KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE Orechová Potôň
NA ROKY 2018 – 2020

Komunitný plán sociálnych služieb
NR SR 30. októbra 2008 schválila zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o sociálnych službách“),
ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti
poskytovania sociálnych služieb. Paragraf 83 zákona o sociálnych službách ukladá obciam a
mestám vypracúvať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi
sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce.
Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb
s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho
územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý usmerňuje
všetky plánované rozvojové aktivity obce je PHSR obce.
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny spracovalo v súlade so zákonom O sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2020
V rámci týchto priorít sú stanovené:
A/ Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb
B/ Priority rozvoja sociálnych služieb
A . Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb:
1. Zabezpečenie práva občanov na sociálne služby
2. Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových
alebo chýbajúcich služieb.
B. Priority rozvoja sociálnych služieb
Priorita č. 1
Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb.
Priorita č. 2
Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení
s týždenným pobytom.
Priorita č. 3
Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom
rekonštrukcie, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb.
Priorita č. 4
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
Ciele a priority stanovené v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb majú
podľa zákona O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
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o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008
Z. z. následne rozpracovať obce vo svojich komunitných plánoch sociálnych služieb, majú
prijať konkrétne úlohy a opatrenia na zabezpečenie ich rozvoja. Tieto aktivity je potrebné
zabezpečiť na základe analýzy poskytovaných sociálnych služieb, potrieb a tradícií svojho
územia.

