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Komunitný plán sociálnych služieb obce Teplička nad Váhom 2016 - 2025
Vážení občania obce Teplička nad Váhom,
sociálne služby pomáhajú ľuďom udržať si alebo znovu získať miesto v prirodzenom spoločenstve.
Úlohy, ktoré obci v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb vyplývajú, sú vymedzené zákonom.
Nepriaznivý demografický vývoj vo vzťahu k rastúcemu podielu skôr narodených občanov, ako aj
dopady spoločenských zmien na rodiny a zamestnanosť prinášajú nárast požiadaviek na riešenie
rôznych sociálnych problémov. Zároveň kladú stále väčšie požiadavky na sociálne služby.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových
procesov, pomocou ktorých je možné vytvárať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym
špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Výsledkom tohto procesu je komunitný plán sociálnych
služieb, ktorý Vám predkladáme.
Verím, že prostredníctvom tohto strategického dokumentu na roky 2016 – 2021, sa vytvorí
možnosť pre zriadenie resp. vytvorenie takých foriem a druhov sociálnych služieb, ktoré občania
naozaj potrebujú, ktoré im chýbajú. Verím, že sa zlepší aj informovanosť a vzájomné pochopenie
zúčastnených strán.
Komunitný plán sociálnych služieb vnímam tiež ako prostriedok na optimalizáciu výdavkov
v sociálnej oblasti, ktoré nám každoročne narastajú. Zároveň predpokladám, že vytvorením
a schválením tohto strategického dokumentu sa zvýšia aj možnosti získavania prostriedkov
z vonkajších zdrojov napr. z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Strategický dokument nám dáva odpoveď na otázku, v akom rozsahu a aké sociálne služby je
potrebné vytvoriť či rozšíriť, aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme, resp. budeme musieť
zabezpečiť. Riešením týchto požiadaviek prispeje rozvoj sociálnych služieb aj k tvorbe nových
pracovných príležitostí.
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým tým, ktorí sa na procese tvorby Komunitného plánu sociálnych
služieb podieľali, riadiacemu tímu, vedúcim a členom pracovných skupín, inštitúciám zo sociálnej
oblasti, poskytovateľom sociálnych služieb, spracovateľom ako aj všetkým obyvateľom obce, ktorí
nám svojimi podnetmi, návrhmi a pripomienkami komunitný plán pomáhali vytvárať.
Našou snahou a záväzkom je, aby sme spoločne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele
stanovené v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Dokument je podkladom nielen pre poslancov
obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce, či zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, ale aj pre
všetkých obyvateľov obce Teplička nad Váhom.

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce Teplička nad Váhom
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1. ÚVOD
Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon 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) ukladá v § 83 obciam vypracovať komunitný plán sociálnych služieb na základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb a dôslednej analýzy poskytovaných sociálnych služieb,
potrieb a tradícií svojho územia.

1.1. Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Reforma verejnej správy v sociálnej oblasti v Slovenskej republike začala v roku 2002, kedy postupne
začali prechádzať kompetencie na obce/mestá a samosprávne kraje. Táto reforma pokračuje aj dnes,
pričom jej cieľom je rozširovať spektrum sociálnych služieb, zlepšovať ich dostupnosť a zvyšovať
kvalitu služieb tak, aby čo najviac uspokojovali individuálne potreby občanov, napĺňali myšlienky
komunitnej a sociálnej rehabilitácie. Jedným z dôležitých nástrojov smerujúcich k napĺňaniu týchto
cieľov je aj komunitné plánovanie sociálnych služieb.
Proces komunitného plánovania sociálnych služieb je zameraný na napĺňanie miestnych potrieb,
pomáha realizovať zistené potreby a reaguje na lokálnu odlišnosť, združuje súčasné zdroje a
zefektívňuje ich využitie. Plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a
potrebám jednotlivých občanov. Predstavuje otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov ako aj
hľadania optimálnych riešení v oblasti sociálnych služieb.
1.1.1. Komunita a komunitné plánovanie
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. Komunita je miesto, kde človek môže získať
emocionálnu podporu, ocenenie, a praktickú pomoc v každodennom živote (Hartl, 19971)
Podstatou komunitného plánovania je partnerstvo medzi verejnou správou, štátnymi, súkromnými
a neziskovými poskytovateľmi služieb a ich užívateľmi, ktorí dokážu zmapovať miestne sociálne
potreby a porovnať ich s miestnymi zdrojmi.
Nástrojom komunitného plánovania je tzv. komunitný plán ako dokument, ktorý je výsledkom
rokovaní medzi všetkými účastníkmi procesu, reaguje na miestne sociálne problémy, navrhuje kroky k
riešeniu (Matoušek, 20072). Vytvára krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
v danej obci (meste, regióne).
Komunitné plánovanie je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály pre rôzne oblasti
verejného života na úrovni obce, kraja, a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie.
Jej charakteristickým znakom je dôraz kladený na:
zapojovanie všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť dotýka,
na dialóg a vyjednávanie,
na dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov
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Komunitné plánovanie sociálnych služieb je „metóda, ktorou je možné na úrovni obcí alebo krajov
plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám i potrebám jednotlivých občanov.
Pritom ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti
sociálnych služieb (Vasková a Žežula, 20023).
1.1.2. Tvorba KPSS v obci Teplička nad Váhom
Forma a postup vypracovania KPSS, jeho obsahová štruktúra a výstupy sú v súlade so zákonom č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách (§ 82 a § 83) a s národnými stratégiami v oblasti sociálnych
služieb pri súčasnom zohľadňovaní miestnych špecifík a potrieb miestnych komunít obyvateľstva.
Určuje potreby rozvoja sociálnych služieb ako aj personálne, finančné, prevádzkové a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie. Tvorba komunitného plánu bola realizovaná v období október 2015
až apríl 2016. Pri jeho tvorbe sme sa snažili o maximálnu mieru využívania participatívnych metód
a zapojenia čo najširšej verejnosti do procesu prípravy komunitného plánovania.
Proces komunitného plánovania oficiálne začal spoločným verejným stretnutím všetkých záujemcov
a potenciálnych partnerov 15. októbra 2015. Na tomto stretnutí sa dohodlo základné rozčlenenie
cieľových skupín a vytvorili sa tri pracovné skupiny, ktoré sa podieľali na spoločnej príprave
analytickej časti získavania údajov o stave poskytovania sociálnych služieb v obci, analýze potrieb
a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby, určenie cieľov a stratégií v oblasti rozvoja sociálnych
služieb. Organizačne tieto skupiny viedla prednostka OcÚ Ing. Beáta Kasajová, odborne a metodicky
externý konzultant Ing. Ivana Kružliaková, PhDr. Celkovo sa uskutočnilo 11 stretnutí pracovných
skupín a projektového tímu a 3 verejné stretnutia.
Metodicky sa hlavná pozornosť sústredila na kvalitnú analýzu súčasného stavu poskytovania
sociálnych služieb a potenciálu jej rozvoja. Podkladom bolo získavanie, triedenie a spracovanie
údajov a štatistík. Pri analýzach sa používali rôzne metódy napr. SWOT analýza, Matica problémov
a pod., aby sa čo najefektívnejšie zadefinovali potrebné výstupy, najmä v problémovej analýze.
Základným východiskom bolo zadefinovanie cieľových skupín, ktoré občania vnímajú ako významné,
a ku ktorým je potrebné pristupovať individuálne. Boli dohodnuté nasledovné cieľové skupiny
a následne aj pracovné skupiny:
 rodina, deti a mládež
 seniori
 občania so zdravotným postihnutím
Komunitný plán sociálnych služieb obce Teplička nad Váhom obsahuje:
 popis a analýzu existujúcich zdrojov (zoznam verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb a súvisiacich služieb v oblastiach zdravotníctvo, školstvo, možnosti práce
dobrovoľníkov...),
 štatistické - sociologické a demografické údaje (napr. vekové zloženie obyvateľov, prognózy
demografického vývoja),
 popis a analýzu existujúcich požiadaviek, prianí a potrieb obyvateľov v oblasti sociálnych
služieb, predstavu o sociálnych službách v budúcnosti - stanovenie priorít a cieľov v oblasti
sociálnych služieb,
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 spôsob, akým budú jednotliví účastníci na miestnej úrovni zapojení do procesu tvorby a
naplňovania komunitného plánu,
 spôsob, akým bude komunitný plán sledovaný, vyhodnocované jeho plnenie, prípadne
menený.

1.1.3. Účastníci procesu komunitného plánovania
Do pracovných skupín bolo v priebehu procesu tvorby komunitného plánovania sociálnych služieb
obce Teplička nad Váhom v rôznej miere zapojených 39 osôb – zástupcov cieľových skupín a 4 členný
hlavný projektový tím. Zoznam účastníkov tvorí Prílohu č. 1.
Podmienkou každého úspešného procesu plánovania bola vzájomná spolupráca všetkých
zúčastnených a dotknutých prvkov a subjektov. Členovia pracovných skupín riešili vždy konkrétnu
oblasť v tej ktorej cieľovej skupine. Úlohou projektového tímu bolo prepájať a porovnávať výstupy
z jednotlivých pracovných skupín ako celok tak, ako boli identifikované potreby užívateľov.
Užívateľom služieb je obyvateľ komunity obce Teplička nad Váhom. Základným predpokladom pre
rozvoj sociálnych služieb a úspešného naplnenia vytýčených cieľov pri tvorbe, realizácii plánu KPSS
bola komunikácia a vzájomná spolupráca medzi subjektmi v pracovných skupinách.
Tabuľka 1.1: Účastníci procesu komunitného plánovania

Účastník KPSS

Funkcia

Zadávateľ

Zodpovedný za utváranie podmienok na podporu komunitného rozvoja
v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú miestnaym
potrebám:
Obec Teplička nad Váhom
Obec v zmysle §80 zákona o sociálnych službách: vypracúva, schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
Verejný, či neverejný poskytovateľ sociálnych služieb – fyzické osoby,
neziskové organizácie, organizácie zriadené obcou, organizácie verejnej správy
a pod., zároveň obvykle vystupujú aj ako dotknuté subjekty, ktoré sú zapojené
do realizácie KPSS.
Občania – obyvatelia obce v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým sú služby
určené.
Občania – obyvatelia komunity, ktorí mali záujem zapojiť sa aktívne alebo
pasívne do procesu komunitného plánovania; mohli byť zapojení:
- priamo a to účasťou na stretnutiach, zasielanie pripomienok a návrhov, alebo
- prostredníctvom zástupcov miestnych záujmových, profesijných združení
organizácií.
Externý odborný konzultant – metodik v oblasti sociálnych služieb,
zamestnanci Obecného úradu Teplička nad Váhom, ktorí plnili úlohu
odborného a organizačného garanta, zároveň zabezpečovali logistiku,
administráciu procesu, facilitovanie pracovných stretnutí a spracovanie
finálneho dokumentu.

Poskytovateľ

Užívateľ /
prijímateľ
Verejnosť

Spracovateľ
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Graf 1.1 Organizačná štruktúra procesu komunitného plánovania v obci Teplička nad Váhom

ORGÁNY OBCE
(starosta, obecné zastupiteľstvo a jeho
komisie)
zadávateľ a zástupca komunity

VÝKONNÝ A RIADIACI SUBJEKT KOMUNITY
(referát sociálnych vecí OcÚ Teplička nad Váhom)
výkonný zadávateľ, poskytovateľ služieb, realizačný garant,
realizátor monitoringu

SPRACOVATEĽSKÁ SKUPINA
spracovateľ a odborný garant KP, vedúci pracovných skupín - zástupcovia
sociálnych vecí OcÚ

Pracovná skupina

Pracovná
skupina

Rodina, deti
a mládež
členovia skupiny,
užívatelia

Seniori

členovia
skupiny,
užívatelia
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1.2. Sociálne služby
Sociálne služby predstavujú špecializované činnosti, resp. súbory činností zamerané na prevenciu
sociálneho vylúčenia zabezpečujúce pomoc fyzickej osobe a rodine. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť
a ochrániť sociálne blaho, čiže určitú úroveň kvality života všetkých občanov, ktorá je vyjadrená
v oficiálnej sociálnej politike štátu. Sociálne služby riešia podporu občana v sociálnej núdzi v smere
zabezpečenia jeho integrácie do spoločnosti vrátane vytvorenia predpokladov pre jeho zamestnanosť
a zamestnateľnosť. Význam sociálnej služby nie je dôležitý len vzhľadom na množstvo ľudí, ktorí ju
potrebujú, ale hlavne preto, že bez jej pôsobenia by časť občanov nemala možnosť podieľať sa na
spoločenskom živote, nebolo by možné uplatnenie ich ľudských a občianskych práv a dochádzalo by
k ich sociálnemu vylúčeniu.
Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len zákon o sociálnych službách) a o zmene
a doplnení zákona č. 455/19991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, vymedzuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu
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.

Sociálna služby sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi
poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.
Z hľadiska svojej štruktúry, zloženia a vonkajšieho prejavu sociálnych služieb ide o sústavu orgánov
a sociálnych inštitúcií (spolu s ich materiálno - technickou, prevádzkovou, riadiacou, legislatívnou
a personálnou infraštruktúrou), ktoré poskytujú sociálnu pomoc vo forme úkonov nahrádzajúcich
v rôznej miere stratu sociálnej samostatnosti občanov. Ich základné zameranie smeruje do týchto
oblastí:
-

zamerané na prevenciu,
sociálne poradenstvo,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb,
pre občanov so zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,
súvisiace s pobytom a ubytovaním,
na podporu rodiny s deťmi.

