
-8
-10
22

Index vekového zloženia v percentách

Graf 2.
Index vekového zloženia v percentách
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Tabuľka 3.: Index vekového zloženia v percentách
Hodnoty v %
V predproduktívnom
veku(0 – 14 rokov)
Produktívnom veku
(15-64)
Poproduktívnom veku
(64+)
Zdroj: www.statistics.sk

2008

2009

2010

2011

2016

2017

12,52

12,27 12,01 11,94 12,13 12,04 11,75 11,98 12,75

12,89

72,9

73,47 73,78 73,85 73,26 72,92 72,64 71,61 70,67

69,8

14,58

14,27 14,21

17,32

14,2

2012

14,6

2013

2014

2015

15,04 15,62 16,41 16,58
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Najsilnejšiu časť populácie v obci tvoria obyvatelia v produktívnom veku života. Za
povšimnutie stojí, že za posledné roky počet obyvateľov v produktívnom veku mierne klesá a
poproduktívnom mierne stúpa. Dá sa predpokladať, že v krátkej budúcnosti môžeme
očakávať ešte narastajúcu časť obyvateľov nad 65 rokov, keďže najmenšiu časť tvorí
predproduktívna zložka.
Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľstva
Z hľadiska národnostnej štruktúry je v obci Nová Dedina zastúpená slovenská národnosť až v
99,61%. Občania maďarskej národnosti boli evidovaný v 0,19%, českej 0,13% a inej 0,06%.
V súčasnosti sa nachádzajú v obci štyria obyvatelia maďarskej národnosti, jeden českej a
jeden v kategórii iné. Rómska národnosť je zastúpená len jedným obyvateľom.
Z hľadiska vierovyznania je obec heterogénna. Dominantná časť obyvateľov sa hlási k
rímskokatolíckemu (95,34%) a menšia časť k evanjelickému vierovyznaniu (1,47%). Približne
2,43% obyvateľov je bez vierovyznania.
Zdroj: Matrika OcÚ

Sociologická analýza
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
V roku 2017 bolo v obci Nová Dedina evidovaných 46 uchádzačov o zamestnanie. Oproti
roku 2012, kedy ich bolo evidovaných až 93, počet výrazne poklesol takmer o polovicu, čo
možno vnímať ako pozitívum.
Za nepriaznivé možno považovať odchod mnohých ľudí v produktívnom veku za prácou do
zahraničia.
Graf 3.
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
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Tabuľka 4.: Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie
Rok
2008
Počet evidovaných
uchádzačov o
50
zamestnanie
Zdroj: www.statistics.sk

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

84

79

82

93

92

77

71

54

46
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Za vážny problém je možné považovať občanov dlhodobo nezamestnaných, ktorí časom
strácajú pracovné návyky.
Ďalšou kategóriou sú nezamestnaní pred dovŕšením dôchodkového veku, kde klesá záujem
zamestnávateľov prijať takého človek do zamestnania.
Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti obec spolupracuje s ÚPSVaR v Leviciach, pri
vytváraní dočasných pracovných miest. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti
dočasne zamestnáva nezamestnaných občanov v rámci malých obecných služieb. V
prevažnej miere výkon týchto činností zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.
Tabuľka 5.:Údaje o počte nezamestnaných a produktivite obyvateľstva
stav k 31.12.2017
Počet produktívneho obyvateľstva obce
1056
Poberatelia dávok v hmotnej núdzi a žiadateľov
9
Počet nezamestnaných občanov obce
35
Počet dlhodobo nezamestnaných
14
Zdroj: ÚPSVaR Levice
Tabuľka 6.:Rodiny s deťmi a mládež – neúplné rodiny
stav k 31.12.2017
Počet poberateľov DvHN podľa druhu príjmuneúplné rodiny (k 31.12.2017)
Pracovný pomer
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o vykonaní práce
Invalidný dôchodok – 40-70%
Vdovský dôchodok- dôchodkový vek
Starobný dôchodok
Príspevok na opatrovanie
Výživné
Náhradné výživné
Iný príjem- hmotná núdza
Nezaradené
Zdroj: ÚPSVaR Levice

Spolu

0 detí

1 dieťa

2 deti

1
3
-

1
3
-

-

-

Tabuľka 7.: Rodiny s deťmi a mládež – úplné rodiny
stav k 31.12.2017
Počet poberateľov DvHN podľa druhu
Spolu
0 detí
1 dieťa
príjmu- úplné rodiny (k 31.12.2017)
Dohoda o pracovnej činnosti
Invalidný dôchodok – 40-70%
Starobný dôchodok
1
1
Príspevok na opatrovanie
1
1
Nezaradené
1
1
Spolu
3
3
-

2 deti
-

Zdroj: ÚPSVaR Levice
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Tabuľka 8.: Rodiny s deťmi a mládež – neúplné rodiny – podľa výšky príjmu
stav k 31.12.2017
Počet poberateľov DvHN podľa výšky príjmuSpolu
0 detí
1 dieťa
2 deti
neúplné rodiny
0
0,01-30,00
30,01-60
60,01-90
90,01-120, 00
120,01-150, 0
210, 01 a viac
2
2
Spolu
2
2
Zdroj: ÚPSVaR Levice

Tabuľka 9.: Rodiny s deťmi a mládež – neúplné rodiny – podľa výšky príjmu
stav k 31.12.2017
Počet poberateľov DvHN podľa výšky príjmuSpolu
0 detí
1 dieťa
2 deti
úplné rodiny
0
0,01-30,00
30,01-60
60,01-90
90,01-120, 00
120,01-150, 0
210, 01 a viac
Spolu
Zdroj: ÚPSVaR Levice

Tabuľka 10.: Ťažké zdravotné postihnutie- obyvatelia obce Nová Dedina
stav k 31.12.2017
Počet poberateľov peňažného príspevku na
64
kompenzáciu ŤZO
Počet poberateľov peňažného príspevku na
1
osobnú asistenciu
Zdroj: ÚPSVaR Levice

Tabuľka 11.: Rodičovský príspevok
stav k 31.12.2017
Počet poberateľov rodičovského príspevku v
čase od 0 do 3 rokov dieťaťa
Počet poberateľov rodičovského príspevku v
čase od 4 do 6 rokov dieťaťa

28
1

Zdroj: ÚPSVaR Levice
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Tabuľka 12.: Príspevok na opatrovanie
stav k 31.12.2017
Veková štruktúra
Počet
Do 17 rokov
Od 18 do 60 r.
Viac ako 60.r
Poberatelia príspevku na opatrovanie
0
14
7
Opatrované osoby
2
5
15
Opatrovatelia- poberatelia príspevku na opatrovanie
Opatrovatelia
Zdroj: ÚPSVaR Levice

Tabuľka 19.: Ťažké zdravotné postihnutie
stav k 31.12.2017
Počet osôb s ŤZP
ženy
muži
Vo veku do 7 rokov
0
2
Vo veku od 8- 18 rokov
2
0
Vo veku od 19- 65 rokov
20
21
Vo veku od 66 do 80 rokov
39
15
Vo veku nad 80 rokov
19
4

spolu
2
2
51
54
23

Zdroj: ÚPSVaR Levice

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb
Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce obsahovala:
• identifikáciu skupiny poskytovateľov sociálnych služieb,
• štúdium materiálov o poskytovateľoch sociálnych služieb z dostupných zdrojov,
• osobné návštevy jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb a stretnutia s ich
zástupcami za účelom zistenia materiálno technického vybavenia a vzdelanostnej
štruktúry zamestnancov,
• spracovanie výstupov z materiálov a osobných stretnutí.
Poskytované sociálne služby:
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
•
•
•
•
•
•
•