PHSR Trnavského samosprávneho kraja uvádza:
Očakávaným stavom je v tejto oblasti posilňovanie základných funkcií rodiny, stabilizácia
mladých kvalifikovaných ľudí a poskytovanie kvalitných služieb a podpora mladých rodín,
rodín s deťmi a marginalizovaných skupín obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a
sociálne služby.
PHSR TSK je na túto časť prepojený svojimi nasledovnými prioritami a opatreniami:
Priorita 3.1. obnova a budovanie základnej infraštruktúry,
Opatrenie 3.1.2. budovanie, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych
služieb
Priorita 4.2. podpora sociálnej inklúzie.
Opatrenie 4.2.1. podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb,
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý
usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity obce je Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce.
Tento plán v svojej analýze stanovuje silné aj slabé stránky sociálneho rozvoja obce
a zámery jeho rozvoja.
Komunitný plán obce Orechová Potôň vychádza z vyššie uvedených legislatívnych úloh,
koncepčných zámerov, priorít rozvoja sociálnych služieb, plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, ako aj analýzy stavu a potrieb sociálnych služieb.
Štruktúra Komunitného plánu
1. Úlohy a kompetencie obce v sociálnej oblasti podľa zákona O sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z. a ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
2. Analýza sociologických a demografických údajov obce
3.Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb a predpokladaných potrieb sociálnych
služieb podľa jednotlivých cieľových skupín
4. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
5. Časový plán realizácie komunitného plánu obce
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6. Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
1. Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí
sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených
s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb.
Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. dáva obci tieto
hlavné kompetencie a úlohy:
Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. – Pôsobnosť obce Obec
a/ vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode
b/ utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
c/ je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu zariadení
– pre seniorov
– v zariadení opatrovateľskej služby
– v dennom stacionári
– v odkázanosti na opatrovateľskú službu
– v odkázanosti na prepravnú službu
– a ďalšie
d/ vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
e/ poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre
seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
3. opatrovateľskej služby
4. prepravnej služby
5. odľahčovacej služby
f/ poskytuje základné sociálne poradenstvo
g/ môže poskytovať
alebo zabezpečovať
poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby podľa § 12
h/ uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby
2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou alebo
iným poskytovateľom sociálnej služby ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný
celok a ďalšie
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V ustanoveniach §§ 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce
v komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní.
Citujeme :
§ 82
„Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
(1) Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia
nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov utvára
podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa
tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.
(2) Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému
riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych
služieb.
(3) Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina,
obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych
služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova
alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej
osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. Za účelom
vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať
komunitné centrá.“
§ 83
„Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
(1) Obec podľa § 80 písm. a) vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na
základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká
a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode,
určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné
podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
(3) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb
vypracúva obec a samosprávny kraj v spolupráci
a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
(4) Obec a samosprávny kraj sú povinné predložiť
návrh komunitného plánu
sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.
(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
obsahuje najmä
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
samosprávneho kraja, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia
sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce alebo samosprávneho kraja na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých
druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce
alebo samosprávneho kraja,
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d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
samosprávneho kraja,
e) 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,
f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
(6) Obec a samosprávny kraj zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb
a koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.“
Ostatné je uvedené v zákone O sociálnych službách v prílohe č.1.
Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
• posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce;
• predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín;
• opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých
prípadoch predstavujú pre obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu).
2. Analýza sociologických a demografických údajov obce
2.1. Sociálna analýza
Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav sociálnych služieb ich terajšiu
potrebnosť s predpokladanými potrebami v budúcnosti. Analýza vychádza z demografických
údajov obce, vekovej štruktúry občanov a dostupných sociálnych ukazovateľov.
Výpočet a modelovanie budúcich služieb bolo spracované na základe manuálu „Mini
príručka pre Komunitné plánovanie sociálnych služieb“, SOCIA – nadácia na podporu
sociálnych zmien, 2020
2.2. Sociálno – demografická charakteristika
Počet obyvateľov, veková štruktúra
Základné demografické údaje:
1.Celkový počet obyvateľov: 1728
2. Rozdelenie podľa častí obce:
Orechová Potôň
1355
Dolná Potôň
344
Orech.Potôň-Lúky
28
3. Veková štruktúra obyvateľov:
· predproduktívny vek – do 18 rokov: 308
· produktívny vek – od 19 do 60 rokov: 1070
· poproduktívny vek – nad 60 rokov: 349
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4. Rozdelenie podľa národnosti:
Nedefinovaná 11
Česká
1
Maďarská
1491
Slovenská
223
Srbská
1
5. počet nezamestnaných občanov: 150
· počet novorodencov za rok 2017: 23
· počet úmrtí za rok 2017: 24
· počet svadieb za rok 2017: 13
· počet rozvodov za rok 2017: 2
Graf – Veková štruktúra obyvateľstva obce k 31. 12. 2017
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3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb a predpokladaných potrieb
sociálnych služieb podľa jednotlivých cieľových skupín
Z dostupných demografických údajov na základe štatistického predpokladu sme vypočítali