Pojem sociálne služby na komunitnej úrovni je chápaný širšie než na legislatívnej, nakoľko v sebe
zahŕňa aj tzv. súvisiace komunitné služby. V praxi a v živote komunity nie je možné striktne sociálne
a komunitné služby od seba oddeliť. Ide napr. o sociálne bývanie, ako aj niektoré aktivity a opatrenia
zamerané na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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1.2.1. Legislatívny rámec sociálnych služieb
Základný právny rámec tvorí zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým
sa nanovo upravili podmienky poskytovania sociálnych služieb, ich financovanie a dohľad nad ich
poskytovaním. Tento zákon zároveň ukladá obciam vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych
služieb vo svojom územnom obvode.
Právny rámec v oblasti sociálnych služieb dopĺňajú ďalšie právne predpisy:
-

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, atď.
zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov,
zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákon 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne
narodených detí a o zmene a doplnení niektorých predpisov,
zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky,
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

1.2.2. Charakteristika a klasifikácia sociálnych služieb
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť, alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na poskytovanie pomoci alebo zabezpečenia poskytnutia pomoci fyzickej
osobe, rodine, komunite za účelom:
-

prevencie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenia nepriaznivej sociálnej situácie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovania, obnovy alebo rozvoja schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
zabezpečenia nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
riešenia krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
prevencie sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
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Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
-

z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových
škodlivých činností,
pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich
rokov veku,
pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
z dôvodu , že dovŕšila dôchodkový vek,
pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb
pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej
a generačne reprodukovanej chudoby;
 zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite je zotrvávanie v priestore
vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie
v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti,
 koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba je dlhodobo pretrvávajúca
nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých
negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej
nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické
návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálno – patologických javov
s vysokou toleranciou k nim.

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby na účely zákona o sociálnych službách je zabezpečenie:
-

ubytovania,
stravy,
nevyhnutného ošatenia,
obuvi
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Krízová sociálna situácia podľa zákona o sociálnych službách je ohrozenie života alebo zdravia
fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Sociálna služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce. Činnosti, ktorými sú poskytované
sociálne služby sú rozdelené do 3 skupín. Ide o odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Medzi odborné
činnosti patrí:






základné sociálne poradenstvo
špecializované sociálne poradenstvo
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
sociálna rehabilitácia
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ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
pracovná terapia
tlmočenie
sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
výchova
preventívna aktivita
pomoc pri pracovnom uplatnení
pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do
a zo školského zariadenia
stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím
pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri
organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora
rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora
spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania.

Ďalej sú vymedzené obslužné činnosti, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba šatstva a bielizne. Ďalšími činnosťami, prostredníctvom ktorých sa sociálna služba
poskytuje, sú napríklad utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschovu cenných vecí, vzdelávanie, záujmovú činnosť,
poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, donáška stravy, požičiavanie
pomôcok, zabezpečovanie záujmovej činnosti.
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky pre
konkrétne činnosti, v závislosti od druhu a formy sociálnej služby. Obec v rozsahu svojej pôsobnosti
poskytne, alebo zabezpečí požadovanú SS.
Sociálne služby sa rozdeľujú do niekoľkých skupín, v závislosti od povahy nepriaznivej sociálnej
situácie alebo cieľovej skupiny, ktorej sú určené.
Sociálne služby podľa druhu sú:
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
 nízkoprahové denné centrum,
 integračné centrum,
 komunitné centrum,
 nocľaháreň,
 útulok,
 domov na polceste,
 zariadenie núdzového bývania
3. nízkoprahová sociálna služba pre detí a rodinu
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
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1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3. služba včasnej intervencie
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
 zariadenie podporovaného bývania
 zariadenie pre seniorov
 zariadenie opatrovateľskej služby
 rehabilitačné stredisko
 domov sociálnych služieb
 špecializované zariadenie
 denný stacionár
2. domáca opatrovateľská služba
3. prepravná služba
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú:
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
e)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

podporné služby, ktorými sú:
odľahčovacia služba,
pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností,
poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
podpora samostatného bývania,
poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Uvedené sociálne služby možno účelne a vhodne spájať. Podľa nepriaznivej sociálnej situácie
a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava, sa sociálna služba poskytuje formou:





ambulantnou
terénnou
pobytovou
alebo inou
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2. ANALÝZA SOCIÁLNEJ SITUÁCIE
2.1. Východisková analýza KPSS
Starostlivosť o chorých, o sociálne slabších jednotlivcov i skupín patrí medzi priority obce. V roku
2003 prešli všetky kompetencie poskytovania sociálnych služieb z Okresných úradov na obce,
nevynímajúc ani obec Teplička nad Váhom. Obec prijala Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní
sociálnych služieb, na základe ktorého začala poskytovať opatrovateľskú službu 23 osobám. Postupne
sa sociálne služby rozšírili o donášku obedov do domácnosti, aj o odľahčovaciu službu. V Obecnom
dome sa poskytovala strava pre seniorov. V súčasnosti seniori majú možnosť stravovania sa
v Penzióne Anton.
Výrazný posun v oblasti poskytovania SS nastal v roku 2009 kedy sa vedenie obce rozhodlo vybudovať
zariadenie pre seniorov. V tom istom roku bola odkúpená budova na ulici Za kaštieľom a mohlo sa
začať s rekonštrukciou objektu. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2010. Bolo potrebné vybaviť
interiér nábytkom, súčasne sa vybavovali povolenia na prevádzku zariadenia. Prví klienti mohli
využívať služby zariadenia od 1.1.2013. Domov pokoja Žofie Bosniakovej - zariadenie pre seniorov
a denný stacionár disponuje kapacitou pre 21 klientov stálou pobytovou formou a pre 10 klientov
dennou formou.
Akú vážnosť prikladá obec Teplička nad Váhom oblasti sociálnej služby dokumentuje nasledujúca
tabuľka výdavkov na sociálne služby za obdobie 2011 až 2015 s predikciou na obdobie rokov 2016 až
2018.
Tabuľka 2.1: Rozpočet obce Teplička nad Váhom – výdavky na sociálne služby
Rozpočet
výdavkov obce

Sociálne služby
v EUR

%

2011 - skutočnosť
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

1 835 635,00
794 402,00
1 041 233,00

37 415,17
37 415,17
-

2,04

1 562 555,89
1 069 943,07
492 612,82

72 104,78
72 104,78
-

4,61

4,71
-

2012 - skutočnosť
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

6,74
-

2013 - skutočnosť
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

1 351 935,78
1 072 491,17
279 444,61

200 176,90
-

18,66

1 942 845,36
1 115 722,16
827 123,20

232 444,56
232 444,56
-

11,96

3 841 687,74
1 365 607,59
2 476 080,15

239 629,39
239 629,39
-

6,24

-

2014 - skutočnosť
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

20,83
-

2015 - skutočnosť
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
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2016 - predpoklad
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

1 795 587,00
1 276 150,00
519 437,00

230 220,00
230 220,00
-

12,82

1 812 453,00
1 294 558,00
517 895,00

240 220,00
240 220,00
-

13,25

1 818 453,00
1 298 658,00
519 795,00

242 220,00
242 220,00
-

13,32

18,04
-

2017 - predpoklad
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

18,56
-

2018 - predpoklad
Výdavky rozpočtu celkom
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

18,65
-

Zdroj: Hlavná kniha obce

Grafické znázornenie výdavkov a predpoklad budúceho vývoja výdavkov v oblasti sociálnych služieb.

Graf 2.1: Vývoj výdavkov na sociálne služby
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Graf 2.2: Vývoj podielu výdavkov na sociálne služby k celkovým výdavkom
1600000
1400000
1200000
1000000
800000

výdavky obce

600000

výdavky soc.služby

400000
200000
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020

vývoj podielu z bežných výdavkov
25,00%
20,00%
15,00%
vývoj podielu z
bežných výdavkov

10,00%
5,00%
0,00%
2010

2012

2014

2016

2018

2020

Tabuľka 2.2: Výdavky na sociálne služby
Skutočné

Skutočné

Skutočné

Skutočné

Skutočné

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

plnenie za rok

plnenie za rok

plnenie za rok

plnenie za rok

plnenie za rok

na rok

na rok

na rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31 765,17

41 707,46

13 856,56

7 104,46

8 016,78

14 500,00

14 500,00

14 500,00

5 300,00

5 400,00

4 600,00

4 900,00

4 100,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

3 300,00

3 300,00

3 300,00

Opatrovateľská
služba
Príspevok pri
narodení dieťaťa
Jednorazová
sociálna pomoc

350,00

Domov seniorov

37 415,17

200,00

694,15

1 208,00 298,99

24 797,32

181 026,19

219 232,10

227 213,62

206 920,00

216 920,00

218 920,00

72 104,78

200 176,90

232 444,56

239 629,39

230 220,00

240 220,00

242 220,00
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Graf 2.3: Vývoj výdavkov na sociálne služby – percentuálne vyjadrenie
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Z uvedených grafov je zrejmé, že obec pristupuje k zabezpečovaniu sociálnych služieb zodpovedne.
Každoročne sa výdavky na sociálnu zvyšujú. Výdavky, ktoré sa poskytujú na opatrovateľskú službu
občanom v domácnostiach boli v rokoch 2013 – 2014 nižšie z dôvodu vzniku zariadenia pre seniorov,
kde časť klientov z terénnej starostlivosti prešla do zariadenia. Príspevok pre nových občanov – pre
novo narodené deti sa poskytuje rodinám jednorázovo vo výške 100 EUR.

2.2. Socio – demografická analýza
Zdroj: PHSR:
Obec Teplička nad Váhom v rámci územno-správneho členenia patrí do okresu Žilina, Žilinského
samosprávneho kraja. Je súčasťou Mikroregiónu (MR) Terchovská dolina a z hľadiska kategorizácie
územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň NUTS V.
Obec Teplička nad Váhom leží po oboch stranách štátnej cesty II/583 v údolnej nive rieky Váh.
Kataster obce sa rozkladá na území Kysuckej vrchoviny a Žilinskej kotliny v nadmorskej výške 340-350
m. n. m. Územie obce vypĺňa Žilinská pahorkatina, ktorou preteká rieka Váh. Pod Dubňom sa do Váhu
vlieva potok Teplička s dĺžkou 2,3 km a dedinský potok s dĺžkou 2,2 km.
Obec tvorí po odčlenení od mesta Žiliny samostatný urbanistický celok. Zo západnej strany
v bezprostrednom susedstve obce je mesto Žilina. Obec ďalej susedí s obcami Kotrčiná Lúčka,
Nededza, Mojšová Lúčka, Mojš, Zástranie, Snežnica, Zádubnie a Budatín. Južná časť obce je
v bezprostrednom kontakte s vodným dielom Žilina. Teplička nad Váhom má rozlohu 1087,98 ha.
Kataster obce sa nachádza v ochrannom pásme druhého stupňa PHO.

Obec je od r. 2001 členom združenia Mikroregiónu Terchovská dolina a členom Euroregiónu Beskydy.
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Demografický vývoj na Slovensku je charakterizovaný postupným spomaľovaním reprodukcie
obyvateľstva najmä vplyvom znižovania pôrodnosti. Tento trend sa prejavuje aj v Tepličke nad
Váhom, kde veková štruktúra je pomerne nepriaznivá z hľadiska budúcej reprodukcie obyvateľstva
s priamym dopadom na tvorbu zdrojov pracovnej sily.
Vo vývoji vekovej skladby je pokles detskej zložky v prospech kategórie produktívneho
a poproduktívneho veku. Postupne dochádza k transformácii vekovej pyramídy z progresívneho typu
na degresívny.

Index starnutia v r. 2005 bol u mužov 71,11, u žien 184,78 a spoločný index je 124,20.
Z celkového počtu obyvateľov je 2.143 osôb v produktívnom veku. Nezamestnaných je 78 osôb.

Tabuľka 2.3: Základné údaje obce Teplička nad Váhom
Názov obce
Štatút obce
Okres
Kraj
Kód obce
Číslo ŠÚJ
Počet obyvateľov k 31.12.2015
Veľkosť katastra
Hustota osídlenia
Prvá písomná zmienka

Teplička nad Váhom
obec
Žilina
Žilinský
518034
00648264
4146
10,88 km2
3,81 na 1 km2
1267

2.2.1. Analýza demografických ukazovateľov
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
99
147 210 197 185 166 163 124 93
81
58
82
137 124 126 147 171 139