Denný stacionár pre dospelých
Posudková činnosť
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Príspevok dôchodcom na spoločné stravovanie
Rozvoz stravy v obci
Nájomné byty pre mladé rodiny
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1. Sociálne služby
Denný stacionár pre dospelých
Obec Nová Dedina sa od roku 2015 začala prevádzkovať sociálne zariadenie s plánom
poskytovať sociálne služby pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku alebo iného zdravotného obmedzenia. Zariadenie Denného
stacionára pre dospelých funguje ambulantnou formou a má kapacitu 20 osôb. Poskytuje
klientom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu a stravovanie. Zabezpečuje pracovné terapie a záujmovú činnosť. V
dennom stacionári sa poskytuje aj sociálne poradenstvo rodine alebo inej fyzickej osobe,
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí a na účel spolupráce pri
sociálnej rehabilitácii. V súčasnosti je kapacita stacionára plne využitá.
Občania môžu využiť aj sociálne služby poskytované poskytovateľmi v meste Levice ako aj
v okolitých dedinách.
Posudková činnosť
Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je lekárska posudková činnosť a
sociálna posudková činnosť. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na
sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a na opatrovateľskú službu.
-

lekárska posudková činnosť

Slúži na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu
vykonáva lekár na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom. Posudzujúci lekár
pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce.
Priamo v obci nemá sídlo žiaden posudkový lekár. K dispozícií sú v okresnom meste Levice.
-

sociálna posudková činnosť

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v
oblasti seba obslužných úkonov a úkonov starostlivosti o svoju domácnosť.
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Osobám, ktoré by mali záujem o poskytnutie sociálnej služby akou je v obci Denný stacionár
pre dospelých si majú možnosť na obci podať žiadosť. V prípade plnej kapacity obec
zabezpečí náhradnú službu ako jej to stanovuje zákon č. 448/2008 Z.z. Obec sa v takomto
prípade obráti na verejného alebo neverejného činiteľa v okolí, ktorý službu zabezpečí.
Momentálne obec neeviduje žiadne žiadosti o poskytnutie sociálnej služby.
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Príspevok dôchodcom na spoločné stravovanie
Podmienkou príspevku pre stravníkov je trvalý pobyt v obci, starobný dôchodok, max. podľa
počtu prac. dní v mesiaci, 0,50 eur na jednu stravnú jednotku. V priemere odoberá stravnú
jednotku v obci 35-40 obyvateľov/mesiac. Obec v rámci zabezpečenia stravy poskytuje aj
službu rozvozu, ktorá je aj pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky na príspevok a hradia si plnú
sumu.
Opatrovateľská služba
Obec Nová Dedina pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu. Momentálne ale nie je
registrovaný žiadny klient, ktorý by túto službu využíval.
Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý má trvalý pobyt na území obce
Nová Dedina a ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Rozsah
opatrovateľskej služby určuje obec na základe odporučenia lekára príslušného zdravotného
zariadenia a požiadaviek občana.
Tabuľka 20.: Počet klientov, ktorým bola poskytovaná opatrovateľská služba
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

2

2

2

2

1

1

Počet klientov, ktorým bola
poskytovaná
opatrovateľská služba

Zdroj: Matrika OcÚ Nová Dedina
Služby vzdelávania
Materská škola
V obci je jedna materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Dedina s celkovou
kapacitu 40 miest. Počet detí v MŠ je dlhodobo stabilný.
Graf 4.
Počet detí- MŠ, Nová Dedina
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Tabuľka 19.: Počet detí v MŠ
Počet
detí MŠ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24

25

24

27

32

38

37

33

30

29

Zdroj: www.statistics.sk a MŠ Nová Dedina
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V grafe nie sú uvedené počty detí predškolského veku navštevujúci materskú školu
(doplniť!).
V minulosti obec prevádzkovala materskú školu aj v časti Gondovo. Vzhľadom k
populačnému poklesu a tým k zníženému záujmu, bola v rámci reštrukturalizácie a
znižovania ekonomických nákladov v roku 2006 celá prevádzka MŠ v Gondove zrušená. V
zrekonštruovanej bývalej MŠ je momentálne vybudovaný Denný stacionár pre dospelých a v
nadstavbe sú štyri nájomné byty.
Základná škola
V súčasnosti sa nachádza v zriaďovateľskej pôsobnosti Biskupského úradu v Banskej Bystrici
jedna základná škola (Cirkevná základná škola sv. Pavla). Kapacita školských zariadení je aj
pre výhľadové potreby obce a jej záujmového územia dostačujúca. S prihliadnutím na
demografickú prognózu sa žiadne nové zariadenia základného školstva nenavrhujú.
Deti je možné prihlásiť do krúžkov:
folklórny, spevácky, matematický, umelecký, športový, počítačový, anglický jazyk, tvorivé
dielne a mažoretky.
Projekty školy: Environmentálna výchova, Škola podporujúca zdravie s certifikátom,
Moderná softvérová výučba.
Graf 5.
Počet žiakov - Cirkevná ZŠ, Nová Dedina
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Tabuľa 20.: Počet žiakov ZŠ
Počet žiakov ZŠ

2008
113

2009
101

2010
97

2011
87

2012
86

2013
67

2014
67

2015
65

2016
81

2017
89

Zdroj: www.statistics.sk a Cirkevná ZŠ sv. Pavla

Zdravotnícke služby
V obci je dostupné samostatné zdravotné stredisko, kde má svoju ordináciu všeobecný lekár
a stomatológ. V objekte sa nachádza aj lekáreň. Tým obec v rámci svojich možností vychádza
v ústrety starším a imobilným občanom na poskytnutie základnej lekárskej starostlivosti
priamo v obci. V obci absentuje gynekologická ambulancia a detská ambulancia. Ostatné
špecializované zdravotnícke služby sú zabezpečované prevažne Nemocnicou s poliklinikou
n.o. Levice. Môžeme skonštatovať, že systém zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti je
vzhľadom na polohu, veľkosť obce a ekonomické možnosti vyhovujúci.
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Voľno-časové aktivity
Nová Dedina má dlhodobú tradíciu budovania a využívania športových, telovýchovných a
športovo-rekreačných zariadení. V časti Tekovská Nová Ves je vybudovaný športový areál a
kvalitné futbalové ihrisko s oceľovou krytou tribúnou a murovaný objekt (šatne, sociálne
zariadenie, bufet). Súčasťou areálu sú aj odstavné plochy pre parkovanie áut. V časti
Gondovo je staré futbalové ihrisko a v časti Tekovská Nová Ves obecná telocvičňa.
V obci taktiež funguje Dobrovoľný hasičský zbor. V roku 2012 obec dobudovala verejné
priestranstvo za účelom stretávania sa občanov a za účelom oddychovej zóny. Projekt bol
kofinancovaný z prostriedkov EÚ z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 4.1
Regenerácia sídiel.
Súčasná situácia si žiada zväčšenie športového areálu, dobudovanie športovo-relaxačného
centra v areáli, vytvorenie nových plôch pre chýbajúce zariadenia a športoviská najmä pre
deti a mládež, ako aj priestor pre špecifické športy, ako napr. tenis.
(PHSR N. Dedina, 2012, s.30).
Bezpečnosť a aktivity prevencie
Štátna a obecná polícia
V obci nie je zriadená obecná polícia. Bezpečnosť v obci zabezpečuje štátna polícia OO PZ
Levice.
Monitorovacie a kamerové systémy
Kamerové systémy sa nachádzajú na budove obecného úradu a Cirkevnej základnej školy sv.
Paula- ich stav je kritický a zastaraný. Na iných miestach obce zatiaľ nie sú inštalované
kamerové systémy. V budúcnosti je potrebné uvažovať s ich rozšírením na rizikových
miestach, aby sa zabránilo úmyselnému poškodzovaniu majetku, vandalizmu a trestnej
činnosti.
Bývanie
Sociálny bytový fond a nájomné bývanie
V súčasnosti nie je v obci budovaná sociálna bytová výstavba - nižšieho štandardu. V
budúcnosti je potrebné zvážiť výstavbu podľa potreby v priestoroch súčasnej nevyhovujúcej
výstavby.
Prideľovanie uvoľnených bytov sa riadi aktuálnym VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo
vlastníctve obce Nová Dedina. Posúdenie a výsledky posudzovania sa predkladajú obecnému
zastupiteľstvu, ktoré odporučí alebo neodporučí starostovi uzavrieť zmluvu so žiadateľom.
Služby občanom:
Obecné noviny
Novodedinky- obecný občasník
Knižnica
Miestna knižnica s internetom
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Zdravotné stredisko
Optima Medico- Všeobecný odborný lekár: MUDr. Alexandra Krištofová
Zubná ambulancia: MUDr. Štefan Petro
Lekáreň K & K Salixs.r.o.
Pošta
Slovenská pošta- pobočka Nová Dedina
Pekáreň
Pekáreň Slávka- Nová Dedina
Potraviny
Predajňa u "Š" časť- Tekovská Nová Ves- predajňa rozličného tovaru
Katarína Jesenská- Rozličný tovar- rozličný tovar a záhradnícke potreby
COOP Jednota Potraviny- Gondovo
COOP Jednota- Opatová
Kadernícky a kozmetický salón
Kadernícky salón- Ľubica Maľová
Kozmetický salón a pedikúra- Petra Pastierová
Fitness centrum- Marcel Mališka
Stolárstvo
Miloš Cigánik- stolárske práce
Miloš Kosorín- stolárske práce
Inštalácie
Milan Gubáni- elektrická inštalácia
Miloš Dobrovič- elektrická inštalácia
Roman Múčka- kanalizačná, výhrevná a klimatizačná inštalácia
Maľovanie zasklievanie
Peter Selka
Stavebné práce
Ivan Bezuška
Andrej Novák
Ján Farkaš
Poisťovanie
Edita Pivolusková- poisťovací agent, maklér
Administratíva
Miroslav Brumlovský ml.- kombinované administratívno-kancelárske činnosti
Kamenárstvo
Angelo
Pohostinstvá
Lenka Bláhová- pohostinstvo
U Dukyho – pohostinstvo- Rusnáček Dušan
CaféExspress JS- Tomáš Moravík
Zvieratá
Ranč Aura n.o.- Anna Zemančíková
Kultúrny dom: Slúži občanom na spoločenské akcie
V obci sa každoročne organizujú kultúrno-spoločenské akcie zamerané na ľudové tradície,
folklór, kresťanské sviatky, športové aktivity a súťaže, memoriály, plesy a ľudové zábavy.
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Patria sem:
Čilejkársky jarmok, Akcia Sv. Urban - patrón viníc, Obecná zabíjačka, Deň matiek - majáles,
Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda, PZ - Stará hora - farbiarske skúšky psov, Záver streleckej
ligy, Memoriál Jozefa Slosiara, Memoriál Štefana Valentíka a iné .
Na kultúrno – spoločenské podujatia sa využívajú verejné priestranstvá obce určené na
zhromažďovanie občanov, miesta patriace k extravilánu obce (kaplnka svätého Urbana,
Žuhračka, strelnica Beňov vrch), škola, školský dvor, divadelná miestnosť v pastoračnom
centre a kultúrny dom s viacúčelovou sálou s kapacitou 150 miest. Nová Dedina udržuje
družobnú komunikáciu s obcou Dolní Stakory v Českej republike.
Obec Nová Dedina je súčasťou tzv. „čilejkárskej“ oblasti a tradície zohrávajú v obci dôležitú
úlohu.