počet občanov, ktorí budú potrebovať istú formu sociálnej pomoci, prípadne sociálnych
služieb. Použili sme pri tom orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych služieb vo
vzťahu k veku, miere závislosti na pomoci pri sebaobsluhe a zdravotného postihnutia.
3.1 Seniori
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Občania nad 60 rokov tvoria 20,2 % z celkového počtu obyvateľov, to znamená, že tvoria
najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na sociálne služby.
Sociálna infraštruktúra
Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej rozmiestňovanie
je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce. Zameranie a koncentrácia
zariadení sociálnej infraštruktúry je priamo spojená s potrebou racionalizovať
dostupnosť k nej, stanoviť ich optimálnu kapacitu vo vzťahu k dopytu. Zmenou spoločenskoekonomického systému došlo k prerozdeleniu zdrojov a financovanie sociálnej infraštruktúry
medzi štátnu správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor. Najbližší domov
sociálnych služieb sa nachádza priamo v Dunajskej Strede. V obci je v súčasnosti poskytovaná
opatrovateľská služba. V obci chýba infraštruktúra pre poskytovanie zdravotných služieb,
ktorá by mohla integrovať aj sociálne služby, spojené prevažne zo zdravotným postihnutím,
dôchodkovým vekom a nepriaznivou sociálnou situáciou obyvateľov.
3.2 Sociálna prevencia
Sociálna prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku,
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu
občana.
Ak vezmeme prevenciu ako celok od sekundárnej po primárnu, ako predchádzanie vzniku
nežiaducich spoločenských situácií včasným odstraňovaním ich príčin, tak zameranie
sociálnej prevencie by malo byť najvyšším princípom predchádzania patologických javov
a krízových situácií v rodinách.
Vyhľadávacie, nápravné a rehabilitačné postupy na dosiahnutie pozitívnej zmeny spadajú
pod kompetencie samosprávy, aby mohli v súčinnosti s rodinou zabezpečiť základné životné
podmienky. Na to, ale v samospráve často nie je dostatok vzdelaných a odborne fundovaných
sociálnych pracovníkov a problém je aj v nízkej výkonnosti našej ekonomiky,
ktorá nedokáže zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na sociálnu prevenciu.
3.3 Organizácia sociálnych služieb, posudková činnosť, financovanie sociálnych služieb
Podľa zákona O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec
realizuje alebo zabezpečuje posúdenie občana pre účely sociálnych služieb. Na túto
kompetenciu a odbornú činnosť obec nemá vytvorené personálne ani materiálne podmienky.
Do budúcna je potrebné riešiť sociálnu aj zdravotnú posudkovú činnosť
zazmluvnením sociálneho pracovníka a posudkového lekára, ktorý bude aj pre
obec Orechová Potôň realizovať túto odbornú sociálnu činnosť. Úhrada za tieto služby by obec
uhrádzala jednotlivo, podľa počtu posudzovaných občanov z obce.
Sociálne služby pre zdravotne postihnutých občanov zabezpečuje v rámci svojej
kompetencie Vyšší územný celok . Obec poskytuje svojim občanom, ktorí ich potrebujú len
poradenstvo prípadne inú pomoc pri zabezpečení tlačív a podobne.
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Komentár:
• Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 8 ods. 4 ukladá obci zabezpečiť
občanovi, ktorý má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu jej
poskytovanie najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby. Preto je potrebné vytvoriť v obci potrebné kapacity, a to najmä
preto, že ak obec nemôže zabezpečiť poskytovanie vo vlastnom zariadení, musí zabezpečiť
občanovi poskytovanie sociálnych služieb v inom zariadení (nie vo vlastnom) s tým, že
poskytne prevádzkovateľovi príspevok na zabezpečenie tejto služby – túto službu si pre
občana nakúpi.
• Najlepšia cesta boja proti chudobe a sociálnej exklúzii je predchádzať životným krízam
vedúcim k sociálnemu vylúčeniu, vytvorenie podmienok pre podporu rodinnej solidarity a
prevenciu sociálneho vylúčenia zraniteľných skupín obyvateľstva. Celosvetové demografické
prognózy na nasledujúce desaťročia mobilizujú v danej oblasti k prijatiu opatrení pre
posilnenie prirodzených rodinných vzťahov. S cieľom zavedenia možnosti alternatívneho
riešenia nepriaznivej sociálnej situácie občana, zvýšenia efektívnosti, účelnosti a dostupnosti
poskytovania pomoci sa javí ako vhodné zavedenie odľahčovacích (podporných) služieb pre
rodinu, ktorá sa stará o svojho člena odkázaného na pomoc. Cieľom preventívnych opatrení
je včas a účinne poskytnúť pomoc najmä v prirodzenom sociálnom prostredí maloletého a
jeho rodiny a kontinuálne prepojiť jednotlivé formy sociálnej prevencie od vyhľadávania cez
sociálnu diagnostiku, krízovú intervenciu, nápravnú, rehabilitačnú a resocializačnú činnosť
až k reintegrácii do pôvodného sociálneho prostredia. Cieľom komunitnej sociálnej práce je
aktivizácia a podpora formálnych a neformálnych sociálnych sietí v rámci komunity s
konečným cieľovým efektom – riešiť potreby občanov so zdravotným postihnutím a ich
začlenenie do života spoločnosti (zmierniť problémy súvisiace so začlenením občanov so
zdravotným postihnutím do života spoločnosti, prebudiť aktivitu jednotlivcov, skupín,
inštitúcií v rámci danej komunity a využitie synergického efektu ich aktivity). Občania so
zdravotným postihnutím na území obce tvoria komunitu s potrebou spoločenskej intervencie.
• Medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva z hľadiska reálneho sociálneho vylúčenia
patria občania bez prístrešia, závislí, osoby po návrate z VTOS, týrané osoby, ktorí
stratili rodinné, pracovné, ekonomické a spoločenské zázemie a ich návrat do pôvodného
prostredia, nájdenie si práce, bývania, obnovenie rodinných a sociálnych väzieb je veľmi
sťažené. Preto je potrebné zabezpečiť primerané opatrenia pre zabezpečenie ich
základných životných podmienok, zabezpečenia zdravotníckej a sociálnej pomoci,
náhradného ubytovania, programov sociálnej rehabilitácie, resocializácie.
4. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci
Na základe uvedenej analýzy sociálnej situácie občanov obce Orechová Potôň a
poskytovaných sociálnych služieb stanovuje si obec tieto
Hlavný cieľ Komunitného sociálneho plánu obce:
1. Podpora zotrvania občanov obce v ich prirodzenom prostredí, poskytovanie
pobytových služieb iba v súlade s potrebou intenzívnej pomoci -poskytovať
pobytové služby len vtedy, ak terénne služby nestačia pokryť
potreby občanov.
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Aktivity na dosiahnutie cieľa:
-1.1. Rozširovať a skvalitňovať opatrovateľskú službu pre občanov v súlade s potrebami
-1.2. Rozširovať podporné služby pre starých a osamelých občanov – donáška obedov, liekov
a iné
-1.3. Zriadiť v obci „Denné centrum pre deti, rodinu, osoby so zdravotným postihnutím a
seniorov“ s celodennou prevádzkou.
2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva poskytovaných
obcou
Aktivity na dosiahnutie cieľa:
-2.1. Na výkon opatrovateľskej služby zamestnávať pracovníkov s príslušným vzdelaním,
alebo absolvovaným akreditovaným kurzom opatrovateľskej činnosti
-2.2. Zabezpečiť sústavné vzdelávanie pracovníka obce v oblasti sociálnej práce obce pre
potreby základného sociálneho poradenstva
-2.3. Zabezpečiť výkon odbornej činnosti špecializovaného sociálneho poradenstva
prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu a dôchodkového veku napr. formou sociálneho poradenstva - miestnosť
pre poskytovanie sociálnych služieb v plánovanom objekte CIZS formou individuálnych
intervencií s potrebou zabezpečiť minimálne jedného sociálneho pracovníka poskytujúceho
špecializované sociálne poradenstvo