Hustota obyvateľstva (Osoba na kilometer štvorcový)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
302,85 301,66 297,98 298,72 300,28 310,02 309,84 311,49 312,69 314,25 318,11 322,43 326,48 333,74
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Hustota zaľudnenia v počte obyvateľov/km2
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Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia (Osoba) - muži
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia (Osoba) - ženy
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Z grafu je zrejmé, že prírastok obyvateľstva má od roku 1996 značne kolísavú tendenciu, avšak
rozdiely medzi po sebe idúcimi rokmi neboli zvyčajne príliš veľké. Medián ročného prírastku je 41,5 a
väčšinu rokov sa prírastok pohyboval okolo tohto čísla.
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1. (Osoba)
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Od roku 1996 do roku 1999 počet obyvateľov mierne klesol, aby následne pomerne prudko vzrástol.
Približne do roku 2004 prebiehal stabilný nárast obyvateľstva. Od roku 2005 do súčasnosti možno
badať stúpajúci trend nárastu počtu obyvateľov, ktorý možno očakávať aj v budúcnosti.
V obci sa podľa SODB 2011 nachádza 1 753 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Je zrejmé, že väčšinu
tvoria zamestnanci a podnikatelia bez ďalších zamestnancov.
Podnikatelia s vlastnými
zamestnancami tvoria len približne 3 % a v obci sa nachádzajú len traja členovia družstiev a piati
vypomáhajúci členovia v rodinných podnikoch. Zvyšných 10 % patrí medzi ostatných a nezistených.
Najviac pracujúcich ľudí sa nachádza vo veku 35 - 39 rokov. Ďalší trend, ktorý si možno všimnúť je, že
až 82 % všetkých podnikateľov tvoria muži.
Podľa SODB 2011 tvoria väčšinu obyvateľstva obce ľudia v produktívnom veku, s 9 % obyvateľov vo
veku 35 - 39 rokov, pričom priemerný vek v obci je 38,16 roka. Vo veku 0 - 15 sa nachádza 16,7 %
obyvateľov a v poproduktívnom veku 12,4 % občanov. V tabuľke tiež nájdeme informácie o počte
slobodných, zosobášených , rozvedených a ovdovených ľudí, kde si môžeme všimnúť, že počet
slobodných občanov sa veľmi približuje počtu zosobášených a že počet rozvedených je pri mužoch a
ženách takmer rovnaký. Najviac zosobášených ľudí je vo veku od 30 a vyššie, kedy počet
zosobášených prevyšuje počet slobodných. Najväčší počet rozvedených je vo veku 45 - 49 rokov.
Prirodzene, vdovy a vdovci pribúdajú s vekom, pričom najmarkantnejší nárast možno pozorovať od
veku 70 - 74 rokov.
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Majoritu obyvateľstva tvoria občania hlásiaci sa k slovenskej národnosti, s relatívne veľkým počtom
osôb, ktoré sa nepriznali k žiadnej. Okrem ľudí slovenskej národnosti sa v obci nachádzajú aj
obyvatelia českej, rómskej, maďarskej, ukrajinskej, ruskej, moravskej a nemeckej národnosti. 5
obyvateľov sa tiež prihlásilo k inej národnosti.
Najväčšou skupinou obyvateľstva obce sú občania s úplným stredným odborným vzdelaním s
maturitou, ktorí tvoria 23 % obyvateľov, za ňou nasledujú občania bez školského vzdelania, tvoriaci
takmer 19 % občanov. Významný počet tvoria aj ľudia s učňovským vzdelaním bez maturity, ktorých
je 14,7 %. Vysokoškolské vzdelanie má v obci 409 osôb, t. j. 10,8 % obyvateľov. Najviac je vzdelaných
v oblasti spoločenských a technických vied. Vzdelanostná štruktúra z hľadiska pohlavia je relatívne
vyrovnaná, najväčší rozdiel je pri obyvateľoch so základným vzdelaním, kde ženy tvoria podiel 67 %
voči 33 % mužom.
Až 86 % obyvateľstva obce tvoria občania rímskokatolíckeho vyznania. Značnú časť tiež tvoria ľudia
bez vyznania a osoby iného a nezisteného vyznania, až 12 %. K evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania sa prihlásilo 30 a ku gréckokatolíckej cirkvi 6 ľudí. Okrem týchto vyznaní možno v obci nájsť
ešte príslušníkov pravoslávnej, reformovanej kresťanskej, evanjelickej metodistickej, baptistickej a
apoštolskej cirkvi, cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Kresťanských zborov a bahájskeho
spoločenstva.
2.2.2. Prognóza vývoja obyvateľstva
Hlavnými črtami vývoja obyvateľstva SR v prvej polovici 21. storočia bude znižovanie prírastku
obyvateľstva a starnutie. Intenzita týchto procesov bude bezprostredne závisieť od vývoja plodnosti,
úmrtnosti a migrácie, avšak nepriamo ich budú ovplyvňovať aj ďalšie demografické faktory ako aj
faktory spoločenské, politické, ekonomické, kultúrne a mnohé ďalšie.
Prírastok obyvateľstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nejaké obdobie stagnovať. Len
zvýšenie plodnosti na úroveň jednoduchej reprodukcie a kladné migračné saldo vo výške najmenej 10
tisíc osôb ročne by umožnilo zachovať mierny prírastok obyvateľstva až do konca prognózovaného
obdobia (do roku 2050). Takýto vývoj je však málo pravdepodobný. Predpokladá sa, že najneskôr
v priebehu 15 až 20 rokov začne obdobie trvalejšieho úbytku obyvateľstva, ktorý sa zastaví najskôr ku
koncu storočia. Dnes ťažko povedať na akej hodnote, avšak z dnešného pohľadu sa zdá reálny pokles
počtu obyvateľov SR až na hranicu 4 milióny osôb do roku 2100. Proces starnutia obyvateľstva sa
bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Je to dôsledok poklesu počtu narodených a predlžovania
ľudského života. Je to proces, ktorý v horizonte tejto projekcie nezvratný, nemožno ho zastaviť, len
zmierniť. Starnutie obyvateľstva je najzávažnejším dôsledkom súčasného demografického vývoja.
Očakávaný demografický vývoj prinesie so sebou mnoho závažných zmien. Spoločnosť sa musí
pripraviť na zvyšovanie podielu starších a starých ľudí, integráciu väčšieho množstva cudzincov (často
z kultúrne veľmi rozdielnych pomerov), zvýšené napätie v medzigeneračných vzťahoch. Na zvládnutie
situácie budú potrebné nové prístupy v populačnej, rodinnej, sociálnej, hospodárskej a migračnej
politike. Máme tú výhodu, že o problémoch, ktoré nás čakajú, dobre vieme.
Na záver treba ešte zdôrazniť, že táto prognóza vývoja obyvateľstva nie je predpoveďou budúcnosti,
ale prezentáciou budúceho vývoja, ktorý môže nastať za určitých predpokladov. Tak ju treba chápať
aj interpretovať. U demografických procesov však nemožno vylúčiť ani veľmi neočakávané zmeny,
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ktoré sa nedostanú do predpokladov prognózy. Dobrým príkladom je súčasný vývoj, ktorý určite nikto
pre päťdesiatimi rokmi neočakával a ani neprognózoval.
2.3. Analýza súčasného stavu sociálnych služieb
Nasledujúca tabuľka podáva prehľad stavu sociálnych služieb v obci Teplička nad Váhom v roku 2016,
pričom sa zohľadňuje členenie služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách. Údaje boli čerpané
od jednotlivých subjektov, z databázy OcÚ a webových stránok organizácií.
Tabuľka 2.4 : Prehľad stavu sociálnych služieb v obci
Orgán, inštitúcia, typ zariadenia, typ poskytovanej služby

Údaje o rozsahu služieb
a kapacite (2016)

Sociálne a iné služby, poradenstvo
Obecný úrad (počet pracovníkov)
13
- z toho terénna sociálna práca OcÚ Teplička nad Váhom (počet 2
pracovníkov)
ÚPSVaR – poradenské služby
a) sociálne služby krízovej intervencie
1. Terénna sociálna služba krízovej intervencie
2. Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
2.1 nízkoprahové denné centrum (počet klientov/rok)
2.2 integračné centrum
2.3 komunitné centrum
2.4 nocľaháreň
2.5 útulok
2.6 domov na pol ceste
2.7 zariadenie núdzového bývania
3. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života
2. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti
3. Služba včasnej intervencie
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
1. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek
- zariadenia podporovaného bývania
- zariadenia pre seniorov (počet miest)
21
- zariadenie opatrovateľskej služby
- rehabilitačné stredisko
- domov sociálnych služieb (počet miest)
- špecializované zariadenie (počet
- denný stacionár (počet klientov/rok)
10
2. Domáca opatrovateľská služba (počet klientov)
3. Prepravná služba
4. Sprievodcovská a predčitateľská služba (počet služieb)
5. Tlmočnícke služby
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6. Sprostredkovanie tlmočníckej služby (počet služieb)
7. Sprostredkovanie osobnej asistencie (počet služieb)
8. Požičiavanie pomôcok (počet klientov/rok)
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
2. Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných
technológií (počet dostupných služieb)
e) podporné služby
1. Odľahčovacia služba
2. Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
3. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
- pre dospelých ŤZP a ZP (počet klientov)
- pre seniorov (počet klientov)
- pre rodičov s deťmi (počet klientov)
4. Podpora samostatného bývania
5. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
6. Poskytovanie sociálnej služby v práčovni
7. Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Kompletný zoznam poskytovateľov služieb pôsobiacich v sociálnom priestore na území obce Teplička
nad Váhom je spracovaný k aprílu 2016 a tvorí samostatnú Prílohu č. 3.
V súčasnosti sa SS poskytuje formou opatrovateľskej starostlivosti v Domove pokoja Žofie
Bosniakovej – zariadenie pre seniorov a denný stacionár. Starostlivosť zabezpečuje pre klientov 13
zamestnancov – vedúca zariadenia, zdravotná sestra, ergoterapeutka, opatrovateľky a pomocní
personál.
Okrem opatrovateľskej starostlivosti sa v obci poskytuje aj terénna sociálna služba dvomi
opatrovateľkami.
Informácie o možnostiach poskytovania SS sú dostupné na OcÚ.
Obyvateľom sa v zmysle nariadení obce poskytuje:
-

úľava na poplatkoch za KO, psa (ŤZP),
príspevok na stravu,
sociálne dávky,
príspevok pri úmrtí jedného z manželov,
príspevok pri narodení dieťaťa.

2.4. Analýza cieľových skupín a ich potrieb
Štruktúra cieľových skupín pre tvorbu komunitného plánu SS bola zadefinovaná a schválená hneď na
úvodom stretnutí s vedením a občanmi obce Teplička nad Váhom. Cieľové skupiny komunitného
plánu SS sú tie skupiny obyvateľstva, ktorým je potrebné na území obce Teplička nad Váhom venovať
zvýšenú pozornosť. Tieto cieľové skupiny, t.j. príjemcovia, adresáti sociálnych služieb v komunite
obce, si v rôznej miere v súčasnosti vyžadujú a v ďalšom období budú naďalej vyžadovať pomoc
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a rôzne kvalitatívne formy a druhy sociálnych služieb vyjadrujúcich mieru intervencie pri riešení ich
životnej situácie, ako aj ostatných súvisiacich sociálnych problémov.
Pre každú cieľovú skupinu bola zriadená pracovná skupina, ktorá pracovala samostatne v procese
tvorby KPSS. Výstupom pracovných skupín sú SWOT analýzy uvedené v nasledovných častiach, ako aj
formulácie a návrhy cieľov, opatrení aktivít.
Na stretnutí pracovných skupín bolo dohodnuté, že sa budú prioritne venovať problematike
sociálnych služieb, pričom prípadné ďalšie výstupy presahujúce sociálnu oblasť budú zaevidované
a následne posunuté do dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Teplička
nad Váhom. Dôvodom bolo, aby ani jeden výstup zo skupín neostal nepovšimnutý, resp. neriešený.
2.4.1. Rodina, deti a mládež
Charakteristika cieľovej skupiny:
Osamelé matky s maloletými deťmi, viacdetné rodiny a mladé rodiny, neúplné rodiny, matky a ženy,
ktoré sú obeťami domáceho násilia, ďalej deti žijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí
(zanedbávanie zo strany rodičov, nedostatok záujmu o výchovu a zabezpečenie základných životných
potrieb), deti ohrozené syndrómom CAN, deti a mládež s poruchami správania a tendenciami
k asociálnemu správaniu, deti s problémom záškoláctva, „mladí dospelí“ po ukončení ústavnej
starostlivosti.
Z hľadiska početnosti je percentuálny stav tejto sociálnej skupiny a jej dlhodobý vývoj za sledované
obdobie KP na celkovom percentuálnom pomere populácie komunity relatívne stabilizovaný, avšak
s očakávaním trvalého znižovania počtu detí na celkovom počte obyvateľov komunity obce.
SWOT analýza
Silné stránky
Slabé stánky
 Silný potenciál v ZŠ s MŠ, Cirkevnej ŽŠ,
 Málo aktívna mládež
CVČ, katolícka cirkev
 Nedostatočné riešenie otázky bývania
 Aktívne a kvalitné využívanie voľného
pre cieľovú skupinu
času detí a mládeže prostredníctvom
 Slabá informovanosť cieľovej skupiny
školských zariadení
o sociálnych službách, o možnostiach
 Podpora mladých rodín – finančný
riešenia problémov cieľovej skupiny
príspevok pri narodení dieťaťa zo strany
 Nedostatočná spolupráca subjektov pre
obce
sociálnu oblasť
 87 obecných nájomných bytov pre
 Chýbajúca terénna sociálna práca
mladé rodiny – podpora obce v oblasti
 Sociálna oblasť v obci na OcÚ nie je
sociálneho bývania
dostatočne
kapacitne
pokrytá
 Existencia
občianskych
združení
(personálne zabezpečenie)
a spoločenských organizácií*, ktoré
 Nedostatočné preventívne aktivity pre
motivujú
mládež
k aktívnej
rodiny
dobrovoľníckej činnosti
 Fungujúce dobrovoľníctvo
 Športové podujatie pre CS (FTT...
 Organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí obcou, združeniami, školskými
zariadeniami pre rodiny, pre všetkých
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občanov
Aktívne pôsobenie Materského centra
Rybička – o.z. Rovnosť Teplička
Dobrá spolupráca s katolíckou cirkvou
a vytvorenie priestoru pre aktivity CS.
Spevácky zbor pri katolíckej cirkvi
Aktivity o.z. Rovnosť Teplička v oblasti
potravinovej pomoci sociálne slabším
rodinám,
Spolupráca obce s komisiou sociálnych
vecí, rodiny a zdravotníctva pri obecnom
zastupiteľstve
Tanečná škola pre dospelých
Poradenstvo
právne,
poradenstvo
prvého kontaktu v ambulanciách
Zdravotnícke zariadenie, lekáreň

Príležitosti
Ohrozenia
 Využívanie zdrojov zo strany obce
 Nepriaznivý demografický vývoj –
finančných, materiálnych, ľudských
starnutie populácie
 Využívanie finančný príspevkov z dotácií
 Slabá
podpora
rodín
s deťmi
a fondov
v nepriaznivej životnej situácie
 Motivačné programy pre cieľovú skupinu
 Zdĺhavá administratíva zo strany UPSVaR
pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi
 Zlepšenie komunikácie so subjektmi pre
sociálnu oblasť
 Sociálne dávky pre rodinu sú nízke
 Vytvorenie
pozície
sociálneho
 Občania nemajú vedomosť o nároku
pracovníka
získania rôznych sociálnych príspevkov