Tabuľka 21. :Záujmové združenia a spoločenské organizácie v obci
Organizácia

Predmet činnosti

Pramienok - detský folklórny súbor
Glória - chrámový zbor
JDS - Jednota dôchodcov Slovenska
Spevácka skupina Radosť
Športovo strelecký klub
Slovenský Siluetový &BenchrestovýKlub
KKS - Združenie kresťanských dôchodcov
ŠK Nová Dedina
DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor
Ranč Aurao.z.
NKVC- Nitrianska kráľovská vínna cesta
Urbárska, lesná a pasienková spoločnosť
Urbárska, lesná a pasienková spoločnosť
Urbárska, lesná a pasienková spoločnosť

Udržiavanie folklórnych tradícií v obci
Chrámová hudba
Stretávanie dôchodcov
Ľudová tvorba a folklór
Strelecké súťaže
Strelecké súťaže
Stretávanie kresťanov
Podpora a organizovanie športových podujatí
Pomoc pri požiaroch v obci
Chov koní – tábory a krúžky pre deti
Vínne trhy, výstavy, vínne tradície
Hospodárenie s lesmi a pasienkamiN.D. – Tek. Nová Ves
Hospodárenie s lesmi a pasienkamiNová Dedina – Opatová
Hospodárenie s lesmi a pasienkamiNová Dedina – Gondovo

Obec nemá rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie ani obchodné spoločnosti.

Tabuľka 22.
Cieľová skupina: Deti, mládež, rodina

1. Soc. služby v nízkoprahovom dennom centre
2. Sociálne služby poskytované v nocľahárni
3. Poskytovanie základného sociálneho
poradenstva
4. Komunitné centrum
5. Sociálne služby poskytované v útulku
6. Zariadenie núdzového bývania
7. Nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu

Obec sociálnu službu
poskytuje/neposkytuje

Potreba

Nie
Nie

Nie
Nie

Áno

Áno

(zamestnanci obce)

Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
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8. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a
podpora zosúladenia rodinného a prac. života
9. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení
dočasnej starostlivosti o dieťa

Nie

Áno

Nie

Áno

Tabuľka 23.
Cieľová skupina: Seniori a ŤZP
Obec sociálnu službu
poskytuje/neposkytuje

Potreba

Nie

Nie

Nie
Áno
Nie

Nie
Áno
Áno

Áno

Áno

Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Áno

Obec sociálnu službu
poskytuje/neposkytuje

Potreba

1. Zariadenie pre seniorov
(služby sa poskytujú prostredníctvom zariadení v okolí)

2. Zariadenie opatrovateľskej služby
3. Opatrovateľská služba
4. Prepravná služba
5. Poskytovanie sociálnej služby v dennom
stacionári
6. Sprostredkovanie osobnej asistencie
7. Sprievodcovská služba a predčitateľská služba
8. Požičiavanie pomôcok
9. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
Tabuľka 24.
Podporné služby

1. Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
Nie
Nie
povinností
2. Poskytovanie služby v dennom centre
Nie
Nie
3. Podpora samostatného bývania
Nie
Nie
4. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
Nie
Nie
5. Poskytovanie sociálnej služby v práčovni
Nie
Nie
6. Poskytovanie sociálnej služby v stredisku
Nie
Nie
osobnej hygieny
Vypracované podľa priamej práce s klientmi, pracovných skupín a zamestnancami obce

Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb
Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom
obvode na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových
skupín obsahovala:
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•

•

identifikovanie a priame oslovenie skupín prijímateľov a ďalších obyvateľov
preadekvátne zistenie požiadaviek a potrieb sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb a jednotlivých cieľových skupín,
spracovanie výstupov z dotazníkového a osobného dopytovania.

Nasledujúca SWOT analýza obsahuje aj návrhy, ktoré nespadajú do kategórie sociálnych
služieb, môžu ale zlepšovať úroveň obce a život v nej.

Tabuľka 25.: Deti, mládež, rodina
Silné stránky
Slabé stránky
• Dobrá spolupráca obecný úrad- občan
• Absencia detských jaslí,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktívny spoločenský život- stretávanie sa,
spolupráca, akcie
Materská škola,
Základná škola,
Základná umelecká škola,
možnosť mamičiek prihlásiť dieťa do MŠ od 2
a pol roka,
Priestranný dvor, množstvo zelene,
Dve detské ihriská v obci,
Telocvičňa,
Športový areál,
Oddychová zóna,
Dve futbalové ihriská v obci,
Obecná knižnica,
Čiastočne zrekonštruovaná ZŠ,
Zrekonštruovaná MŠ,
Uskutočňovanie búrz detského oblečenia
v priestoroch obecného úradu,
Spoločné akcie medzi MŠ, ZŠ a Denným
stacionárom,
Noc s Andersenom organizovaná každoročne
v obecnej knižnici,
Zabezpečené školské stravovanie,
Podpora a rozvoja záujmových aktivít
mládeže,
Dobrá pripravenosť detí na vstup do ZŠ,
Viac aktivít s MŠ, ZŠ a obcou,
Podpora a pomoc menšieho počtu rodičov,
Dobré medziľudské vzťahy,
Spolupráca s inštitúciami,
Podpora obce formou dotácií na šport
a kultúru,
Podpora zo strany zriaďovateľa škôlky,
Práca s internými projektmi,
Zdravé podmienky pre bývanie,
Zdravé životné prostredie,
Kultúrne podujatia organizované v obci,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absencia neformálneho vzdelávacieho
zariadenia,
V niektorých prípadoch sťažené mapovanie
niektorých sociálnych skupín
Činnosti pre deti a žiakov,
Znižujúci sa počet žiakov v ZŠ,
Chýbajúce ZRPŠ v MŠ
Neochota rodičov spolupracovať
Chýbajúci detský lekár
Absencia prepravnej služby
Nedostatok nájomných bytov pre mladé
rodiny
Chýbajúca bezpečnosť a ochrana ihrísk
Prechody pre chodcov na frekventovaných
úsekoch,
Chýbajúce jazykové kurzy,
Nedostatok sociálnych
a nízkoštandardných bytov,
Nevyhovujúci technický stav strechy
telocvične,
Neexistujúce chodníky,
Osvetlenie a kamerový systém
Neschválené projekty na zlepšenie
finančnej situácie
Dobudovanie športovo-relaxačného centra v
športovom areáli,
Priestorovo nedostatočný športový areál,
Chýbajúce zariadenia a športoviská pre
špecifické športy,
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•
•

