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Komunitný plán sociálnych služieb obce Sučany 2018 – 2022 (Dodatok č. 1)

Časť A
1. Tento Dodatok č. 1 mení Komunitný plán sociálnych služieb obce Sučany 2018 – 2022
nasledovne:
-

vypúšťajú sa kapitoly 5 až 9 (vrátane ich podkapitol). Namiesto nich sa dopĺňajú Kapitoly 5
a 6 (vrátane podkapitol), ktorých znenie je uvedené v Časti B tohto Dodatku č. 1.

2. Tento Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Sučany 2018 – 2022 bol
schválený Obecným zastupiteľstvom obce Sučany dňa 15. decembra 2020
uznesením č. 198/2020.
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Časť B
5 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Sociálne služby je nutné poskytovať predovšetkým tým obyvateľom, ktorí sú z rôznych dôvodov znevýhodnení, resp. ohrození sociálnou exklúziou (príp.
existuje reálny predpoklad, že takáto situácia u nich nastane). Ide najmä o nasledovné skupiny obyvateľov:
• seniori,
• občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom,
• občania ohrození správaním iných fyzických osôb, rodiny so zanedbávanými deťmi, s deťmi s poruchami správania, rodičia, ktorí nezabezpečujú
riadnu starostlivosť a výchovu svojich detí,
• občania v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb;
resp. pre závislosť od návykových látok nie sú schopní samostatne riešiť svoje problémy,
• dlhodobo nezamestnaní a občania odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi,
• neprispôsobiví občania (z dôvodu životných návykov, spôsobu života), zotrvávajúci v lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby.
Po zhrnutí a analýze všetkých relevantných podkladov a po špecifikácii problémov v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb, bol proces komunitného
plánovania sociálnych služieb z hľadiska strategického plánovania zameraný prioritne na tri nosné cieľové skupiny:
•
•
•

Seniori
Ťažko zdravotne postihnuté osoby a občania so zdravotnými obmedzeniami
Neprispôsobiví občania a iní obyvatelia, ohrození chudobou a sociálnym vylúčením
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5.1 Ciele a priority
Dôležitou súčasťou komunitného plánovania je zadefinovanie cieľov a priorít, ktoré sú špecificky orientované na vyššie uvedené cieľové skupiny. Ciele a
priority, zadefinované v záujme rozvoja sociálnych služieb a uvedené v nasledujúcej tabuľke, boli samosprávou obce skoncipované na základe analýzy
aktuálnej sociálnej situácie v obci, vykonanej v čase spracovania tohto komunitného plánu. V budúcnosti sa však sociálna situácia v obci môže zmeniť a môže
sa stať, že sa zmenia aj požiadavky obyvateľov na poskytovanie sociálnych služieb. Z tohto dôvodu je potrebné uviesť, že samospráva našej obce plánuje v
budúcnosti v prípade potreby poskytovať, príp. zabezpečovať alebo spolupracovať pri zabezpečovaní aj iných sociálnych služieb podľa zákona o
sociálnych službách (teda nielen tých, ktoré sú výslovne uvedené v nasledujúcej tabuľke).
Ďalej považujeme za potrebné upozorniť na skutočnosť, že obyvatelia našej obce môžu v prípade záujmu a splnenia konkrétnych podmienok využiť služby
ktoréhokoľvek poskytovateľa sociálnych služieb na území kraja (príp. iného kraja). Prijímať sociálnu službu teda nemusia len na území našej obce, ale aj na
území inej obce/mesta. Z tohto dôvodu je strategickým záujmom samosprávy obce podľa aktuálnych možností a podmienok podporovať aj tých
poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí svoje služby poskytujú našim obyvateľom v inej obci (bez ohľadu na skutočnosť, či títo poskytovatelia sú v tomto
komunitnom pláne konkrétne spomenutí alebo nie – nedokážeme totižto predpovedať, ktorí poskytovatelia budú svoje služby poskytovať našim obyvateľom
v budúcnosti).
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Tabuľka 1: Ciele a priority rozvoja podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a jednotlivých cieľových skupín, vrátane
kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb a určenia finančných podmienok

Cieľová skupina

Seniori
+
ŤZP osoby a občania so
zdravotnými obmedzeniami
Seniori
+
ŤZP osoby a občania so
zdravotnými obmedzeniami

Druh sociálnej
služby

Domáca
opatrovateľsk
á
služba

Poskytovanie
sociálnej
služby v
jedálni

Forma
sociálnej
služby

terénna

ambulantná
alebo
terénna
(podľa
potreby)