Analýza problémov
Na základe analýzy problémov a následného vyhodnotenia formou matice problémov zadefinovala
pracovná skupina 7 kľúčových problémov, ktoré zoradila podľa závažnosti do nasledovného poradia:

Poradie Problém

Počet bodov

1
2
3
4
5
6

Chýbajúca terénna sociálna práca
5
Málo aktívna mládež
4,5
Sociálna oblasť v obci na OcÚ nie je dostatočne kapacitne pokrytá
4,5
Nedostatočné riešenie otázky bývania pre cieľovú skupinu
2
Nedostatočné preventívne aktivity pre rodiny
2
Slabá informovanosť CS o sociálnych službách, o možnostiach riešenia 1,5
problémov CS
7
Nedostatočná spolupráca subjektov pre sociálnu oblasť
0,5
Za najzávažnejšie považuje pracovná skupina okruhy problémov akými sú chýbajúca terénna sociálna
práca, nedostatočne personálne zabezpečená sociálna oblasť na OcÚ, slabá spolupráca medzi
subjektmi sociálnej oblasti i naliehavé riešenie otázky bývania pre cieľovú skupinu.
Hlavný problém cieľovej skupiny seniori bol sformulovaný nasledovne:
„Nedostačujúci rozsah služieb a preventívnych činností pre cieľovú skupinu rodina, deti a mládež“
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2.4.2. Seniori
Charakteristika cieľovej skupiny:
Starnutie populácie, t.j. zvyšovanie podielu starších ľudí v spoločnosti sa na základe demografických
prognóz jednoznačne ukazuje ako neodvratne prebiehajúci proces. Je preto nevyhnutné, aby sa táto
skupina občanov žijúcich v obci stala predmetom intenzívnejšieho záujmu, prioritne z hľadiska
rôznorodej a komplexnej sociálnej starostlivosti.
Sociálne zabezpečenie seniorov predstavuje v širšom slova zmysle súbor inštitúcií, zariadení
a činností na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie ťaživých sociálnych situácií seniorov, ktorí
takú pomoc potrebujú. Seniorská problematika je dnes vysoko aktuálnou témou, ktorá si zasluhuje,
ale bude v budúcich rokoch vyžadovať zvýšenú pozornosť. Ide o sociálny jav, ktorý sa v svojej
podstate prejavuje, avšak nie vždy je možné odhadnúť jeho podstatu, jeho vývoj a s tým spojené
problémy. Preto aj nastavenie optimálnych sociálnych služieb pre seniorov, prioritne preventívneho
charakteru je pomerne zložité a závisí od finančných možností obce, ale aj od spolupráce
zainteresovaných subjektov, seniorov nevynímajúc.
Cieľová skupina seniori patrí do skupiny občanov, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie
starobného dôchodku a vyšší a ocitli sa v situácii vyžadujúcej podporu komunity, nakoľko túto
podporu a pomoc nemôžu získať iným štandardným spôsobom (s pomocou rodiny) ako
prostredníctvom sociálnych služieb. Pre cieľovú skupinu sú charakteristické nasledovné znaky:






postupné posúvanie hranice dôchodkového veku do vyššieho veku, dosiahnutie
dôchodkového veku,
rast priemerného veku obyvateľstva a predlžovanie individuálneho veku dožitia,
nárast miery chorobnosti (zvýšený výskyt viacerých chronických ochorení a ich ďalší nárast
s pribúdajúcim vekom) a zvýšená miera chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci,
vdovstvo, strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické zmeny
stále existujúci využiteľný potenciál a záujem jedincov k aktivitám vo svoj prospech
a v prospech komunity.

Z hľadiska počtu ide o najväčšiu cieľovú skupinu a zároveň aj najprogresívnejšie rastúcu. Rastúci
počet cieľovej skupiny je dôsledkom výrazného starnutia populácie v obci Teplička nad Váhom a to aj
napriek legislatívnym zmenám postupného zvyšovania dôchodkového veku. Tento trend je vo
všetkých vyspelých krajinách sveta, pričom v mnohých sa už začínajú veľmi aktívne riešiť v systéme
takzvanej „striebornej ekonomiky“. Strieborná ekonomika rieši negatívne dopady starnutia
obyvateľstva z pohľadu jeho demografického a spoločenského rozmeru, ale priorita je čoraz viac
kladená na ekonomický rozmer.
SWOT analýza
Silné stránky
Slabé stánky
 Dobre fungujúca a silná členská základňa
 Nedostatok finančných zdrojov na
spoločenských organizácií
aktivity
spolkov a združení
(ČK
príspevok viacnásobní darcovia krvi)
 Obec finančne podporuje aktivity
združení na základe predložených
 Nedostatočná informovanosť občanov
žiadostí o príspevok
o sociálnych službách
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Pravidelné stretávanie sa
členov
 Chýba pozícia sociálneho pracovníka
združení na schôdzach, prednáškach
 Neexistujúca terénna sociálna práca
a besedách
 Chýba finančný príspevok na stravovanie
 Silná orientácia združení na rodinu
seniorom
 Dobrá spolupráca spolkov a združení na
 Chýba finančná a materiálna pomoc
regionálnej úrovni
starým ľuďom a chorým
 Zachovanie kultúrneho dedičstva obce
 Chýbajú
návštevy
seniorov
v
pre budúce generácie
domácnostiach
 Pravidelné návštevy chorých a starších
 Chýbajúce komunitné centrum
členov združení
 Chýba rehabilitácia – zdravotnícke služby
 Poskytovanie pomoci zo strany ČK–
 Nedostatočné využívanie soc. služby potravinové balíčky pre sociálne slabších
DS
členov – rodiny s deťmi
 Nerozvinuté dobrovoľníctvo
 Aktívna pomoc združení pri organizovaní
kultúrno-spoločenských podujatí napr.
zdravotná
služba,
technická
a organizačná
podpora
kultúrnych
podujatí
 Existujúce sociálne služby – OSL, DPŽB
ZpS a DS
Príležitosti
Ohrozenia
 Vytvorenie komunitného centra pre CS,
 Nepriaznivý demografický vývoj –
starnutie populácie
 Využívanie finančný príspevkov z dotácií
a fondov
 Zhoršujúca sa ekonomická situácia
seniorov
 Rozvoj dobrovoľníctva
* Spoločenské organizácie: Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor, Únia žien Slovenska,
Spoločenstvo kresťanských dôchodcov, Folklórna skupina Straník, Klub dôchodcov pri OcÚ
Analýza problémov
Na základe analýzy problémov a následného vyhodnotenia formou matice problémov zadefinovala
pracovná skupina 9 kľúčových problémov, ktoré zoradila podľa závažnosti do nasledovného poradia:

Poradie Problém

Počet bodov

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5,5
5,5
5
5
3,5
3,5
3,5
2,5
2

Chýbajúce komunitné centrum
Chýba finančný príspevok na stravovanie seniorom
Chýba pozícia sociálneho pracovníka
Nedostatok finančných zdrojov na aktivity spolkov a združení
Nedostatočná informovanosť občanov o sociálnych službách
Neexistujúca terénna sociálna služba
Nedostatočné využívanie sociálnej služby - DS
Chýba finančná a materiálna pomoc starým ľuďom a chorým
Nerozvinuté dobrovoľníctvo

Za najzávažnejšie považuje pracovná skupina okruhy problémov spojených s možnosťou zriadenia
komunitného centra pre seniorov, čím by sa vytvoril priestor pre stretávanie sa spolkov, združení, kde
by sa poskytovalo sociálne poradenstvo. Skupina označila za negatívne chýbajúci príspevok na
stravovania pre seniorov.
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Hlavný problém cieľovej skupiny seniori bol sformulovaný nasledovne:
„Nedostatočné riešenie potrieb seniorov, najmä tých, ktorí žijú v domácom prostredí“
2.4.3. Občania so zdravotným postihnutím
Charakteristika cieľovej skupiny:
Občania so zdravotným postihnutím patria do skupiny občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú
ako následok ich zdravotného postihnutia, a ktoré je buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou
počas ontogenézy. Z hľadiska kritérií charakteru postihnutia a klasifikácie Svetovej zdravotníckej
organizácie rozdeľujeme občanov so zdravotným postihnutím do nasledujúcich základných kategórií:

o
o

o
o
o
o


Duševné poruchy
Poruchy intelektu (mentálne poruchy)
Psychiatrické poruchy
Telesné postihnutie
Poruchy zraku, sluchu a reči
Poruchy pohybového aparátu
Poruchy vnútorných orgánov
Civilizačné ochorenia
Kombinové postihnutia

Samotné zaraďovanie obyvateľov sa obvykle realizuje na základe konkrétne stanovených noriem,
pričom tieto normy sú značne rozdielne v rámci krajín sveta a často sa menia a upravujú, čo je stav aj
v našej legislatíve. Do cieľovej skupiny sa obvykle zaraďujú iba občania s ťažkým postihnutím, pričom
veľká časť obyvateľstva, ktorá trpí čiastočným zdravotným postihnutím nie je zaraďovaná do cieľovej
skupiny, napriek tomu, že ich postihnutie má dopad aj na ich sociálny status.
Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím definuje osoby so zdravotným postihnutím
ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi intelektuálnymi, alebo zmyslovými postihnutiami,
ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do
spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Za hranicu zdravotného postihnutia vo Svetovej správe
o zdravotnom postihnutí (2011) je stanovená hranica zdravotného postihnutia na 15 % postihnutia
organizmu.
Na Slovensku dodnes nie je vytvorená národná štatistika o počte občanov so ZP rozličného druhu
a stupňa. Naša legislatíva definuje rozličné systémy nahliadania na ZP podľa rôzneho účelu a rôznych
kritérií.
Pre účely zamestnania sa za zdravotné postihnutých ponímajú občania, ktorí majú pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% (uznaný za
invalidného občana) - § 9 Zákona o službách zamestnanosti a § 71 Zákona o sociálnom poistení. Pred
rokom 2011 boli aj občania, ktorí mali pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20%
a menej ako 40% považovaní za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.
Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s „ŤZP“) sa považuje fyzická
osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50% (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných
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príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). Sociálny dôsledok ŤZP je
znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez
zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná
z dôvodu ŤZP prekonať sama.
Každá z uvedených kategórií postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky postihnutia a tým
aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. Tvoria preto významnú
skupinu prijímateľov sociálnych služieb. Na základe analytických odhadov tvorí skupinu občanov
aspoň s čiastočnou poruchou zdravia viac ako 12% populácie.
SWOT analýza
Silné stránky
Slabé stánky
 Dobre fungujúca členská základňa
 Obmedzená schopnosť cieľovej skupiny
spoločenských organizácií ČK, ZŤP, ...
zapojiť sa do pracovnej činnosti
 Existencia zariadenia DPŽB ZpS a DS,
 Nedostatok finančných zdrojov na
fungujúca opatrovateľská služba
aktivity spolkov a združení
 Poskytnutie zníženie dane zo stavieb
 Chýba pozícia sociálneho pracovníka
a oslobodenie od dane daňovníka, ktorý
 Nedostatočná kapacita v DPŽB ZpS a DS
je držiteľom preukazu FO s ťažkým
 Nedostatočná informovanosť občanov
zdravotným postihnutím alebo preukazu
o možnostiach sociálnej podpory ZŤP
FO s ťažkým zdravotným postihnutím so
 Chýba bezbariérový prístup do verejných
sprievodcom (VZN)
budov
 Platná legislatívna na miestnej úrovni
 Neexistujúca preprava osôb ŤZP
pre oblasť soc. veci
k lekárovi, na úrady ...
 Vybudovaný bezbariérový prístup do
 Chýba rehabilitačné centrum
zdravotného strediska – sedačkový výťah
 Chýba finančný príspevok na stravovanie
ZŤP
 Neexistuje terénna sociálna služba
 Neexistujúca
spolupráca
medzi
subjektmi pracujúcimi s CS.
Príležitosti
Ohrozenia
 Vytvorenie nových pracovných miest pre
 Nevyužívanie
nástrojov
na
ŤZP
zamestnávanie ľudí ŤZP na trhu práce
 Zvýšenie osvetovej činnosti, zlepšenie
 Vysoké náklady na opatrovateľskú službu
informovanosti
 Nárast občanov so ŤZP v obci
 Zvýšenie kapacity v DPŽB ZpS a DS
 Zvyšovanie
zdravotných
rizík
 Rozvíjať
svojpomocné
riešenie
spôsobených
nesprávnym
miestnych problémov ŤZP
stravovaním detí.
 Využívanie finančný príspevkov z dotácií
 Nepriaznivý demografický vývoj
a fondov
 Slabá finančná podpora rodín s deťmi
ZŤP zo strany štátu

Analýza problémov
Na základe analýzy problémov a následného vyhodnotenia formou matice problémov zadefinovala
pracovná skupina 9 kľúčových problémov, ktoré zoradila podľa závažnosti do nasledovného poradia:
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Poradie Problém

Počet bodov

1
2
3
4

7,5
5,5
5,5
5,5

5
6
7
8
9

Nedostatok finančných zdrojov na aktivity spolkov a združení
Chýba finančný príspevok na stravovanie ŤZP
Chýba pozícia sociálneho pracovníka
Chýbajúca spolupráca medzi subjektmi pracujúcimi s cieľovou
skupinou
Nedostatočná kapacita v DPŽB ZpS a DS
Neexistujúca terénna sociálna služba
Nedostatočná informovanosť občaqnov o možnostiach sociálnej
podpory ŤZP
Nie je zabezpečená prepravná služba pre ŤZP
Nevytvorenie možnosti na zamestnávanie ľudí s ŤZP

5
4
2
2
0

Za najvážnejšie problémy považuje pracovná skupina nedostatok finančných zdrojov na
aktivity spolkov a združení rovnako i problém príspevku na stravovanie občanom s ŤZP, či
chýbajúce komplexné sociálne poradenstvo, koordinácia sociálnych služieb i získavanie
mimorozpočtových zdrojov pre skupinu ŤZP.
Hlavný problém cieľovej skupiny ťažko zdravotne postihnutí bol sformulovaný nasledovne:
„Nedostatočná miera napĺňania základných potrieb (schopnosti viesť samostatný život)
a integrácie fyzických osôb so zdravotným postihnutím.“
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3. STRATÉGIA ROZVOJA – CIELE A OPATRENIA NA ROKY 2016 – 2021

V strategickej časti sú zadefinované ciele a opatrenia komunitného plánu, ktoré vychádzajú
z výstupov jednotlivých skupín. Ciele a opatrenia, ktoré sa vyskytli vo výstupoch viacerých skupín boli
sformulované do skupiny spoločných cieľov a opatrení, pričom sa prihliadalo na to, aby boli všetky
výstupy z pracovných skupín zachované. Spoločné ciele a opatrenia boli sformulované a odsúhlasené
na spoločnom stretnutí všetkých pracovných skupín.
Časť výstupov bola presunutá ako požiadavka a podklad pre spracovanie PHSR obce Teplička nad
Váhom. Všetky presuny a úpravy boli následne prerokované a odsúhlasené vo všetkých pracovných
skupinách. Štruktúra strategickej časti KPSS je spracovaná v Prílohe č. 4.
Spoločne všetkými skupinami bol navrhnutý a schválený nasledovný hlavný cieľ Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Teplička nad Váhom na roky 2016 – 2021.