Detské futbalové kluby,
Fungujúce detské krúžky- napr. Mažoretky

Príležitosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozšíriť sociálne služby
ZRPŠ- plánuje sa od septembra 2018
Poskytovanie kurzov,
Zapájanie sa do viacerých projektov
Zlepšovanie spolupráce medzi mládežou a
seniormi,
Zvýšenie počtu a úspešnosti kultúrnych
a športových aktivít detí a mládeže
Postupná revitalizácia komunikácií
v obci,
Vytváranie besiedok a prednášok pre
prvorodičky
Zvyšovanie zamestnanosti,
Zvyšovanie úrovne kultúrnych podujatí,
Zveľaďovanie a napredovanie obce,
Wifi v obci,
Oprava telocvične,
Inštitút vzdelávania.
Oprava viacúčelového a dobudovanie
športového areálu
Vybudovanie wellness,
Rekonštrukcia a modernizácia verejných
priestranstiev ihriska a škôlky z finančných
zdrojov

Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ohrozenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabá podpora zo strany rodičov,
Komunikačné bariéry (rodič – učiteľ –
obyvatelia),
Nezáujem občanov pri poskytnutí vybraných
kurzov, krúžkov, prednášok, školení,
Nízka zrozumiteľnosť legislatívy,
Málo mladých rodín,
Vandalizmus,
Zatracovanie kultúrnych a športových
aktivít,
Závislosť mladých na sociálnych sieťach
namiesto osobného stretávania sa,
Nízka pôrodnosť,
Migrácia,
Nespokojnosť s občianskou infraštruktúrou,
Nedostatočné sociálne usmernenie detí
rodičmi a učiteľmi

Tabuľka 26.:Seniori a ŤZP
Slabé stránky

Denný stacionár pre dospelých,
Zdravotné stredisko,
Informovanosť o sociálnych službách
v obci zo strany poskytovateľov,
Dobrá cenová dostupnosť poskytovaných
sociálnych služieb,
Možnosť zabezpečenia stravy obcou,
Rozvoz stravy v obci,
Možnosť výberu poskytovateľa stravy
(pri príspevku od obce na obedy), výber
z viacerých jedál a diétne jedlá,
JDS- Jednota dôchodcov Slovenka
KKS- Združenie kresťanských dôchodcov
Tri informačné tabule v obci,
Kultúrne podujatia organizované v obci,
DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Momentálne nevyužívaná opatrovateľská
služba,
Chýbajúca prepravná služba v obci a mimo
nej,
Nízka informovanosť väčšinovej populácie o
potrebách cieľových skupín,
Nízke dôchodky,
Nízka zručnosť práce s PC a tým získavanie
informácií
Neochota vytvárať podmienky pre vznik
chránených dielní,
Finančná negramotnosť dôchodcov,
Chýbajúca dobrovoľnícka činnosť,
Nedostatočné vedomosti o civilizačných
ochoreniach,
Chýbajúce výhody pre dôchodcov napr.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Spolupráca s SČK (napr. darovanie krvi)
Pedikúra,
Skúšobňa spevokolu na obecnom úrade
Vybudovaný bezbariérový prístup- COOP
Jednota- časť Opatová, Zdravotné stredisko,
Denný stacionár
Päť obojsmerných autobusových zástaviek s
pravidelnými spojmi,
Oddychová zóna v obci,
Rekonštrukcia verejného osvetlenia,
Čiastočná rekonštrukcia verejného rozhlasu
vo vybraných miestach
Zabezpečovanie likvidácie odpadových vôd
Kultúrny dom

Príležitosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zvyšovanie informovanosti,
Osveta a zlepšenie spolupráce obecnými
službami,
Vytvorenie terénnej sociálnej služby,
Vypracovať databázu opatrovateliek v obci,
Využívanie externých zdrojov z EŠIF,
Skrášľovanie prostredia,
Spoločné skrášľovanie verejných
priestranstiev,
Pravidelné stretnutia so starostom,
Informačné centrum,
Vybudovanie pobytového zariadenia pre
seniorov,
Prepravná služba,
Rozšíriť chýbajúce zdravotné ambulancie,
Postupná revitalizácia komunikácií
v obci,
Zvyšovanie úrovne kultúrnych podujatí,
Sociálne poradenstvo,
Vytvárať chránené dielne,
Zlepšenie komunikácia poslancov
obecného zastupiteľstva, vedenia obce
a jej zamestnancov s bežným občanom,
Ľudskejší prístup poslancov, pravidelné
stretávanie s občanmi
Zveľaďovanie a napredovanie obce,
Dodržiavanie poriadku v obci občanmi,
Klubovne na spoločné stretávanie,
Rozširovanie služieb v obci
Zvyšovanie kapacity ubytovania v obci,
Rozširovanie bezbariérového prístupu,
Vypracovaný harmonogram revitalizácie
ciest,
Úprava cintorína,

•
•
•
•

predaj palivového dreva z obecných lesov,
Chýbajúce bezbariérové prístupy (obecný
úrad, knižnica, kostoly)
Zhoršovanie zdravotného stavu stredného
veku,
Zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých
občanov,
Chýbajúci kamerový systém,

Ohrozenia:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii,
Nedostatok finančných prostriedkov,
Nedostatok dobrovoľníckej činnosti,
Nedostatočná komunikácia a nezáujem zo
strany občanov,
Zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne
služby,
Nízka zrozumiteľnosť legislatívy,
Znížená dotácia na financovanie Denného
stacionára,
Nedostatočný záujem občanov
spolupracovať na riešení sociálnych
problémov,
Nízke príjmy seniorov, ktoré im neumožnia
platiť za služby
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•
•
•
•
•
•

Pravidelná údržba verejných zariadení
(lavičky, osvetlenie, zastávky...),
Budovanie bytov (nájomné,
nízkoštandardné),
Kino,
Zavedenie kamerového systému,
Oprava telocvične,
Budovanie kanalizačného privádzača z obce
Podlužany,

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce Nová Dedina
vzniklo z:
•

•
•

identifikácie nedostatkových sociálnych služieb v obci Nová Dedina na základe:
a)Analýzy sociologických a demografických údajov
b)Analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb
c)Analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov
d)Osobných stretnutí so zadávateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb, predstaviteľmi
obce, za účelom:
identifikácie dostupných zdrojov (personálnych, finančných a materiálnych)
určenia cieľových opatrení a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci, v súlade so
zákonom o sociálnych službách, na základe identifikácie nedostatkových sociálnych
služieb, výstupom z analýz a dostupných zdrojov.
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Požiadavky prijímateľov (obyvateľov) v oblasti sociálnych služieb
(Sumarizácia
rizácia výstupov z mapovania – podklad pre návrh)
Potenciálnou skupinou obyvateľov,
obyvate
ktorí môžu mať dopyt po sociálnych službách, sú v
najširšom chápaní všetci obyvatelia z objektívnych (prípadne aj zo subjektívnych) dôvodov
znevýhodnení.
Sú to najmä starší obyvatelia, seniori, ktorí sú poberateľmi
mi starobných dôchodkov. V prvom
rade sem patria osoby zdravotne, zmyslovo a duševne postihnuté, ale pre účel
ú tvorby KPSS aj
osoby so závislosťami
ami resp. osoby, ktoré sa z nejakého dôvodu ocitli v hmotnej núdzi. Takýto
občania
ania sú v prevažnej miere poberateľmi
poberate mi invalidných dôchodkov, resp. sociálnych dávok.
Ďalej sú to rodiny s deťmi
mi a mládež predovšetkým odkázané resp. odkázaní na pomoc
cudzích. Realizovaného dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo
zú
84 žien a 43 mužov.
Percentuálne rozloženie zobrazuje nasledujúci graf.