Seniori
+
ŤZP osoby a občania so
zdravotnými obmedzeniami
Neprispôsobiví občania a iní
obyvatelia, ohrození chudobou
a sociálnym vylúčením

Denný
stacionár

ambulantná

Zdroj: vlastné spracovanie

Postupne rozširovať
poskytovanie soc. služby
väčšiemu počtu seniorov a ŤZP
osôb

odkázaným na poskytovanie
služby len na určitý čas počas
dňa

Terénna

Starostlivosť o
človeka

Starostlivosť o
človeka

7

60

Obec, SR,
EŠIF,
prijímatelia
Obec, SR,
VÚC,
EŠIF,
prijímatelia,
sponzorské
dary

sociálna služba
krízovej
intervencie

terénna

Každoročne navyšovať počet
prijímateľov soc. služby o 3
Poskytovať soc. službu

Komunitné
centrum

Komunitné
centrum

Starostlivosť o
človeka

20

Obec, SR,
EŠIF,
prijímatelia

Integrácia do

ambulantná

Neprispôsobiví občania a iní
obyvatelia, ohrození chudobou
a sociálnym vylúčením

Udržiavať a postupne zvyšovať
kvalitu poskytovanej soc. služby

Priority

Určenie
finančných
podmienok
(zdroje
financovania)

Zabezpečiť pomoc osobám,

Neprispôsobiví občania a iní
obyvatelia, ohrození chudobou
a sociálnym vylúčením

Ciele

Kvantifikácia
potrebnej
kapacity
sociálnej služby

terénna

spoločenského
a pracovného
života
Integrácia do

prijímateľom na úrovni
maximálne možnej kapacity
Zaistiť dostatočnú kapacitu
poskytovateľa tak, aby mohla

spoločenského
života

byť soc. služba poskytovaná
všetkým osobám, ktoré o ňu
žiadajú

spoločenského
života

86

20

Integrácia do
2

Obec, SR,
EŠIF,
prijímatelia
Obec, SR,
EŠIF,
prijímatelia
Obec, SR,
EŠIF,
prijímatelia
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Tabuľka 2:Určenie merateľných ukazovateľov na zhodnotenie plnenia cieľov
Druh sociálnej
služby

Forma
sociálnej
služby

Cieľ
Udržiavať a postupne
zvyšovať kvalitu
poskytovanej sociálnej
služby

Merateľný ukazovateľ

Podiel prijímateľov spokojných
s kvalitou poskytovanej sociálnej
služieb (merané prieskumom
spokojnosti prijímateľov)

Plánovaná hodnota
2020
(koniec
2021
2022
roka)

Hodnota

Východisko
vá hodnota
(leto 2020)

%

75

80

85

90

Domáca
opatrovateľská
služba

terénna

Poskytovanie
sociálnej služby
v jedálni

amb.
alebo
terénna
(podľa
potreby)

Postupne rozširovať
poskytovanie soc. služby
väčšiemu počtu seniorov
a ŤZP osôb

Počet prijímateľov sociálnej
služby

Počet

57

60

65

70

Denný
stacionár

ambulan
tná

Zabezpečiť pomoc osobám,
odkázaným na poskytovanie
služby len na určitý čas počas
dňa

Počet prijímateľov sociálnej
služby

Počet

0

0

0

20

Terénna
sociálna služba
krízovej
intervencie

terénna

Každoročne navyšovať počet
prijímateľov soc. služby o 3

Počet prijímateľov sociálnej
služby

Počet

86

89

92

95

Komunitné
centrum

ambulan
tná

Počet prijímateľov sociálnej
služby

Počet

20

20

20

20

Komunitné
centrum

terénna

Počet osôb poskytujúcich
sociálnu službu

Počet

2

2

3

3

Poskytovať soc. službu
prijímateľom na úrovni
maximálne možnej kapacity
Zaistiť dostatočnú kapacitu
poskytovateľa tak, aby
mohla byť soc. služba
poskytovaná všetkým
osobám, ktoré o ňu žiadajú