3. Vytvoriť organizačné a materiálne podmienky na realizáciu úloh obce podľa zákona o
sociálnych službách a Komunitného plánu sociálnych služieb
Aktivity na dosiahnutie cieľa:
-3.1 Dohodnúť spoločný postup v rámci regiónu pri zabezpečení odbornej činnosti spojenej s
posudzovaním odkázanosti občanov na sociálnu službu
-3.2. Zabezpečiť v rozpočte obce finančné prostriedky na túto činnosť
-3.3. V rozpočtoch obce na roky 2018 až 2020 počítať s výdavkami na sociálne služby a ich
skvalitňovanie v súlade s predpokladanými potrebami
-3.4. Získať nenávratný finančný príspevok na vybudovania Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v obci, vytvoriť v ňom a vybaviť interiérovým vybavením priestor pre
poskytovanie špeciálneho sociálneho poradenstva
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-3.5. Pokryť činnosť špeciálneho sociálneho poradenstva minimálne jedným sociálnym
pracovníkom

4. Zabezpečiť pobytové služby
-4.1 Vybudovanie bezbariérového zariadenia sociálnych služieb v druhovom členení podľa
konkrétnych požiadaviek obyvateľov obce. (ZOS, denný stacionár, zariadenie pre seniorov
a pod.)
5. Časový plán realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Plánované ciele a aktivity zamerané na realizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb
obce budú zabezpečené nasledovne:

Cieľč.1
Aktivity 1.1 a 1.2 budú plnené priebežne, podľa potrieb a odkázanosti občanov na
opatrovateľskú službu. Aktivita 1.3. sa bude realizovať do konca roka 2020.
Cieľč.2
Aktivita č. 2.1 bude realizovaná priebežne pri prijímaní nových pracovníkov opatrovateľskej
služby
Aktivita č. 2.2 sa zrealizuje priebežne.
Aktivita 2.3. bude realizovaná len v prípade schválenia Žiadosti o NFP z programu IROP21042020 a vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.
Cieľč.3
Aktivita č. 3.1. Sa zrealizuje do konca roka 2018. Aktivita č. 3.2 a 3.3. sa zabezpečí
každoročne v čase prípravy rozpočtu obce na ďalší rok.
Cieľ č. 4
Aktivita č. 4.1 sa zrealizuje do konca roka 2020
6. Spôsob vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
Plnenie zámerov, cieľov a opatrení, ktoré vyplývajú z Komunitného plánu sociálnych služieb,
bude hodnotené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 1x ročne , vždy v mesiaci október
bežného roku.
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Na rokovanie zastupiteľstva bude predložená správa o plnení úloh Komunitného plánu
sociálnych služieb, aktuálnej situácii a aktualizácii úloh obce v oblasti sociálnych služieb na
budúce obdobie.
Zásady uplatňovania Komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej iba „KPSS“)
– KPSS je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri profilovaní
všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít v oblasti sociálnych služieb.
– KPSS je záväzným pre tvorbu rozpočtu obce a jeho aktivity sú premietnuté do rozpočtu obce.
– KPSS je základným podkladom pre tvorbu sociálnych projektov.
– KPSS je po jeho schválení základným rozvojovým dokumentom pre obec.
– KPSS je rozvojový dokument, ktorého aktivity obec priamo realizuje (Obec ako realizátor),
alebo vytvára a podporuje vytvorenie podmienok na ich realizáciu (Obec ako iniciátor, partner)
inými subjektmi v prospech sociálneho rozvoja obce.
– KPSS je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce, či
majúce aktivity na území mesta, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho rozvojového
charakteru (podnikateľské subjekty, odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny
sektor.)
– KPSS je otvorený, verejne dostupný dokument, priebežne aktualizovaný a
reagujúci na prichádzajúce podnety, príležitosti a zmeny vnútorného a vonkajšieho
prostredia.
– Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu KPSS sú zodpovedné volené a
výkonné orgány samosprávy obce.

V Orechovej Potôni, dňa 11.12.2018

Ing. Szilárd Gálffy
starosta obce
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