Štatistické údaje
Graf 6.
Respondeti podľa pohlavia
34%
Muži 33,86%
Ženy 66,14%

66%

Z respondentov na otázky odpovedalo viac žien ako mužov (takmer s polovičným
rozdielom).
Graf 7.
Respondenti podľa veku

9%
15-25 rokov

27%

26-61 rokov
62 a viac rokov

64%

Dotazníka sa zúčastnili vekové kategórie: (15-25
(15
rokov)- 11, (26-61
61 rokov)rokov) 81, (62 a viac
rokov) – 35.
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Graf 8.
Zamestnaný

Sociálne postavenie

Starobný dôchodca

68

Študent
Invalidný dôchodca
30
SZČO- podnikateľ
11
Materská/rodičovská
dovolenka
Nezamestnaný

5

5

4

3

Graf 9.
Zloženie domácnosti

Úplná rodina

48

Viacgenračná rodina
Rodina bez detí

31
23

Jednotlivec

13

12

Neúplná rodina s
deťmi

Graf 10.
Hodnotenie životnej úrovne domácností
17%

4%

4%

19%
Veľmi dobrá
Skôr dobrá
Skôr zlá
Veľmi zlá
Bez odpovede
56%

Životná úroveň domácností:: veľmi dobrádobrá 23, skôr dobrá- 71, skôr zlá- 24, veľmi zlázlá 5, bez
odpovede- 5.
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Sociálne služby
Graf 11.
1. Na koho by ste sa obrátili v prípade ohrozenia alebo vzniku
sociálneho problému?

60
40
20
0
OcÚ-ÚPSVaR Levice
Hľadal/a by som informácie na internete
Priateľ-rodina
Neviem
Na človeka s podobným problémom
Iné

Graf 12.
2. Máte Vy, alebo Váš príbuzný v súčasnosti sociálny problém?

80
60
40
20
0
Žiaden
Problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov
Problém s mobilitou
Problém s bývaním
Problém s využívaním voľného času
Iné
Problém so starostlivosťou o domácnosť
Problém so zabezpečením starostlivpoivosti o dieťa
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Graf 13.
3. Na ktoré oblasti pomoci by sa mala obec v budúcnosti
zamerať?
80
60
40
20
0

Osobná asistencia, opatrovateľská služba
Služby pre osoby so zdravotným postihnutím - napr. prepravná služba
Rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach
Starostlivosť o osoby ohrozené závislosťou
Linka dôvery
Služby pre seniorov
seniorov- napr. jedáleňzdravotným postihnutím
Chránené dielne
dielne- riešenie zamestnávania občanov so
Komunitné centrum
Iné

Graf 14.
4. Aká forma poskytovania sociálnej služby by Vám najviac
vyhovovla?
5%

14%

ambulantná
terénna
pobytová

81%
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Graf 15.
5. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov)
využili niektorú zo siaciálnych služieb?

80
60
40
20
0
Nie, neuvažujem o tom

Áno, pre svojich blízkych

Služby už využívam

Áno, sám pre seba

Graf 16.
6. Vyjadrite názor a označte skupinu/y, ktorej je podľa Vás
potrebné venovať viac pozornosti v obci.

80
60
40
20
0
Seniori
Rodiny s ťažko zdravotne postihnutým členom
rodiny
ŤZP
Rodiny s malými deťmi
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Graf 17.
7. Aké sociálne služby labo zariadenia podľa Vášho názoru v
obci chýbajú?
120
100
80
60
40
20
0
Zdravotné ambulancie
Vzdelávanie v oblasti prevencie
Kamerový systém v obci
Kino
Wellness
Divadlo

8. Individuálne podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu v oblasti poskytovania
sociálnych služieb obci.
Do prázdnej kolónky svoje postrehy a námety vpísalo niekoľko respondentov. Žiaľ len malá
časť sa týkala sociálnych
iálnych služieb.
služieb
Vyňaté návrhy: centrá pre mladých, detské jasle

Strategická časť
Strategické
trategické ciele komunitného plánu
Základným strategickým a plánovacím dokumentom usmerňujúci rozvoj obce je Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Komunitný plán
plán rozvoja sociálnych služieb ako
strednodobý rozvojový dokument rešpektuje strategický
strategický cieľ a priority obce naformulované
v PHSR.
Strategická časť komunitného plánu sa zameriava na stanovenie stratégie v oblasti rozvoja
sociálnych služieb, či už rozvojom služieb priamo v obci, rozvojom partnerstva obcí navzájom
alebo so sociálnymi zariadeniami. Vychádza z údajov uvedených v analytickej časti
dokumentu a z aktuálnych stratégií, ktoré ovplyvňujú danú problematiku.
Základným cieľom je zabezpečenie vyvážených
vyvážených sociálnych služieb podľa potrieb obyvateľov
obce, predchádzanie sociálneho vylúčenia rizikových skupín obyvateľstva a rozvoj
komunitného života. Pre dosiahnutie základného cieľa sú formulované konkrétne
kon
ciele a
opatrenia, ktoré sa budú v období rokov 2018
20 – 2023 monitorovať a vyhodnocovať.
vyho
Pri ich
realizácii je dôležitá správna koordinácia a spoluúčasť subjektov obce, poskytovateľov
sociálnych služieb, ako aj samotných príjemcov týchto služieb, s efektívnym
efektívnym využitím ich
súčasných personálnych a finančných
finančnýc kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých
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dostupných finančných zdrojov, vrátane prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k
navýšeniu v oblasti sociálnych služieb.
S cieľom dosiahnutia strategického cieľa sú formulované konkrétne priority a opatrenia,
ktoré sa budú v období rokov 2018 - 2023 pravidelne monitorovať a vyhodnocovať. Pri ich
realizácii je dôležitá ich správna koordinácia a spoluúčasť subjektov obce, poskytovateľov
sociálnych služieb, ako aj samotných príjemcov týchto služieb.

Komunitný plán sociálnych služieb pri formulovaní strategického cieľa, špecifických cieľov a
priorít vychádzal z nasledovných zásad a prístupov:
•
•
•
•

Uprednostňovanie terénnych a ambulantných sociálnych služieb pred pobytovými a
uprednostňovanie krátkodobých pobytových služieb pred celoročnými
Zameranie sociálnych služieb na individuálne potreby občanov/klientov a ich spoluprácu
Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb a dobrej informovanosti o sociálnych
službách
Neustály rozvoj a skvalitňovanie sociálnych služieb v obci
Strategické ciele podľa jednotlivých druhov, foriem a cieľových skupín
Prehľad strategických cieľov podľa jednotlivých druhov

1. Sociálne služby na podporu
rodiny s deťmi

1.1 Pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa
1.2 Služba na podporu
zosúlaďovania rodinného
života a pracovného
života

2. Sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu, alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku

2.1 prepravná služba

2.1.1 Odkázanosť na
individuálnu prepravu
ŤZP
2.1.2 Nepriaznivý
zdravotný stav FO

2.2 Domáca
opatrovateľská služba

Prehľad strategických cieľov podľa jednotlivých foriem
1. Terénna sociálna
služba

1.1 Služba na
podporu
zosúlaďovania
rodinného života a
pracovného života
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1.2 Služba včasnej intervencie
(Deti do 7 rokov ak je vývoj ohrozený z
dôvodu zdravotného postihnutia)

1.2.1 Špecializované
sociálne
poradenstvo
1.2.2 Sociálna
rehabilitácia
1.2.3 Preventívna
aktivita