Zdroj: vlastné spracovanie
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Zohľadnenie miestnych špecifík a potrieb obyvateľov (fyzických osôb) v oblasti sociálnych služieb týkajúcich sa opatrovateľskej služby poskytovanej v
územnom obvode obce vrátane doplnenia definície potrieb dôležitých pre rozvoj sociálnych služieb
• obec je pomerne rozľahlá a prijímatelia opatrovateľskej služby v domácnosti sú od seba značne vzdialení. Toto špecifikum zohľadní obec Sučany tak,
že prispôsobí pracovné zmluvy s opatrovateľkami nasledovnými spôsobmi (podľa konkrétnej situácie a podľa aktuálnych možností):
- zaistí sa čo možno najväčší úväzok jednej opatrovateľky u jedného prijímateľa (aby nebolo nutné počas jedného dňa presúvať sa od jedného
prijímateľa k druhému)
- zaistí sa, aby jedna opatrovateľka v rámci jedného pracovného dňa poskytovala sociálnu službu len jednému prijímateľovi (príp. čo
najmenšiemu počtu prijímateľov)
- ak bude nutné, aby jedna opatrovateľka poskytovala v rámci jedného pracovného dňa sociálnu službu viacerým prijímateľom, prijímatelia
budú vybratí tak, aby bola medzi nimi čo najmenšia dochádzková vzdialenosť
• na základe monitoringu potrieb obyvateľov v oblasti opatrovateľskej služby bolo zistené, že:
- niektoré osoby majú už dnes problém s mobilitou, ktorý sa pravdepodobne bude časom zväčšovať. Rovnako tu existuje predpoklad
postupne sa zhoršujúceho zdravia u seniorov nadobúdaním vyššieho veku. V tejto súvislosti obec eviduje zvyšujúci sa tlak na poskytovanie
opatrovateľskej služby väčšiemu počtu osôb a bude sa snažiť zabezpečiť dostatočnú kapacitu na to, aby mohla byť táto služba poskytovaná
obcou každému záujemcovi.
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6 IMPLEMENTÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNU
Mimoriadne dôležitým bodom v záujme efektívneho naplňovania zadefinovaných cieľov a priorít komunitného plánu je dôraz na vhodné nastavenie jeho
implementácie. Okrem časového rozvrhnutia jednotlivých aktivít je potrebné mať na zreteli aj možné zmeny realizačných podmienok v blízkej budúcnosti –
či už z legislatívneho hľadiska alebo z hľadiska finančných, materiálnych, personálnych, príp. iných zdrojov. V záujme úspešnej implementácie komunitného
plánu je nevyhnutné neustále monitorovanie týchto realizačných podmienok, monitorovanie potrieb prijímateľov sociálnych služieb a taktiež priebežné
monitorovanie a vyhodnocovanie samotného dokumentu.

6.1 Harmonogram realizácie poskytovaných sociálnych služieb
Zadefinované sociálne služby plánuje samospráva obce realizovať podľa nasledovného harmonogramu:
Tabuľka 3: Harmonogram realizácie poskytovaných sociálnych služieb s určením kapacity sociálnych služieb, personálnych a prevádzkových podmienok
Rok plánovanej realizácie opatrenia
Forma sociálnej Určenie personálnych a prevádzkových
Druh sociálnej služby
2020
2021
2022
služby
podmienok
1
2
1
2
1
EK
PN
EK
PN
EK
PN2
Pers. podm.: obec zabezpečí osoby na
Domáca
prevádzkovanie služby
terénna
7
0
7
1
8
0
opatrovateľská služba
Prev. podm.: službu bude prevádzkovať
obec vlastnými a inými zdrojmi
Pers. podm.: obec zabezpečí osoby na
ambulantná alebo
Poskytovanie sociálnej
prevádzkovanie služby
terénna (podľa
60
5
65
5
70
5
služby v jedálni
Prev. podm.: službu bude prevádzkovať
potreby)
obec vlastnými a inými zdrojmi
Pers. podm.: obec zabezpečí osoby na
prevádzkovanie služby
Denný stacionár
ambulantná
0
0
0
20
20
0
Prev. podm.: službu bude prevádzkovať
obec vlastnými a inými zdrojmi
Pers. podm.: obec zabezpečí osoby na
Terénna sociálna služba
krízovej intervencie

terénna

prevádzkovanie služby
Prev. podm.: službu bude prevádzkovať
obec vlastnými a inými zdrojmi
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Komunitné centrum

ambulantná

Komunitné centrum

terénna

Pers. podm.: obec zabezpečí osoby na
prevádzkovanie služby
Prev. podm.: službu bude prevádzkovať
obec vlastnými a inými zdrojmi
Pers. podm.: obec zabezpečí osoby na
prevádzkovanie služby
Prev. podm.: službu bude prevádzkovať
obec vlastnými a inými zdrojmi

20

0

20

0

20

0

2

0

2

1

3

0

Vysvetlivky:
Opatrenie sa v danom roku PLÁNUJE realizovať
Opatrenie sa v danom roku realizovať NEPLÁNUJE
1 EK – existujúca kapacita v danom roku
2