Hlavný cieľ:
„Zlepšenie, skvalitnenie a rozvíjanie sociálnych služieb v obci Teplička nad Váhom“

3.1. Spoločné ciele a opatrenia

SPOLOČNÉ CIELE A OPATRENIA
Všeobecný cieľ spoločných opatrení:

„Zefektívnenie manažovania a informovanosti
v sociálnej oblasti“

Špecifické ciele

Opatrenia

Zabezpečenie sociálnej práce v prirodzenom
prostredí cieľových skupín

0.1.1.

Zriadiť terénnu sociálnu službu v obci pre cieľové
skupiny

Zlepšenie systému informovanosti o
poskytovaných sociálnych službách a
možnostiach pre cieľové skupiny

0.2.1.

Zabezpečiť komplexnú a dostupnú informovanosť
cieľových skupín o sociálnej oblasti a aktivitách
cieľových skupín

Zriadenie pracovného miesta pre oblasť
riadenia a výkonu sociálnych služieb pre
cieľové skupiny

0.3.1.

Vytvoriť pracovné miesto sociálneho pracovníka
na OcÚ pre odborný výkon sociálnych služieb a
podľa potrieb občanov

0.1.

0.2.

0.3.
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Charakteristika spoločných opatrení
SPOLOČNÉ OPATRENIA
Opatrenie

0.1.

Zdroje
financovania
Zabezpečenie sociálnej práce v prirodzenom prostredí cieľových skupín
Garant

Časový harmonogram
(rok)

Rozpočet
Zriadiť terénnu sociálnu službu v obci pre
obce,
cieľové skupiny
klienti, OP
Zabezpečiť kvalifikovaných zamestnancov (opatrovateliek)
OcÚ
Ľudské
v potrebnom počte na základe podaných žiadostí zo strany
2017 - 2021
zdroje,
obyvateľov, výber a príprava (vzdelávanie) opatrovateliek.
štátny
Vedenie databázy osôb kvalifikovaných pre opatrovateľskú
rozpočet
službu.
0.2.
Zlepšenie systému informovanosti o poskytovaných sociálnych službách a možnostiach pre cieľové skupiny
0.1.1.

0.2.1.

Zabezpečiť komplexnú a dostupnú
informovanosť cieľových skupín o sociálnej
oblasti a aktivitách cieľových skupín

OcÚ v spolupráci
s partnermi –
organizáciami
pracujúcimi
s konkrétnou
cieľovou
skupinou (OO, PZ
SR)

Bez
výrazných
nárokov na
zdroje,
rozpočet
obce

Zabezpečenie dostupnej informovanosti (WEB, tlačoviny,
rozhlas...) o možnostiach riešení v sociálnej oblasti pre
všetky cieľové skupiny. Využiť čo najefektívnejšie formy
2017 - 2021
informovanosti pre konkrétne skupiny. Jedná sa o využitie
rôznych foriem ako sú: samostatne tlačené a elektronické
Informačné spravodaje, tlačené letáky, kartičky a plagátu,
obecný rozhlas, regionálne tlačové médiá, elektronické
médiá, web stránky, sociálne siete, besedy, diskusie,
prednášky – formou priamej osvety a ďalšie.
0.3
Zriadenie pracovného miesta pre oblasť riadenia a výkonu sociálnych služieb pre cieľové

skupiny
0.3.1

Vytvoriť pracovné miesto sociálneho
pracovníka na OcÚ pre odborný výkon
sociálnych služieb a podľa potrieb občanov
OcÚ

Zámerom je zabezpečiť obsahovo výkon poskytovania
sociálnych služieb odborným pracovníkom, poskytovať
poradenstvo o dostupných službách, o postupe pri krízových
situáciách, o prevencii.

Rozpočet
obce

2017 - 2021

3.2. Rodina, deti a mládež

1. RODINA, DETI A MLÁDEŽ
„Rozšírenie rozsahu sociálnych služieb
a preventívnych aktivít pre rodinu, deti a mládež“
Opatrenia

Všeobecný cieľ:
Špecifické ciele
1.1.

Vytvorenie vhodných podmienok pre aktivity
s cieľovou skupinou

1.1.1.
1.1.2.

1.2.

Zlepšenie prevencie, dostatok informácií pre
cieľovú skupinu o sociálnopatologických javoch

1.2.1.

1.3.

Skoordinovanie spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti pre cieľovú
skupinu

1.3.1.
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Zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum pre
cieľovú skupinu
Vytvoriť motivačné aktivity na získanie ľudí na
dobrovoľnícku činnosť pre cieľovú skupinu
Vytvoriť program preventívnych aktivít pre
cieľovú skupinu
Vytvoriť systém spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti s cieľovou
skupinou
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Charakteristika opatrení cieľovej skupiny Rodina, deti a mládež
SPOLOČNÉ OPATRENIA
Opatrenie
1.1.
1.1.1.

Garant

Zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum
pre cieľovú skupinu
OcÚ
organizácie
zriadené obcou
ÚPSVR
organizácie
pracujúce
s konkrétnou
cieľovou
skupinou

Vytvoriť motivačné aktivity na získanie ľudí
na dobrovoľnícku činnosť pre cieľovú
skupinu

OcÚ
organizácie
pracujúce
s cieľovou
skupinou

Zabezpečiť rôzne motivačné aktivity a ocenenia pre
dobrovoľníkov. Zapojiť študentov stredných a vysokých škôl
na území obce do dobrovoľníctva napr. pri organizovaní
kultúrnych a spoločenských podujatí, športových podujatí,
poskytovaní predčitateľskej služby, sprevádzaní a pod.

1.2.
1.2.1.

Rozpočet
obce
granty a
dotácie

2018 - 2021

Bez
zásadných
finančných
nárokov,
malé granty

2018 - 2021

Zlepšenie prevencie, dostatok informácií pre cieľovú skupinu o sociálnopatologických javoch
Vytvoriť program preventívnych aktivít pre
cieľovú skupinu

OcÚ
organizácie
pracujúce
s cieľovou
skupinou

Zvýšenie preventívnej pozornosti verejnosti pri odhaľovaní
rôznych závislostí, ktoré bude možné nahlasovať aj
anonymne kontaktnej osobe, ktorá sa bude podnetmi
verejnosti zaoberať.
1.3.

Časový harmonogram
(rok)

Vytvorenie vhodných podmienok pre aktivity s cieľovou skupinou

Organizovanie preventívnych aktivít, účelom ktorých je
zmysluplné trávenie voľného času mládeže, finančne
nezaťažujúce rodičov detí a ktoré predchádzajú vzniku
sociálno-patologických javov, hlavne rôznych druhov
závislostí (drogy, alkohol, gamblerstvo...). Ide o rôzne
aktivity vo voľnom čase detí a mládeže, pričom je potrebné
využívať také formy, ktoré dokážu zaujať najmä rizikové
skupiny mládeže. Zabezpečiť vhodný priestor, personálne
zabezpečenie, odborný garant pre sociálne poradenstvo,
materiálno organizačné vybavenie, obsah (náplň KC),
zabezpečenie chodu KC, informovanosť o zriadení KC,
propagácia KC.
1.1.2.

Zdroje
financovania

Rozpočet
obce
granty a
dotácie

2017 - 2021

Skoordinovanie spolupráce medzi subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti pre cieľovú skupinu

Vytvoriť systém spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti s cieľovou
skupinou
Vytvorenie systému pravidelných stretnutí zástupcov
organizácií a zamestnancov OcÚ za účelom vzájomnej
informovanosti a prípadnej spolupráce na konkrétnych
aktivitách. Pravidelné monitorovanie potrieb cieľovej
skupiny či už dotazníkovou formou, rozhovorom a podanými
podnetmi, prácou v teréne a pod.
1.3.1

OcÚ
organizácie
pracujúce
s cieľovými
skupinami
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3.3. Seniori

2. SENIORI
„Zlepšenie a rozvoj sociálnych služieb pre
seniorov“
Opatrenia

Všeobecný cieľ:
Špecifické ciele
2.1.

Vytvorenie vhodných podmienok pre aktivity
s cieľovou skupinou

2.1.1.

Zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum pre
cieľovú skupinu

2.2.

Skvalitnenie stravovania pre cieľovú skupinu

2.2.1.

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre cieľovú
skupinu

2.2.2.

Vytvoriť systém finančnej pomoci pre stravovanie
cieľovej skupiny

2.3.1.

Vytvoriť systém viaczdrojového financovania pre
subjekty pracujúce s cieľovou skupinou

2.3.2.

Získavať mimorozpočtové zdroje pre sociálnu
prácu s cieľovou skupinou
Zabezpečiť služby v dennom stacionári podľa
zákona a požadovanej personálnej, materiálnej a
finančnej úrovni
Vytvoriť systém finančnej a materiálnej pomoci
pre starých a chorých ľudí
Vytvoriť ponuku dobrovoľníckych aktivít
vhodných pre cieľovú skupinu
Vytvoriť motivačné aktivity na získanie ľudí k
dobrovoľníckej činnosti

2.3.

Získavanie finančných prostriedkov na aktivity
spolkov a združení pracujúcich s cieľovou
skupinou

2.4.

Skvalitnenie poskytovania sociálnej služby
v dennom stacionári

2.4.1.

2.5.

Zlepšenie pomoci starým a chorým občanom

2.5.1.

2.6.

Rozvoj dobrovoľníctva pre cieľovú skupinu

2.6.1.
2.6.2.

Charakteristika opatrení cieľovej skupiny Seniori
SPOLOČNÉ OPATRENIA
Opatrenie
2.1.
2.1.1.

Zdroje
financovania

Časový harmonogram
(rok)

Vytvorenie vhodných podmienok pre aktivity s cieľovou skupinou
Zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum
pre cieľovú skupinu

Zriadiť komunitné centrum, ktoré by poskytovalo dostatok
priestorov dostupných pre všetky cieľové skupiny, nielen pre
seniorov. Bolo by priestorom pre spoločné stretávanie sa
cieľových skupín, verejné prezentácie a organizovanie akcií
a podujatí pre verejnosť, tiež pre stretávanie sa menších
skupín, pracovné a tvorivé dielne, zmysluplné trávenie
voľného času, výchovu a vzdelávanie a pod.
2.2.

Garant

OcÚ
DPŽB – ZpS a DS

Rozpočet
obce
štátny
rozpočet

2018 - 2021

OcÚ

Rozpočet
obce

2018 - 2021

Skvalitnenie stravovania pre CS

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre cieľovú
skupinu
Zabezpečiť stravovanie pre cieľovú skupinu v stravovacom
zariadení, resp. donáškou obedov tak, aby kvalita a ponuka
stravy zodpovedala potrebám seniorov. Ide o riešenie
stravovania sociálne odkázaných seniorov. Zabezpečiť
možnosť výberu stravy aj pri rozvoze stravy pre klientov.
Vytvorenie systému výberu a objednávok pri rozvoze stravy.
2.2.2.
Vytvoriť systém finančnej pomoci pre
stravovanie cieľovej skupiny
Vytvoriť systém pre poskytnutie stravovania seniorom.
2.2.1.

OcÚ
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2.3.

Získavanie finančných prostriedkov na aktivity spolkov a združení pracujúcich s cieľovou skupinou

Vytvoriť systém viaczdrojového financovania
pre subjekty pracujúce s cieľovou skupinou
Pre cieľovú skupinu vytvoriť systém financovania tak, aby sa
mohli organizovať rôzne aktivity pre seniorov s cieľom
podporiť ich mobilitu.

OcÚ

Rozpočet
obce
štátny
rozpočet
granty a
dotácie

2018 - 2021

OcÚ

OP ľudské
zdroje,
nadačné
fondy

2017 - 2021

2.3.1.

Získavať mimorozpočtové zdroje pre sociálnu
prácu s cieľovou skupinou
Získavanie finančných prostriedkov z rôznych fondov,
z dotácií. Písanie projektových návrhov a predkladanie na
príslušné inštitúcie.
2.3.2.

2.4.