1.3 Podpora
zotrvania klienta v
prirodzenom
prostredí (Seniori,
ŤZP)
2. Ambulantná
sociálna služba

2.1 Zariadenie
starostlivosti o deti
do troch rokov

(Najviac 12 detí v
miestnosti, ktorá
spĺňa funkciu herne
a spálne)

Prehľad strategických cieľov podľa jednotlivých cieľových skupín

Deti, mládež,
rodina

Nezamestnaní

Seniori a ťažko
zdravotne
postihnutí
Spoločné ciele

1. Zriadenie
zariadenia
starostlivosti o
deti do troch
rokov- materské
centrum
1. Pomoc
dlhodobo
nezamestnaným
osobám
1. Rozvoj
terénnych
sociálnych
služieb
1. Zvýšenie
informovanosti
verejnosti o
poskytovaných
sociálnych
službách v obci
a v okolí

3. Podpora
Voľno-časových
aktivít mládeže

4. Podpora
aktivít pre rodiny

2. Zlepšenie
bezbariérovosti
v obci

3. Prepravná
služba

4. Podpora
medzigeneračnej
solidarity

2. Zistenie
početnosti
niektorých
cieľových skupín

3. Výkon
4. Rozvoj
terénnej
dobrovoľníctva
sociálnej práce v v obci
obci

2. Rozvoj
sociálnopreventívnych
programov pre
deti a mládež
2. Zlepšenie
pracovných
návykov
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Strategické ciele pre cieľovú skupinu deti, mládež a rodina
1. Zriadenie materského centra
Služba umožňuje zosúlaďovanie rodinného a pracovného života pre mladé rodiny s deťmi
do troch rokov.
Opatrenia
Výstup
• Analýza potrebnosti zriadenia
• odbremenenie matiek detí do troch
materského centra
rokov
• Vyhľadanie vhodných priestorov a
• zabezpečená starostlivosť detí
zabezpečenie podmienok na realizáciu
• V prípade potrebnosti zabezpečiť
financie na rekonštrukciu
• Zamestnanie kvalifikovaných
pracovníkov

2. Prevencia sociálno-patologických javov
Negatívne javy predovšetkým u mládeže sa objavujú v súčasnosti čoraz častejšie. Ich
riešenie je už retroaktívnou činnosťou príslušných orgánov, inštitúcií a predovšetkým
rodičov. Dôležité je preto vytvárať aktivity na predchádzanie týmto javom, t. j. posilnenie
prevencie.
Opatrenia
Výstup
• úzka spolupráca so ZŠ s MŠ v obci,
• zníženie sociálno-patologických javov u
detí a mládeže,
• analýza uskutočňovaných aktivít v oblasti
• zvýšení informovanosti v oblasti
prevencie sociálno-patologických javov,
sociálno-patologických javov,
• navrhnutie plánu a smerovania budúcich
preventívnych aktivít,
• včasné podchytenie vznikajúcich
problémov a predchádzanie krízovým
• nadviazanie spolupráce s relevantnými
situáciám.
zainteresovanými stranami (polícia,
ÚPSVR organizácie verejného sektora
uskutočňujúce preventívne aktivity).

3. Podpora voľno-časových aktivít
V súčasnej dobe rozmáhajúceho sa virtuálneho trávenia voľného času je potrebné vytvárať
podmienky na aktívne trávenie voľného času mládeže a tak isto rodinám a matkám s deťmi.
Práve podpora takýchto aktivít napomôže zníženiu negatívnych javov, zvyšovaniu súdržnosti
spoločnosti a prevencii sociálnej izolácie.
Opatrenia
Výstup
• zistenie potrieb mládeže na rozvoj
• zabezpečenie možnosti mládeže na
aktivít,
vlastné organizovanie sa,
• vytvorenie platformy na stretávanie sa
• aktívne trávenie voľného času,
mládeže (združenie, klub alebo pod.),
• zvyšovanie súdržnosti mládeže v obci,
• zabezpečenie priestorov pre aktivity
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mládeže.

•
•

zníženie výskytu sociálno-patologických
javov a kriminality,
vzájomné spoznávanie a posilnenie
väzieb medzi mládežou.

4. Aktivity pre rodiny
Rozširovanie aktivít pre rodiny na spoločné stretávanie sa a vytváranie spoločenských
väzieb.
Opatrenia
Výstup
• zistenie potrieb rodín (predovšetkým
• rozšírenie možností stretávania sa a
matiek s deťmi, osamelých rodičov) v
trávenia voľného času pre rodiny,
oblasti rozvoja aktivít a infraštruktúry pre • zlepšenie spoločenského života rodín v
cieľovú skupinu,
obci.
• realizácia aktivít pre rodiny.

Strategické ciele pre cieľovú skupinu nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním
1. Dlhodobo nezamestnaní
Strata zamestnania výraznou mierou ovplyvňuje život jednotlivca ako aj jeho rodinných
príslušníkov. Zmena ekonomickej situácie môže často krát viesť k zmene spoločenského
statusu a v konečnom dôsledku k zmene životnej úrovne.
Opatrenia
Výstup
• zmapovanie počtu dlhodobo
• udržiavanie pracovných návykov,
nezamestnaných osôb,
• zvýšenie príjmov jednotlivcov,
• komunikácia s miestnymi
• zabezpečovanie verejnoprospešných
zamestnávateľmi v oblasti možnosti
činností pre obec,
zamestnávania dlhodobo
• zvýšenie zamestnanosti v obci.
nezamestnaných v obci,
• využitia aktuálnej možnosti pomoci
dlhodobo nezamestnaným napríklad
formou aktivačnej činnosti.

2. Pracovné návyky nezamestnaných
Dočasne zamestnávať nezamestnaných občanov v rámci malých obecných služieb. Výkon
činností má udržiavať a vytvárať nové pracovné návyky.
Opatrenia
Výstup
• organizovanie menších obecných služieb • zlepšenie pracovných návykov
a aktivačnej činnosti
• zlepšenie životných podmienok
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Strategické ciele pre cieľovú skupinu Seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
1. Rozvoj terénnych sociálnych služieb
V súlade s požiadavkami je nutné udržať existujúce služby a rozšíriť tie sociálne služby, ktoré
v obci absentujú. Ide o terénne sociálne služby, ktoré zabezpečujú zotrvanie obyvateľov v
ich domácom prostredí, kde sú zvyknutí a kde sa cítia v bezpečí a kde majú vytvorené
sociálne väzby.
Opatrenia
Výstup
• analýza potrieb cieľových skupín v oblasti • zotrvanie obyvateľov odkázaných na
potreby sociálnych služieb,
sociálne služby v ich prirodzenom
prostredí,
• analýza možnosti financovania terénnych
sociálnych služieb,
• zabezpečenie sociálnych služieb podľa
potrieb obyvateľstva.
• zabezpečenie terénnych sociálnych
služieb.

2. Zlepšenie bezbariérovosti v obci
Tak ako v mestách v rôznych inštitúciách je potrebné zabezpečiť aj v obci bezbariérový
prístup do verejných budov, inštitúcií a ďalších objektov.
Opatrenia
Výstup
• analýza stavu bezbariérových vstupov do • uľahčenie samostatného a bezpečného
verejných objektov,
pohybu a vstupu do verejných objektov v
obci.
• zabezpečenie bezbariérového vstupu
alebo alternatívneho vstupu do
verejných budov.