PN – potreba navýšenia kapacity v danom roku

Zdroj: vlastné spracovanie

Personálne, prevádzkové, organizačné a finančné podmienky nevyhnutné pre poskytovanie sociálnych služieb budú závisieť od vývoja spoločenskej situácie,
potrieb prijímateľov sociálnych služieb, legislatívnych zmien a nastavenia spôsobu financovania sociálnych služieb v spoločnosti. Sociálne služby budú
kvantitatívne a kvalitatívne zabezpečované najmä zo súčasných a budúcich zdrojov ich poskytovateľov. Poskytovatelia sociálnych služieb budú na
zabezpečenie realizácie stanovených opatrení využívať najmä nasledovné finančné zdroje:
• Rozpočet poskytovateľov sociálnych služieb
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
príspevky na financovanie sociálnych služieb
dotácie na rozvoj sociálnych služieb
•

Vyšší územný celok
príspevky na financovanie sociálnych služieb
dotačná schéma

•

Iné zdroje
grantové národné a nadnárodné programy, štrukturálne fondy, sponzorské dary a pod.
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6.2 Finančné podmienky
V nasledujúcej tabuľke sú určené predpokladané finančné zdroje z rozpočtu obce, potrebné na poskytovanie sociálnych služieb (odhad predpokladanej
výšky zdrojov z rozpočtu obce, potrebných na spolufinancovanie potrebnej kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak
ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení).
Tabuľka 4: Predpokladané finančné náklady obce na poskytovanie sociálnych služieb
Predpokladané finančné náklady (€)
Druh sociálnej služby
2020
2021
2022
Domáca opatrovateľská služba
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
Denný stacionár
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
Komunitné centrum (amb.)
Komunitné centrum (ter.)

28 750
5 000
0
3 200
6 500
500
Všetky sociálne služby spolu:

Zdroj: vlastné spracovanie
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37 500
6 000
0
3 400
6 500
800

43 500
6 000
3 000
3 600
6 800
800

Náklady
spolu
(€)
109 750
17 000
3 000
10 200
19 800
2 100
161 850
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V nasledujúcej tabuľke je uvedená predpokladaná výška finančných zdrojov z rozpočtu obce na spolufinancovanie potrebnej kapacity jednotlivých druhov
sociálnych služieb v jednotlivých rokoch podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby v územnom obvode obce.
Tabuľka 5: Predpokladané finančné náklady obce na spolufinancovanie sociálnych služieb podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb
Príspevok obce na financovanie /
Potreba navýšenia kapacity
Počet
Forma
spolufinancovanie soc. služby
(o koľko v danom roku)
Druh soc.
Existujúca prijímateľov
Prispieva obec na
Ak áno, výška
Poskytovateľ
soc.
služby
kapacita soc. služby v
túto soc. službu
ročného
2020
2021
2022
služby
súčasnosti
(A/N)?
príspevku (€)
Stredisko Evanjelickej
Domov
DIAKONIE, Diakonické sociálnych pobytová
3
N/A
N
0
0
0
centrum Sučany,
ročná
služieb
Partizánska 579
Stredisko Evanjelickej
DIAKONIE, Diakonické Zariadenie pobytová
25
N/A
N
0
0
0
pre
centrum Sučany,
- ročná
seniorov
Partizánska 579
Stredisko Evanjelickej
DIAKONIE, Diakonické Špecializov pobytová
22
N/A
N
0
0
0
ané
centrum Sučany,
- ročná
zariadenie
Partizánska 579
Domov sociálnych
Špecializov pobytová
služieb Méta, Ing.
ané
- ročná
Kožucha 1158
zariadenie
Zdroj: vlastné spracovanie

8

N/A
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6.3 Monitoring plnenia a spôsob vyhodnocovania komunitného plánu
Komunitné plánovanie vyžaduje účasť všetkých zainteresovaných strán, preto budú monitorované a
iniciované všetky priebežné návrhy, podnety a pripomienky v oblasti napĺňania stanovených cieľov. K
efektivite implementácie komunitného plánu sociálnych služieb nevyhnutne patrí aj vybudovanie
systému kontroly, monitorovania a aktualizácie dokumentu.
Z tohto dôvodu bude samospráva obce v stanovených časových intervaloch pravidelne kontrolovať
poskytovanie sociálnych služieb. Výstupy spracované vo forme monitorovacej správy budú
predkladané v pravidelných intervaloch (1x ročne) na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré ich
posúdi, prípadne navrhne zmeny. Zmeny v komunitnom pláne budú podliehať schvaľovaniu v
obecnom zastupiteľstve.

Martin Rybár
starosta obce

V Sučanoch, dňa 15. 12. 2020
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