Skvalitnenie poskytovania sociálnej služby v DS

Zabezpečiť služby v DS podľa zákona
a požadovanej personálnej, materiálnej
Rozpočet
a finančnej úrovni
obce,
OcÚ
Zabezpečenie sociálnych služieb a vytváranie optimálnych
príspevky
podmienok pre klientov v dennom stacionári na riešenie
klientov
krízových životných situácií. Zabezpečiť dostatok
opatrovateliek.
2.5.
Zlepšenie pomoci starým a chorým občanom
2.5.1.
Vytvoriť systém finančnej a materiálnej
pomoci pre starých a chorých ľudí
Rozpočet
obce
Vytvoriť zdroje financovania pre poskytovanie pomoci
OcÚ
nadačné
starým a chorým v ich prirodzenom prostredí. Vyhľadávať
fondy
skupiny seniorov, ktorým bude pomoc smerovaná.
Využívanie práce v teréne.
2.6.
Rozvoj dobrovoľníctva pre cieľovú skupinu
2.6.1.
Vytvoriť ponuku dobrovoľníckych aktivít
vhodných pre cieľovú skupinu
Bez
zásadných
Vytvoriť ponuku akcií a podujatí, na ktorých sa aktívne
OcÚ
finančných
zapájajú zástupcovia cieľových skupín, miestnych spolkov,
nárokov,
neziskových organizácií a ostatných občanov obce.
malé granty
Organizovať výstavy, besedy, tematické zájazdy, vystúpenia
a pod.
2.6.2.
Vytvoriť motivačné aktivity na získanie ľudí
na dobrovoľnícku činnosť
Bez
Zabezpečiť rôzne motivačné aktivity a ocenenia pre
zásadných
dobrovoľníkov. Zapojiť študentov stredných a vysokých škôl
OcÚ
finančných
na území obce do dobrovoľníctva napr. pri organizovaní
nárokov,
kultúrnych a spoločenských podujatí, športových podujatí,
malé granty
poskytovaní predčitateľskej služby, sprevádzaní a pod.
2.4.1.
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3.4. Občania so zdravotným postihnutím

3. OBČANIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
„Skvalitnenie, dostupnosť a aktivácia sociálnych
služieb pre občanov s nepriaznivým zdravotným
stavom“
Opatrenia

Všeobecný cieľ:
Špecifické ciele

3.1.1.

Vytvoriť systém viaczdrojového financovania pre
subjekty pracujúce s cieľovou skupinou

3.1.2

Získavať mimorozpočtové zdroje pre sociálnu
prácu s cieľovou skupinou

3.2.1.

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre cieľovú
skupinu

3.2.2.

Vytvoriť systém finančnej pomoci pre stravovanie
cieľovej skupiny

Skoordinovanie spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti pre cieľovú
skupinu
Vytvorenie dostatočných kapacít v existujúcom
zariadení sociálnych služieb obce pre cieľovú
skupinu

3.3.1.

Vytvoriť systém spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti s cieľovou
skupinou
Zvýšiť kapacitu v zariadení DPŽB – ZpS a DS

3.5.

Zlepšenie mobility cieľovej skupiny a
dostupnosti k službám

3.5.1.

Vytvoriť komplexný systém sociálnych služieb
v ZSS pre potreby cieľovej skupiny a jej
rodinných príslušníkov
Zriadiť prepravnú službu

3.6.

Podpora aktivizácie a pracovného začlenenia
občanov cieľovej skupiny

3.6.1.

Zriadiť chránenú dielňu

3.6.2.

Využiť externé zdroje pre zariadenie chránenej
dielne

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Získavanie finančných prostriedkov na aktivity
spolkov a združení pracujúcich s cieľovou
skupinou

Skvalitnenie stravovania pre cieľovú skupinu

3.4.1.
3.4.2.

Charakteristika opatrení cieľovej skupiny Občania so zdravotným postihnutím

SPOLOČNÉ OPATRENIA
Zdroje
Časový harmonogram
financovani
(rok)
a
Získavanie finančných prostriedkov na aktivity spolkov a združení pracujúcich s cieľovou skupinou
Opatrenie

3.1.
3.1.1.

Garant

Vytvoriť systém viaczdrojového financovania
pre subjekty pracujúce s cieľovou skupinou

Systém viaczdrojového financovania umožní rozšíriť aktivity
pre CS – kultúrne podujatia, odborné prednášky, preventívne
aktivity, rekondičné pobyty.
Získavať mimorozpočtové zdroje pre sociálnu
prácu s cieľovou skupinou
Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom dotácií
na poskytovanie a rozvíjanie sociálnych služieb pre CS.
Písanie projektových zámerov a predkladanie príslušným
inštitúciám.

OcÚ

Rozpočet
obce
štátny
rozpočet
dotácie

2018 - 2021

OcÚ

Rozpočet
obce,
dotácie a
granty

2017 - 2021

3.1.2.
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3.2.

Skvalitnenie stravovania pre cieľovú skupinu

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre cieľovú
skupinu
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre cieľovú skupinu
v stravovacom zariadení, resp. donáškou obedov tak, aby
kvalita a ponuka stravy zodpovedala potrebám CS. Ide
o riešenie stravovania sociálne odkázaných. Zabezpečiť
možnosť výberu stravy aj pri rozvoze stravy pre klientov.
Vytvorenie systému výberu a objednávok pri rozvoze stravy.
Vytvoriť systém finančnej pomoci pre
3.2.2.
stravovanie cieľovej skupiny
Vytvorenie systému finančnej pomoci pre znevýhodnených.
Zabezpečenie informovanosti o možnostiach príspevku na
stravovanie.
3.2.1.

3.3.

OcÚ

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet

2018 - 2021

OcÚ

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet

2017 - 2021

Skoordinovanie spolupráce medzi subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti pre cieľovú skupinu

Vytvoriť systém spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti s cieľovou
skupinou
Vytvorenie systému pravidelných stretnutí zástupcov
organizácií a zamestnancov OcÚ, prioritne za účelom
vzájomnej informovanosti a prípadnej spolupráce na
konkrétnych aktivitách.
3.3.1.

3.4.

OcÚ

2017 - 2021

Vytvorenie dostatočných kapacít v existujúcom zariadení sociálnych služieb obce pre cieľovú skupinu

3.4.1.
Zvýšiť kapacitu v zariadení DPŽB – ZpS a DS
Narastajúci počet žiadostí o poskytnutie SS v zariadení,
OcÚ
záujem o SS v zariadení, záujem o aktivity organizované pre
klientov zariadenia
Vytvoriť komplexný systém sociálnych služieb
3.4.2.
v ZSS pre potreby cieľovej skupiny a jej
rodinných príslušníkov
OcÚ
Vytvorenie systému sociálnych služieb, ktoré by pokrývali
požiadavky a potreby klientov, ich rodinných príslušníkov.
Zabezpečiť informovanosť a sprostredkovanie služieb
prostredníctvom OcÚ a organizácie ZP.
Zlepšenie mobility cieľovej skupiny a dostupnosti k službám
3.5.
3.5.1

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet

Zriadiť prepravnú službu
OcÚ

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet

2019 - 2021

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet

2018 - 2021

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet

2018 - 2021

Zriadenie a prevádzkovanie prepravnej služby, technické
zabezpečenie prepravnej služby vhodné pre cieľovú skupinu
– zabezpečenie vhodného prepravného prostriedku.
Organizačné zabezpečenie prepravnej služby, informovanie
o dostupnosti a podmienkach využitia prepravnej služby.
3.6.

Podpora aktivizácie a pracovného začlenenia občanov cieľovej skupiny

3.6.1.
Zriadiť chránenú dielňu
Zriadenie chránenej dielne za účelom začlenenia sa občanov
s ŤZP do pracovného pomeru a zlepšenie ich ekonomickej
situácie. Vytvorenie podmienok pre zapojenie CS do
spoločnosti
3.6.2.
Využiť externé zdroje pre zriadenie chránenej
dielne
Získavanie finančných a materiálnych prostriedkov
z rôznych fondov, grantov a dotácií.

OcÚ

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet

OcÚ

Rozpočet
obce, štátny
rozpočet,
dotácie,
fondy
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4. IMPLEMENTÁCIA KPSS OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM 2016 – 2021
4.1. Časový harmonogram
Ciele a opatrenia

2016

2017

SPOLOČNÉ OPATRENIA
0.1.
0.1.1.
0.2.

0.2.1.
0.3.
0.3.1.

Zabezpečenie sociálnej práce v prirodzenom
prostredí cieľových skupín
Zriadiť terénnu sociálnu službu v obci pre cieľové
skupiny
Zlepšenie systému informovanosti
o poskytovaných sociálnych službách
a možnostiach pre cieľové skupiny
Zabezpečiť komplexnú a dostupnú informovanosť
cieľových skupín o sociálnej oblasti a aktivitách
cieľových skupín
Zriadenie pracovného miesta pre oblasť riadenia
a výkonu sociálnych služieb pre cieľové skupiny
Vytvoriť pracovné miesto sociálneho pracovníka
na OcÚ pre odborný výkon sociálnych služieb
a podľa potrieb občanov
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1
1.3.
1.3.1.

RODINA, DETI A MLÁDEŽ

Vytvorenie vhodných podmienok pre aktivity
s cieľovou skupinou
Zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum pre
cieľovú skupinu
Vytvoriť motivačné aktivity na získanie ľudí
na dobrovoľnícku činnosť pre cieľovú skupinu
Zlepšenie prevencie, dostatok informácií pre
cieľovú skupinu o sociálnopatologických javoch
Vytvoriť program preventívnych aktivít pre
cieľovú skupinu
Skoordinovanie spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti pre cieľovú skupinu
Vytvoriť systém spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti s cieľovou
skupinou
2.

2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

SENIORI

Vytvorenie vhodných podmienok pre aktivity
s cieľovou skupinou
Zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum pre
cieľovú skupinu
Skvalitnenie stravovania pre cieľovú skupinu
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre cieľovú
skupinu
Vytvoriť systém finančnej pomoci pre stravovanie
cieľovej skupiny
Získavanie finančných prostriedkov na aktivity
spolkov a združení pracujúcich s cieľovou
skupinou
Vytvoriť systém viaczdrojového financovania pre
subjekty pracujúce s cieľovou skupinou
Získavať mimorozpočtové zdroje pre sociálnu
prácu s cieľovou skupinou
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2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.

Skvalitnenie poskytovania sociálnej služby
v dennom stacionári
Zabezpečiť služby v dennom stacionári podľa
zákona a požadovanej personálnej, materiálnej
a finančnej úrovni
Zlepšenie pomoci starým a chorým občanom
Vytvoriť systém finančnej a materiálnej pomoci
pre starých a chorých ľudí
Rozvoj dobrovoľníctva pre cieľovú skupinu
Vytvoriť ponuku dobrovoľníckych aktivít
vhodných pre cieľovú skupinu
Vytvoriť motivačné aktivity na získanie ľudí na
dobrovoľnícku činnosť
3.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.

OBČANIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Získavanie finančných prostriedkov na aktivity
spolkov a združení pracujúcich pre cieľovú
skupinu
Vytvoriť systém viaczdrojového financovania pre
subjekty pracujúce s cieľovou skupinou
Získavať mimorozpočtové zdroje pre sociálnu
prácu s cieľovou skupinou
Skvalitnenie stravovania pre cieľovú skupinu
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre cieľovú
skupinu
Vytvoriť systém finančnej pomoci pre stravovanie
cieľovej skupiny
Skoordinovanie spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti pre cieľovú skupinu
Vytvoriť systém spolupráce medzi subjektmi
pôsobiacimi v sociálnej oblasti s cieľovou
skupinou
Vytvorenie dostatočných kapacít v existujúcom
zariadení sociálnych služieb obce pre cieľovú
skupinu
Zvýšiť kapacitu v zariadení DPŽB – ZpS a DS
Vytvoriť komplexný systém sociálnych služieb
v ZSS pre potreby cieľovej skupiny a jej rodinných
príslušníkov
Zlepšenie mobility cieľovej skupiny a dostupnosti
k službám
Zriadiť prepravnú službu
Podpora aktivizácie a pracovného začlenenia
občanov cieľovej skupiny
Zriadiť chránenú dielňu
Využiť externé zdroje pre zriadenie chránenej
dielne
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4.2. Implementácia a monitoring KPSS
Komunitné plánovanie ako proces spracovaním a odovzdaním dokumentu KPSS zadávateľovi ani
zďaleka nekončí. Je to zavŕšenie len jednej jeho etapy. V priebehu realizácie je rovnako nevyhnutné
sledovať, vyhodnocovať realizačné procesy, implementovať do KPSS vývojové zmeny (legislatívne,
ekonomické a iné) v komunite, regióne i celej spoločnosti, ktoré v priebehu plánovania neboli známe,
ale ktoré sa reálne uskutočnili a flexibilne na ne reagovať tak, aby samotná koncepcia a napĺňanie
KPSS neboli ohrozené a využívať ich pôsobenie smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov
komunitného plánovania.
Úspech navrhovaného Komunitného plánu SS bude do značnej miery v realizačnej fáze závislý na
organizačnom a riadiacom zabezpečení komunitného plánovania, z čoho vyplýva, že ďalej bude
potrebné:
 Zverejniť celý dokument Komunitného plánu SS a vyzvať obyvateľov obce na vzájomnú
spoluprácu a napĺňanie stanovených cieľov
 Vytvoriť pozitívne sociálne prostredie podmienok na komunitný rozvoj, komunitnú prácu
 Politická podpora volených predstaviteľov komunity – schválenie zastupiteľstvom a získanie
legitimity a programovej záväznosti
 Systémovo využívať médiá s ich možnosťami informovanosti o priebehu realizácie
Komunitného plánu a ich vplyvu na verejnú mienku komunity – informovať verejnosť
komunity obce vo všetkých druhoch komunálnych mesmédií o každom ďalšom kroku,
aktivite, činnosti a zmene súvisiacej s realizáciou napĺňaním KPSS
 Zo strany zadávateľa – obce Teplička nad Váhom:
- Zachovať vytvorené kontakty, komunikáciu a vzťahy medzi zadávateľom, spracovateľom
a zástupcami cieľových skupín aj v realizačnej fáze,
- Personálne zabezpečiť sledovanie a monitorovanie všetkých ďalších procesov,
koordinovania a komunikácie KPSS so všetkými dotknutými subjektmi v komunite,
- Každoročne spracovať správu o plnení KPSS, predkladať ju mestskému zastupiteľstvu
a zverejňovať ju v komunálnych masmédiách,
- Flexibilne voliť a používať nástroje umožňujúce uskutočniť prípadné zmeny v pôvodnom
komunitnom pláne (ak to bude nevyhnutné alebo výhodné).
 Zachovať nosné prvky procesu plánovania – pracovné skupiny zamerané na jednotlivé cieľové
sociálne kategórie populácia v komunite, ktoré sa na začiatku plánovacích procesov
konštituovali spontánne na základe záujmu ako neformálne záujmové občianske štruktúry,
ktoré by mali naďalej zotrvávať v činnosti aj v realizačnej fáze Komunitného plánu SS
 Zmeniť funkciu zamerania týchto štruktúr – vystupovali by ako nástroj spoločenskej kontroly
a spolupráce komunity, využívajúc potenciál cieľových skupín, ktoré zastupujú s možným
personálnym obmieňaním svojich členov
 Uskutočňovanie KPSS – začať spracovávanie jednotlivých projektov v rámci realizačných
nástrojov.
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Zabezpečenie implementácie KPSS obce Teplička nad Váhom 2016-2021
Sociálno-ekonomické partnerstvo
Budovanie miestneho komunitného partnerstva na princípe vzájomnej otvorenej spolupráce rôznych
zástupcov sektorov, je základným východiskom úspešného naplnenia cieľov KPSS. Bez spoločnej
spolupráce ostane tento dokument iba podporným nástrojom a stratí svoj prioritný rozvojový
rozmer.
Dôležité pre úspešnú spoluprácu je, aby tieto partnerstvá neostali iba na báze občasných stretnutí,
výmeny informácií, ale aby svoju spoluprácu formalizovali vo forme dohovoru o spôsobe spolupráce.
Inštitucionálne zabezpečenie implementácie programu
KPSS obce Teplička nad Váhom je dokument, ktorý definuje rozvojové ciele a postupnosť krokov
k stanoveným cieľom. V procese napĺňania tohto plánu je dôležité, aby bol zabezpečený
koordinovaný postup jednotlivých krokov a realizácií (napr. príprava projektových zámerov, projekty
v partnerstvách pre spoločný cieľ a pod.).
Hlavnou úlohou v procese realizácie a implementácie plánu je práve koordinácia a vzájomné
prepájanie postupov, ktoré majú zabezpečiť:






Kumuláciu vnútorných zdrojov – spájanie síl a zdrojov
Zabránenie duplicite
Rozdelenie úloh v území
Poznanie sa a vzájomnú komunikáciu
Vzájomnú informovanosť

Ďalšou úlohou v procese implementácie je zabezpečovať monitorovanie a spätnú väzbu napĺňania
priorít a cieľov, čo následne zabezpečuje:





Spätnú väzbu realizovaných aktivít a projektov
Hodnotenie účinkov a dopadov
Odporúčania pre zmeny plánu
Krátkodobý aj dlhodobý vplyv realizovaných opatrení a ďalšie
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5. ZÁVER

Komunitný plán sociálnych služieb je strategickým, koncepčným dokumentom podporujúcim
komplexný rozvoj sociálnej oblasti zohľadňujúci miestne špecifiká a požiadavky. Zároveň je to
východiskový materiál, ktorý vytvára podmienky pre plánovanie, financovanie, získavanie
mimorozpočtových zdrojov, bol spracovaný v súlade s aktuálnym znením zákona č. 448/2008 Z.z. na
roky 2016 - 2021. Podporuje rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb so zreteľom na
potreby všetkých komunít žijúcich v obci.
Komunitný plán sociálnych služieb má dve základné časti:
 Analytickú časť KPSS zameranú v prvej časti na audit územia v oblasti dostupných miestnych
zdrojov. V druhej časti sú analyzované podmienky v obci formou rôznych na seba
nadväzujúcich analýz (SWOT analýzy, problémové analýzy a pod...)
 Strategická časť KPSS definuje ciele a opatrenia ako kľúčovej časti celého dokumentu,
garantov realizácie finančné zdroje. Následne spracováva časový harmonogram a podmienky
implementácie KPSS z hľadiska inštitucionálneho.
Celkovo sa v rámci procesu komunitného plánovania naplnili nasledovné ukazovatele:

Tabuľka 5.1.: Zdroje, aktivity a výstupy komunitného plánovania

Zdroje, aktivity a výstupy KPSS
Ľudské zdroje spracovania KPSS
(priamo zapojení do tvorby)
Pracovné a informačné stretnutia

Predložené návrhy a podnety

Výstupy strategickej časti

Druh

Počet

za dodávateľa
za spracovateľa
za pracovné skupiny
verejné
spoločný projektový tím
pracovné skupiny (3 skupiny)
navrhnuté pre CS
prijaté pre CS
špecifické
prijaté v spoločných cieľoch
ciele
zlúčené
neprijaté
navrhnuté pre CS
prijaté pre CS
opatrenia prijaté v spoločných opatreniach
presunuté do návrhu PHSR
neprijaté
počet cieľových skupín
hlavný cieľ
všeobecné ciele
špecifické ciele
opatrenia

4
2
35
3
2
9
24
15
3
6
0
32
23
9
4
0
3
1
3
15
23
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Komunitný plán sociálnych služieb je otvorený dokument, ktorý je potrebné pravidelne
vyhodnocovať, prispôsobovať meniacim sa podmienkam, ktoré budú vyplývať z legislatívnych zmien,
z potrieb obyvateľstva, z personálneho, materiálno-finančného zabezpečenia a pod. To znamená, že
sa môže dopĺňať a aktualizovať o nové aktivity podľa potreby rozvoja sociálnej oblasti, čím sa
zabezpečí jeho aktuálnosť a zmysluplnosť.
Finálna verzia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Teplička nad Váhom na roky 2016 – 2021
bola spracovaná na základe aktívneho prístupu všetkých, ktorí do jeho tvorby mali záujem prispieť
svojimi pripomienkami.

Ďakujeme za aktívnu spoluprácu pri spracovaní dokumentu najmä účastníkom pracovných skupín.
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Zoznam skratiek:
CS – cieľová skupina
DPŽB – ZpS a DS – Domov Pokoja Žofie Bosniakovej –zariadenie pre seniorov a denný stacionár
DC – denné centrum
DS – denný stacionár
EÚ – Európska únia
FO – fyzická osoba
HN – hmotná núdza
KC – komunitné centrum
KP – komunitné plánovanie
KPSS – komunitný plán sociálnych služieb
KSP – komunitná sociálna práca
MC – materské centrum
MD – materská dovolenka
MVO – mimovládne organizácie
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
OcÚ – Obecný úrad
OP – operačný program
OZ – občianske združenie
PP – peňažná príspevok
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PSI – Partnerstvo sociálnej inklúzie
SAV – Slovenská akadémia vied
SS – sociálne služby
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
TnV – Teplička nad Váhom
TSP – Terénna sociálna práca
ŤZP – ťažko zdravotne postihnutý
UoZ – uchádzač o zamestnanie
ÚPSVR – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚS – ústavná starostlivosť
ZP – zdravotne postihnutí
ZŠ s MŠ – základná škola s materskou školou
ZŠŽB – základná škola Žofie Bosniakovej
Z.z. – zbierka zákonov
ŽSK – Žilinský samosprávny kraj
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Príloha 1 – Zoznam účastníkov procesu komunitného plánovania SS

Projektový tím, hlavná pracovná skupina
Meno
Ing. Kasajová Beáta
PhDr. Ing. Kružliaková Ivana,
PhD.
Mgr. Dubovická Kamila
Holeša Pavol
Mgr. Holešová Zuzana

Inštitúcia

Funkcia činnosť

OcÚ Teplička nad Váhom

prednosta, hlavný dohľad a hlavný
koordinátor pracovných skupín

PSI okresu Brezno

Klub dôchodcov pri OcÚ

externý metodik, facilitátor
predseda pracovnej skupiny

Komisia soc.vecí, rodiny a
zdravotníctva

predseda pracovnej skupiny

FO

predseda pracovnej skupiny

Pracovná skupina: Rodina, deti a mládež
Meno
Holeša Pavol
Ing. Smidová Janka
Mgr. Ponechalová Anna
Mgr. Šeligová Magdaléna
Mgr. Bolčeková Anna
Dikošová Veronika
Bc. Čapek Tomáš
Mgr. Ozaniaková Jana
Mgr. Ľuptáková Anna
Mgr. Lutišan Marek
Mgr. Špita Pavol
Čaplický Juraj
Podhorská Janka
Mgr. Holešová Zuzana
Mgr. Ďungelová Emília

Inštitúcia

Funkcia činnosť

Komisia soc.vecí, rodiny a
zdravotníctva

predseda pracovnej skupiny

ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom
ZŠŽB Teplička nad Váhom
ZŠŽB Teplička nad Váhom
CVČ Teplička nad Váhom
Úrad PSVR Žilina
Úrad PSVR Žilina
Úrad PSVR Žilina
MC Rybička
OZ Turistický štvorček
Rím.-kat.farský úrad
OZ Turistický štvorček
FO
FO
FO

člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
detská zdravotná sestra
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny

Pracovná skupina: Seniori
Meno
Mgr. Dubovická Kamila
Gulášová Ľudmila
Ďungelová Albína
Mintálová Margita
Trizuliaková Antónia
Dikošová Antónia
Poljaková Elena
Tkáčik Štefan
Tichá Amália
Kolenčíková Jana

Inštitúcia
KD pri OcÚ Teplička nad Váhom
MSČK, FS Straník

Spoločenstvo kresťanských
dôchodcov Teplička
FS Straník
KD pri OcÚ Teplička nad Váhom

Komisia SaZ
Komisia SaZ
DHZ Teplička nad Váhom
SKD Teplička
Únia žien Slovenska
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predseda pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
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Pracovná skupina : Občania so zdravotným postihnutím
Meno
Mgr. Holešová Zuzana
Kadašiová Ľudmila
Štefková Ida
Ďungelová Helena
Binčáková Danka
Grinčová Anna
Uríčová Anna
Mgr. Drábiková Marcela
Mgr. Holešová Zuzana
Zajac Ján
Mgr. Ilenčíková Michaela
Bc. Dikošová Antónia

Inštitúcia
FO
DPŽB ZpS a DS
Komisia soc.vecí, rodiny a
zdravotníctva

Miestny klub zdravotne
postihnutých
MS SČK
MS SČK
FO
FO
FO
MS SČK
FO
Komisia soc.vecí, rodiny a
zdravotníctva
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Funkcia činnosť
predseda pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
člen pracovnej skupiny
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Príloha 2 – Zoznam strategických dokumentov a OP Ľudské zdroje 2014 –
2020
1.2.3. Nadradené stratégie dotýkajúce sa sociálnych služieb v období 2016 – 2021
Prehľad strategických dokumentov a štruktúry OP Ľudské zdroje
Stratégie na národnej úrovni a úrovni rezortov





Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020
Národná stratégia regionálneho rozvoja 2014 – 2020
Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020
Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky














Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016
Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov
(projekt „Milénium“)
Koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím
Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín
Koncepcia integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže
Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania
Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva
Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín
Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do
praxe
Koncepcia rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže
Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu
Koncepcia rozvoja informačných a poradenských činností pre mládež
Program na zdokonalenie systému ranného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným
postihnutím, detí s viacnásobnými postihnutiami (hluchoslepé, kombinované postihnutia
s mentálnym, telesným a iným postihnutím) a pervazívnymi vývinovými poruchami, vrátane
súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast so zariadeniami špeciálnopedagogického
poradenstva a postupného rozširovania siete zariadení špeciálnopedagogického poradenstva
pre rodičov týchto detí

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:







Národný program prevencie obezity
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR IV (NEHAP IV)
Národná protidrogová stratégia v oblasti detí a mládeže v Slovenskej republike do roku 2020
Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016
Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020
Tretí akčný program EÚ pre oblasť zdravia na roky 2014 – 2020
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:

















Národné priority rozvoja sociálnych služieb 2015 - 2020
Národná stratégia zamestnanosti 2014 – 2020
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020
Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti
v Slovenskej republike
Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
(prijatá v 2004 bez udania časovej platnosti)
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015
Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 –
2015 v výhľadom do roku 2020 – Plán transformácie a deinštitucionalizácie ústavnej
starostlivosti v detských domovoch („Koncepcia DI náhradnej starostlivosti“)
Koncepcia rozvoja špecializovaných poradensko-psychologických služieb klientom drogovo
a inak závislým a klientom ohrozených drogovou a inou závislosťou
Koncepcia životného minima
Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike
Akčný plán migračnej politiky v podmienkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky na roky 2014 – 2015
Akčný plán rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na realizáciu zámerov Národnej
protidrogovej stratégie na obdobie 2014 – 2016
Program prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
Štandardy komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými komunitami pre
potreby výziev Regionálneho operačného programu na výstavbu a rekonštrukciu
komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(uznesenie vlády SR č. 804/2011)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky:



Stratégia rozvoja osvetovej činnosti
Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania
a odborných činností v rezorte kultúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:




Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 – 2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
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Program rozvoja bývania
Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej
financovania
Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020

Stratégie na regionálnej úrovni
Žilinský samosprávny kraj





Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
2014 - 2020
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji na roky
Koncepcia rozvoja vzdelávania, športu a mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji na roky
2010 – 2015
Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho dedičstva Žilinského samosprávneho kraja na roky
2010 – 2015

Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020
Opatrenia budú realizované prostredníctvom projektov zahrnutých v týchto prioritných osiach
operačného programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Sociálne začlenenie – investície
Vzdelávanie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Na šesť prioritných osí nadväzujú nasledovné tematické ciele a k nim investičné priority operačného
programu:
1. Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
1.1. Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych ľudí, vrátane dlhodobo
nezamestnaných a ľudí ďaleko (vzdialených) od trhu práce aj prostredníctvom miestnych iniciatív
zameraných na zamestnanie a podpora pracovnej mobility.
1.2. Udržateľná integrácia mladých ľudí na trh práce, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, v procese
vzdelávania alebo odbornej prípravy, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením
a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane prostredníctvom realizácie Záruky pre mladých.
1.3. Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach, vrátane prístupu k zamestnaniu,
kariérneho postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a podpory rovnakého
odmeňovania za rovnakú prácu.
2. Podpora sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a diskriminácii.
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2.1. Aktívne začlenenie, so zreteľom na podporu rovnakých príležitostí a aktívnej účasti a zvyšovania
zamestnateľnosti.
2.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.
3. Podpora sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a diskriminácii.
3.1. Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu
miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podpora sociálneho
začlenenia prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám
a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
4. Investície do vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania.
4.1. Znižovanie a prevencia predčasného ukončenia školskej dochádzky a podpora rovnakého
prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a sekundárnemu vzdelaniu, vrátane formálnych,
neformálnych a informálnych spôsobov vzdelávania pre opätovné začlenenie do vzdelávania
a odbornej prípravy.
4.2. Zlepšenie kvality a efektívnosti a prístup k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom
zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä pre znevýhodnené skupiny.
4.3. Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny vo
formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, obnove vedomostí, zručností a spôsobilostí
pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, vrátane využitia profesijného
poradenstva a uznávania nadobudnutých spôsobilostí.
5. Podpora sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a diskriminácii.
5.1. Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia
6. Podpora sociálneho začlenenia, boja proti chudobe a diskriminácii.
6.1. Podpora fyzickej, hospodárskej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych
spoločenstiev a oblastí.
6.2. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky.