3. Prepravná služba
Zriadenie služby poskytuje pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s
nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom.
Výstup
Opatrenia
• Analýza potrebnosti služby
• Uľahčenie pohybu a prepravy osobám s
ťažkým zdravotným postihnutím
• Zabezpečenie vozidla
• Zamestnanie personálu

4. Podpora medzigeneračnej solidarity
K aktívnejšiemu kreovaniu života seniorov významnou mierou prispieva umenie a kultúra,
ktoré otvárajú priestor tvorivosti a zmysluplnému tráveniu voľného času. Zviditeľnenie
problematiky aktívneho starnutia a zapojenie mladších generácií do podpory aktívneho
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starnutia napomôže tolerancii a citlivosti voči fenoménu staroby a pomôže tiež vytvoriť
súdržnú a na generačnej solidarite fungujúcu spoločnosť bez chudobou ohrozených a
osamelých ľudských jedincov.
Opatrenia
Výstup
• zabezpečenie pracovnej skupiny
• podpora medzigeneračnej solidarity,
pozostávajúcej zo zástupcov obce,
• vzájomné spoznávanie mladej a staršej
seniorov a mládeže,
generácie a posilnenie väzieb medzi
• analýza možností organizovania aktivít
nimi,
zameraných na medzigeneračnú
• zvýšenie úcty mladej generácie voči
solidaritu,
seniorom,
• realizácia aktivít v spolupráci s
• zvýšenie miery dobrovoľníctva v obci.
relevantnými zainteresovanými
stranami.

Spoločné strategické ciele
1. Zvýšenie informovanosti verejnosti o poskytovaných sociálnych službách v obci a v
okolí
Základom dobrého fungovania a využívania sociálnych služieb je informovanosť klientov o
poskytovaných a tiež informačná previazanosť poskytovateľov navzájom.
Opatrenia
Výstup
• analýza a zmapovanie informačných
• zvýšenie informovanosti o
potrieb cieľových skupín,
poskytovateľoch sociálnych služieb a
nadväzujúcich služieb,
• analýza súčasného stavu informačných,
• rýchlejšie a efektívnejšie riešenie
poradenských služieb pre cieľové
skupiny,
krízových situácií rodín, detí a mládeže,
• zmapovanie poskytovaných služieb v
• efektívnejšia koordinácia podpory
obci a okolí,
existujúcich a vznik nových služieb,
• spracovanie vhodnej formy komunikácie • využívanie služieb i tými klientmi, ktorí o
informácií o sociálnych službách podľa
niektorých službách doposiaľ nevedeli.
potrieb
• cieľových skupín,
• komunikovanie informácií za použitia
vhodných komunikačných prostriedkov.

2. Zistenie početnosti niektorých cieľových skupín
Poskytovanie vhodných sociálnych služieb a podpornej pomoci nie je možné bez poznania
početnosti niektorých cieľových skupín a ich potrieb.
Opatrenia
Výstup
• výber vhodnej formy a uskutočnenie
• uľahčenie poskytnutia pomoci
zistenia počtu cieľových skupín,
príslušníkom cieľových skupín,
• výber vhodnej formy a uskutočnenie
• rýchlejšie a efektívnejšie riešenie
zistenia potrieb cieľových skupín.
krízových situácií cieľových skupín,
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•

poskytovanie sociálnych služieb a pomoc
podľa potrieb cieľových skupín.

3. Výkon terénnej sociálnej práce v obci
Cieľom terénnej sociálnej práce je znižovať mieru sociálneho vylúčenia a chudoby
jednotlivcov a rodín prostredníctvom služieb terénneho sociálneho pracovníka, ktorý pôsobí
priamo v obci, t. j. priamo v prostredí klientov.
Opatrenia
Výstup
• analýza možnosti financovania terénnej
• uľahčenie poskytnutia pomoci
sociálnej práce (možnosť financovania
príslušníkom cieľových skupín,
z Európskeho sociálneho fondu),
• rýchlejšie a efektívnejšie riešenie
• analýza možnosti výkonu terénnej
krízových situácií cieľových skupín,
sociálnej práce v spolupráci s inou
• zníženie výskytu sociálne patologických
obcou,
javov,
• zabezpečenie vhodných priestorov pre
• zvýšenie počtu integrovaných obyvateľov
terénneho sociálneho pracovníka,
do spoločnosti,
• výber terénneho sociálneho pracovníka, • zníženie počtu nezamestnaných.
• výkon terénnej sociálnej práce.

4. Rozvoj dobrovoľníctva v obci
Dobrovoľníctvo je jedným z prostriedok pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľov.
Možno ho vykonávať v každej sfére života, či už je to ochrana životného prostredia,
humanitárna pomoc a ochrana ľudských práv, sociálna a zdravotná oblasť, kultúrna
oblasť, športová a vzdelávacia činnosť, zahraničná dobrovoľná služba.
Opatrenia
Výstup
• zmapovanie potenciálu dobrovoľníctva v • zvýšenie angažovanosti a posilňovanie
obci,
pocitu príslušnosti občanov k ich
komunite,
• vytvorenie platformy alebo pracovnej
• pomoc cieľovým skupinám v obci,
skupiny rozvíjajúcej dobrovoľníctvo v
obci,
• preberanie zodpovednosti obyvateľstva
• vytýčenie cieľov v oblasti dobrovoľníctva
za svoje okolie,
v obci (so zameraním na potreby
• rozvoj vzájomného spoločenského
cieľových
stretávania a vzťahov medzi obyvateľmi
• skupín),
obce.
• vytváranie programov a aktivít so
zapojením širokej verejnosti (mládež,
produktívne
• obyvateľstvo aj seniori).
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Časový a finančný plán realizácie KPSS
Deti, mládež, rodina
Doba realizácie
1. Zriadenie materského centra
Analýza potrebnosti zriadenia
materského centra.
Vyhľadanie vhodných priestorov a
zabezpečenie podmienok na
realizáciu.
V prípade potrebnosti zabezpečiť
financie na rekonštrukciu.
Zamestnanie kvalifikovaných
pracovníkov.

2. Prevencia sociálno-patologických
javov
Analýza uskutočňovaných aktivít v
oblasti prevencie sociálnopatologických javov.
Navrhnutie plánu a smerovania
budúcich preventívnych aktivít.
Nadviazanie spolupráce s
relevantnými zainteresovanými
stranami (polícia, ÚPSVR organizácie
verejného sektora uskutočňujúce
preventívne aktivity).

3. Podpora voľno-časových aktivít
Zistenie potrieb mládeže na rozvoj
aktivít.
Vytvorenie platformy na stretávanie
sa mládeže (združenie, klub alebo
pod.).
Zabezpečenie priestorov pre aktivity
mládeže.

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

300€

2018 - 2023

Rozpočet obce,
MPSVaR,
EŠIF,

50 000 100 000€
1 500€/mesačne

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2018 - 2023
(priebežne)

Rozpočet obce,
granty

1 000€/ročne

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

300€
2019 - 2023

Rozpočet obce,
EŠIF
5 000€ - 8 000€
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4. Aktivity pre rodiny
Zistenie potrieb rodín
(predovšetkým matiek s deťmi,
osamelých rodičov) v oblasti rozvoja
aktivít a infraštruktúry pre cieľovú
skupinu.
Realizácia aktivít pre rodiny.

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2018 - 2023

Rozpočet obce

1 000€/ročne

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

Nezamestnaní
Doba realizácie
1. Dlhodobo nezamestnaní
Zmapovanie počtu dlhodobo
nezamestnaných osôb.
Komunikácia s miestnymi
zamestnávateľmi v oblasti možnosti
zamestnávania dlhodobo
nezamestnaných v obci.
Využitia aktuálnej možnosti pomoci
dlhodobo nezamestnaným napríklad
formou aktivačnej činnosti.

2. Pracovné návyky
nezamestnaných
Organizovanie menších obecných
služieb a aktivačnej činnosti.

300€
2018 - 2023
(priebežne)

MPSVaR,
rozpočet obce
3 000€ 10 000€

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2018 - 2023
(priebežne)

MPSVaR,
rozpočet obce

3 000€

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2019 - 2020

Rozpočet obce

500€

Seniori a ŤZP

1. Rozvoj terénnych sociálnych
služieb
Analýza potrieb cieľových skupín v
oblasti potreby sociálnych služieb.
Analýza možnosti financovania
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terénnych sociálnych služieb,
zabezpečenie terénnych sociálnych
služieb.

Doba realizácie
2. Zlepšenie bezbariérovosti v obci
Analýza stavu bezbariérových
vstupov do verejných objektov,
Zabezpečenie bezbariérového
vstupu alebo alternatívneho vstupu
do verejných budov.

3. Prepravná služba
Analýza potrebnosti služby pre
cieľové skupiny
Zabezpečenie prepravného vozidla
Zamestnanie personálu
Podpora zariadenia a prevádzka
prepravnej služby

4. Podpora medzigeneračnej
solidarity
Zabezpečenie pracovnej skupiny
pozostávajúcej zo zástupcov obce,
seniorov a mládeže,
Analýza možností organizovania
aktivít zameraných na
medzigeneračnú solidaritu,
Realizácia aktivít v spolupráci s
relevantnými zainteresovanými
stranami.

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

300€
2019 - 2021

Rozpočet obce,

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

10 000€
(Podľa potreby)

Predpokladané
náklady

300€
2018 - 2023

EŠIF,
rozpočet obce,
granty

20 000€
500€

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2018 - 2023
(priebežne)

Rozpočet obce

1 000€/ročne
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Spoločné ciele

1. Zvýšenie informovanosti
verejnosti o poskytovaných
sociálnych službách v obci a v okolí
Analýza a zmapovanie informačných
potrieb cieľových skupín,
Analýza súčasného stavu
informačných, poradenských služieb
pre cieľové skupiny,
Zmapovanie poskytovaných služieb
v obci a okolí,
Spracovanie vhodnej formy
komunikácie informácií o sociálnych
službách podľa potrieb
cieľových skupín,
Poskytovanie informácií za použitia
vhodných komunikačných
prostriedkov.

2. Zistenie početnosti niektorých
cieľových skupín
výber vhodnej formy a uskutočnenie
zistenia počtu cieľových skupín,
výber vhodnej formy a uskutočnenie
zistenia potrieb cieľových skupín.

3. Výkon terénnej sociálnej práce v
obci
analýza možnosti financovania
terénnej sociálnej práce (možnosť
financovania zabezpečenie
z Európskeho sociálneho fondu),
analýza možnosti výkonu terénnej
sociálnej práce v spolupráci s inou
obcou,

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2018 - 2022

Rozpočet obce,
granty

500€

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2018-2022

Rozpočet obce

200€

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2019 - 2021

rozpočet obce,
EŠIF

3 000€/ročne
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zabezpečenie vhodných priestorov
pre terénneho sociálneho
pracovníka,
výber terénneho sociálneho
pracovníka,

4. Rozvoj dobrovoľníctva v obci
Zmapovanie potenciálu
dobrovoľníctva v obci,
Vytvorenie platformy alebo
pracovnej skupiny rozvíjajúcej
dobrovoľníctvo v obci,
Vytýčenie cieľov v oblasti
dobrovoľníctva v obci (so
zameraním na potreby cieľových
skupín),
Vytváranie programov a aktivít so
zapojením širokej verejnosti
(mládež, produktívne
obyvateľstvo aj seniori).

Doba realizácie

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané
náklady

2019-2022

Rozpočet obce

500€/ročne

Finančné zdroje:
Rozpočet obce - predstavujú financie vyčlenené z rozpočtu obce na jednotlivé ciele a
aktivity. Pri aktivitách, u ktorých sa predpokladá financovanie prostredníctvom EŠIF je
potrebné, aby obec mala na realizáciu zabezpečených minimálne 5% oprávnených nákladov.
EŠIF - predstavujú nenávratné finančné príspevky z európsky štrukturálnych integrovaných
fondov, ktoré umožňujú kryť až 95% oprávnených nákladov na príslušné aktivity
podporované rámci operačných programov
Zdroje zo štátneho rozpočtu - finančný príspevok na činnosť denného stacionára
Zdroje z MPSVaR - zdroje na podporu aktivačných činností
Granty a dotácie - na preventívne aktivity pre seniorov- podľa aktuálnosti
http://www.vssr.sk

Monitorovanie a hodnotenie KPSS
Zásady uplatňovania Komunitného plánu sociálnych služieb:
•
•

KPSS je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa bude musieť prihliadať pri
realizovaní rôznych rozvojových aktivít a projektov v oblasti sociálnych služieb,
KPSS je záväzným pri tvorbe rozpočtu obce a jeho aktivity budú premietnuté do rozpočtu
obce,
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•
•
•

•
•
•

KPSS je po jeho schválení základným rozvojovým dokumentom pre obec,
KPSS je rozvojový dokument, ktorého aktivity obec priamo realizuje alebo vytvára
podmienky na ich realizáciu,
KPSS je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty realizujúce aktivity na
území obce, alebo subjekty, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho rozvoja, napr.
podnikateľské odborné organizácie, štátne orgány, mimovládne organizácie,
KPSS je verejne dostupný a otvorený dokument, ktorý bude podľa potreby aktualizovaný,
za monitoring napĺňania priorít KPSS bude zodpovedať obec Nová Dedina – starosta obce
a miestne zastupiteľstvo,
monitorovanie plnenia KP bude vykonávať Koordinátor KPSS, koordinačné a pracovné
skupiny. Obecné zastupiteľstvo sa so stavom napĺňania priorít KPSS bude zaoberať na
svojich zasadnutiach a o výstupoch bude informovať obyvateľov obce.

Doplnenie KP sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie KP, ktorý bude
obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, podprogramu, aktivity a úlohy. Návrh sa predloží
na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie KP bude spojené s možnosťou získať
finančné prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu
tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Prílohy:
Obsah dotazníka
A. Základné údaje
1. Vek:
2. Vzdelanie:
3. Sociálne
postavenie:
4. Zloženie
domácnosti:
5. Počet detí v
domácnosti
6. Ako by ste
hodnotili životnú
úroveň Vašej
domácnosti ?

Pohlavie:

muž

žena

základné
SOU bez maturity
SOU s maturitou
úplné stredoškolské
vysokoškolské I. st.
vysokoškolské II. st.
študent
zamestnaný
nezamestnaný
SZČO- podnikateľ
invalidný dôchodca
starobný dôchodca
materská/ rodičovská dovolenka
jednotlivec
rodina bez detí
úplná rodina
neúplná rodina s deťmi
viacgeneračná rodina
bez detí

1-2 deti

veľmi dobrá
odpovede

skôr dobrá

3-5 detí
skôr zlá

viac ako 5
veľmi zlá

bez

B. Sociálne služby
1. Na koho by ste
sa obrátili v
prípade
ohrozenia alebo
vzniku
sociálneho
problému?

2. Máte Vy,
alebo Váš
príbuzný v
súčasnosti
sociálny
problém?

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

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

iné______________________________________________________

3. Na ktoré
oblasti pomoci
by sa mala obec
v budúcnosti viac
zamerať ?

rozvoj služieb poskytovaných v domácnostiach
linka dôvery
osobná asistencia, opatrovateľská služba
služby pre seniorov – jedáleň
služby pre osoby so zdravotným postihnutím – napr. prepravná služba
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chránené dielne – riešenie zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím
starostlivosť o osoby ohrozené závislosťou
Komunitné centrum
iné _________________________________________________
4. Aká forma
poskytovania
sociálnej služby
by Vám
vyhovovala
najviac?
5. Uvažujete o
tom, že by ste v
blízkej
budúcnosti
( do 5 rokov )
využili niektorú
zo sociálnych
služieb?
6. Vyjadrite
názor a označte
skupinu/ny,
ktorej je podľa
Vás potrebné
venovať viac
pozornosti v
obci.

ambulantná (prijímateľ sociálnej služby dochádza sa sociálnou službou )
terénna (služba prichádza za klientom)
pobytová ( služba sa poskytuje v zariadení)

áno, sám pre seba
( uveďte druh soc. služby)____________________________________
áno, pre svojich blízkych
( uveďte druh soc. služby)____________________________________
služby už využívam
nie, neuvažujem o tom
rodiny s malými deťmi
rodiny s ťažko zdravotne postihnutým členom rodiny
deti a mládež
seniori
občania ohrození sociálnym vylúčením
občania ohrození patologickými javmi ako závislosti
ŤZP
iné __________________________________________________
vzdelávanie v oblasti prevencie (drogových závislostí, kriminalita, domácemu
násiliu....)

7. Aké sociálne
služby alebo
zariadenia podľa
Vášho názoru
v obci chýbajú?

wellness
divadlo
klubovne, záujmové krúžky
kamerový systém v obci
kultúrno – spoločenské aktivity
kino
zdravotné ambulancie

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