52

Komunitný plán sociálnych služieb obce Teplička nad Váhom 2016 - 2025

Príloha 3 – Prehľad subjektov pôsobiacich v sociálnom priestore v obci Teplička nad Váhom

Názov subjektu

Zriaďovateľ alebo
forma subjektu

Počet klientov,
členov, kapacita

Zameranie činností

Cieľové skupiny

4

Opatrovateľská služba

bez špecifikácie

36

Opatrovateľská služba

seniori

120

Záujmová činnosť pre deti
a mládež

Deti, mládež, plnoleté
FO

info@zilinskazupa.sk
041 / 50 32 111
Hurbanova 16, Žilina

x

Sociálno – právne
poradenstvo

bez špecifikácie

041/ 2440381

x

Sociálnoprávna ochrana
detí a sociálna kuratela

Rodina, deti
a mládež, FO

x

Poskytovanie poradenstva,
aktívne opatrenia trhu
práce

FO

250

Výchova a vzdelávanie

rodina, deti a mládež

Adresa a kontakt

Nám. sv. Floriána 290/2, TNV
Obec Teplička nad
Váhom

sekretariat@teplickanadvahom.sk

Domov pokoja Žofie
Bosniakovej – ZpS a DS

Obec Teplička nad
Váhom

kadasiova@teplickanadvahom.sk

Centrum voľného času

Obec Teplička nad
Váhom

cvcteplicka@azet.sk

OcÚ Referát sociálnych vecí,
rodiny a zdravotníctva

041/5982 128
Poljaková Elena
Za kaštieľom 309/9, TNV

041/7003606
Kadašiová Ľudmila
Školská 1007, TNV
0902 062 038
Mgr. Bolčeková Anna
Komenského 48, 011 09 ŽA

Úrad ŽSK, odbor sociálnych vecí

Štátna správa

Úrad PSVR odbor sociálnych
vecí

Štátna správa

Úrad PSVR, odbor služieb
zamestnanosti

PhDr. Danišková Anna
Hurbanova 16, Žilina
Štátna správa

041/2440223
Bc. Čapek Tomáš

ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Obec Teplička nad
Váhom

Školská 490/20, TNV
zdravie@teplicka.edu.sk
041/5982324

53

Komunitný plán sociálnych služieb obce Teplička nad Váhom 2016 - 2025

ZŠ Žofie Bosniakovej
Rímsko – katolícky farský úrad
Teplička nad Váhom

Rímsko-katolícka
cirkev
Rímsko-katolícka
cirkev

Materské centrum Rybička

OZ Zdravá obec Teplička nad
Váhom

Občianske
združenie

Mgr.Marfiaková Štefanie
Školská 491/18, TNV
riaditel@zszofiebosniakovej.sk
041/5982 174
Dr.K.Kmeťku 86/44, TNV

145

Výchova a vzdelávanie

rodina, deti a mládež

bez špecifikácií

041/5982 140
Mgr. Špita Pavol
luptaci@gmail.com
0904 130 022
Mgr. Ľuptáková Anna
Školská 490, 013 01 TNV

30

Poskytnutie všeobecne
prospešných služieb
rodinám s deťmi a ženám matkám

Rodina, deti, mládež

25

Rozvoj obce, regiónu

bez špecifikácií

35

Telovýchovná jednota

40

Ochrana prírody a turistika

bez špecifikácií

45

Pomoc v ťažkej životnej
situácii

bez špecifikácií

20

Stolnotenisový oddiel

25

Oblasť darcovstva krvi,
poskytovanie PP, služby
pre obec

10

Folklórna spevácka

Štefanatný Kamil
Stará cesta 604, 013 01 TNV

TJ Straník
Ponechal Ernest
Kostolná 971/20, 013 01 TNV
OZ Turistický štvorček

OZ Rovnosť Teplička

Občianske
združenie

Turistickystvorcekmail.com

Občianske
združenie

rovnost.teplicka@gmail.com

TJ Družstevník Teplička
n.Váhom

Miestny spolok Slovenského
červeného kríža

0949 833 046
Lutišan Marek
Za kaštieľom 785/32, TNV
0911 373 111
Holeša Pavol
K.Kmeťku 454/120, TNV
Šeliga Miroslav

Slovenský červený
kríž

Gulášová Ľudmila
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FS Straník

skupina
Gulášová Ľudmila

Spoločenstvo kresťanských
dôchodcov

Hrušková Ľudmila

dubovickakamila@gmail.com

Klub dôchodcov pri OcÚ
Teplička nad Váhom

seniori

30

Poradenské a prevenčné
aktivity pre ŤZP a občanov
s nepriaznivým
zdravotným stavom

ŤZP

50

Spoločenské a kultúrne
posedenia, besedy

seniori

25

Rozvoj obce, regiónu –
ľudové tradície

50

Záchranárske a hasičské
práce, pomoc pri
kultúrnych aktivitách obce

bez špecifikácií

130

Futbalový klub

Deti, mládež, plnoleté
FO

20

Rozvoj obce, regiónu –
ľudové tradície

deti do 14 r.

0907 045 127
Mgr. Dubovická Kamila

Únia žien Slovenska základná
organizácia

0940790892
Kolenčíková Janka

Dobrovoľný hasičský zbor
Teplička nad Váhom

DFS Hrajnôžka

Spoločenské a kultúrne
posedenia, besedy

Ďungelová Albína

Miestny klub zdravotne
postihnutých

Obecný futbalový klub

35

0908 285 710
Tkáčik Štefan
Školská 1007/16, TNV
Občianske
združenie

Občianske
združenie

info@ofkteplicka.sk
0904 800 019
Mrázik Ľuboš
Školská 1007/16, TNV
0903 459 855
Jarošová Katarína
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Príloha 4 – Prehľadná štruktúra strategickej časti KPSS

Hlavný
cieľ

Zlepšenie, skvalitnenie a rozvíjanie sociálnych služieb v obci Teplička nad Váhom

Cieľová
skupina

Spoločne cieľové skupiny

Rodina, deti a mládež

Seniori

0.
Zefektívnenie manažovania
a informovanosti v sociálnej
oblasti

1.
Rozšírenie rozsahu sociálnych
služieb a preventívnych aktivít pre
rodinu, deti a mládež

2.

3.

Všeobecné
ciele

Zlepšenie a rozvoj sociálnych služieb pre seniorov

Skvalitnenie, dostupnosť a aktivácia sociálnych služieb pre občanov
s nepriaznivým zdravotným stavom

Špecifické
ciele

0.1.
Zabezpečenie
sociálnej
práce
v prirodzenom
prostredí
cieľových
skupín

0.2.
Zlepšenie
systému
informovanosti
o poskytovaných
sociálnych
službách
a
možnostiach pre
cieľové
skupiny

0.3.
Zriadenie
pracovného
miesta
pre
oblasť
riadenia
a výkonu
sociálnych
služieb
pre
cieľové
skupiny

1.1.
Vytvorenie vhodných
podmienok pre
aktivity
s
cieľovou
skupinou

1.2.
Zlepšenie
prevencie,
dostatok
informácií pre
cieľovú
skupinu
o
sociálnopatologických
javoch

1.3.
Skoordinovanie
spolupráce
medzi
subjektmi
pôsobiacimi
v
sociálnej
oblasti
pre
cieľovú
skupinu

2.1.
Vytvorenie vhodných
podmienok pre
aktivity
s
cieľovou
skupinou

2.2.
Skvalitnenie
stravovania pre
cieľovú
skupinu

2.3.
Získavanie finančných
prostriedkov
na
aktivity
spolkov a
združení
pracujúcich s
cieľovou
skupinou
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2.4.
Skvalitnenie
poskytovania
sociálnej
služby v
dennom
stacionári

Občania so zdravotným postihnutím

2.5.
Zlepšenie
pomoci
starým a
chorým
občanom

2.6.
Rozvoj
dobrovoľníctva
pre
cieľovú
skupinu

3.1.
Získavanie finančných
prostriedkov
na
aktivity
spolkov a
združení
pracujúcich s
cieľovou
skupinou

3.2.
Skvalitnenie
stravovania pre
cieľovú
skupinu

3.3.
Skoordinovaie
spolupráce
medzi
subjektmi
pôsobiacimi
v
sociálnej
oblasti
pre
cieľovú
skupinu

3.4.
Vytvorenie
dostatočných
kapacít
v existujúcom
zariadení
sociálnych
služieb
obce pre
cieľovú
skupinu

3.5.
Zlepšenie
mobility
cieľovej
skupiny
a
dostupnosti
k
službám

3.6.
Podpora
aktivizácie
a pracovného
začlenenia
občanov
cieľovej
skupiny
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Opatrenia

0.1.1.
Zriadiť
terénnu
sociálnu
službu
v obci
pre
cieľové
skupiny

0.2.1.
Zabezpečiť
komplexnú a
dostupnú
informovanosť
cieľových
skupín o
sociálnej
oblasti a
aktivitách
cieľových
skupín

0.3.1.
Vytvoriť
pracovné
miesto
sociálneho
pracovníka na
OcÚ pre
odborný
výkon
sociálnych
služieb a
podľa
potrieb
občanov

1.1.1.
Zriadiť
a
prevádzkovať
komunitné
centrum
pre
cieľovú
skupinu

1.1.2.
Vytvoriť
motivačné
aktivity
na
získanie
ľudí na
dobrovoľnícku
činnosť
pre
cieľovú
skupinu

1.2.1.
Vytvoriť
program
preventívnych
aktivít
pre
cieľovú
skupinu

1.3.1
Vytvoriť
systém
spolupráce medzi
subjektmi
pôsobiacimi v
sociálnej
oblasti
s
cieľovou
skupinou

2.1.1.
Zriadiť
a
prevádzkovať
komunitné
centrum
pre
cieľovú
skupinu

2.2.1.
Zabezpečiť
kvalitné
stravovanie pre
cieľovú
skupinu

2.3.1.
Vytvoriť
systém
viaczdrojového
financovania pre
subjekty
pracujúce
s
cieľovou
skupinou

2.2.2.
Vytvoriť
systém
finančnej
pomoci
pre
stravovanie
cieľovej
skupiny

2.3.2
Získavať
mimorozpočtové
zdroje
pre
sociálnu
prácu
s
cieľovou
skupinou
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2.4.1.
Zabezpečiť služby
v DS
podľa
zákona
a
požadovanej
personál
nej,
materiálnej
a
finančnej
úrovni

2.5.1.
Vytvoriť
systém
finančnej
a
materiálnej
pomoci
pre
starých
a chorých
ľudí

2.6.1.
Vytvoriť
ponuku
dobrovoľníckych
aktivít
vhodných
pre
cieľovú
skupinu

3.1.1.
Vytvoriť
systém
viaczdrojového
financovania pre
subjekty
pracujúce s CS

3.2.1.
Zabezpečiť
kvalitné
stravovanie pre
cieľovú
skupinu

2.6.2.
Vytvoriť
motivačné
aktivity
na
získanie
ľudí na
dobrovoľnícku
činnosť

3.1.2.
Získavať
mimorozpočtové
zdroje
pre
sociálnu
prácu
s
cieľovou
skupinou

3.2.2.
Vytvoriť
systém
finančnej
pomoci
pre
stravovanie
cieľovej
skupiny

3.3.1.
Vytvoriť
systém
spolupráce medzi
subjektmi
pôsobiacimi
v
sociálnej
oblasti s
cieľovou
skupinou

3.4.1.
Zvýšiť
kapacitu
v
zariadení
DPŽB –
ZpS a DS

3.4.2.
Vytvoriť
komplexný
systém
sociálnych
služieb
v ZSS pre
potreby
cieľovej
skupiny
a jej
rodinných
príslušníkov

3.5.1.
Zriadiť
prepravnú službu

3.5.1.
Zriadiť
chránenú
dielňu

3.6.2.
Využiť
externé
zdroje
pre
zriadenie
chránenej
dielne

