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ÚVOD
Dňa 1.1.2009 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. V súvislosti s uvedeným zákonom a jeho novelizáciou prešli na obce v značnom
rozsahu kompetencie v sociálnej oblasti, avšak bez finančných prostriedkov, potrebných na
poskytovanie sociálnych služieb a ich personálne zabezpečenie. Obce podľa zákona NR
SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách majú zároveň povinnosť plánovať sociálne
služby a spracovať Komunitný plán sociálnych služieb.
Dňom 1. februára 2015 nadobudla účinnosť ďalšia novela zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách. Ide v poradí už o tretiu novelizáciu tohto zákona, ktorá bola
schválená v priebehu roka 2014. Predmetná novela bola uverejnená v Zbierke zákonov SR
dňa 20. 12. 2014 (čiastka 111, strana 3319) pod zákonom č. 376/2014 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. Predmetná novela reaguje na právnu úpravu, ktorá bola do oblasti poskytovania
sociálnych služieb zavedená od 1. januára 2014 zákonom č. 485/2013 Z. z.
Vedenie obce Ľubica rešpektuje zákonom stanovené povinnosti obce a zároveň
chce byť voči občanom žijúcim v obci ústretové a zabezpečovať pre občanov napĺňanie ich
sociálnych potrieb, vrátane preventívnych aktivít, ktoré pomáhajú predchádzať sociálnej
vylúčenosti u jednotlivých skupín občanov obce.
Vedenie obce sa preto rozhodlo zapojiť do procesu komunitného plánovania
sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 - 2025. Cieľom procesu komunitného
plánovania bolo nastaviť širokospektrálne poskytovanie sociálnych služieb v obci tak, aby
bolo možné nielen poskytovať sociálne služby občanom obce v rámci finančných možností
obce, ktoré sú značne obmedzené, ale aby sa zároveň hľadali aj nové možnosti
financovania sociálnych služieb v obci. Proces komunitného plánovania bol organizačne
zabezpečený tak, aby sa do neho mohli zapojiť aj občania obce, či už v podobe aktívnej
práce v rámci riadiacej skupiny, alebo formou dotazníkového prieskumu či
pripomienkovania.
Výsledkom niekoľkomesačného procesu komunitného plánovania sociálnych
služieb je dokument Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 - 2025,
ktorého cieľom je naplniť nasledovnú víziu obce v oblasti poskytovania sociálnych
služieb:
„Kvalitná a komplexná sociálna starostlivosť zameraná prioritne na pomoc
najzraniteľnejším skupinám obce Ľubica“
Ing. Ján Kapolka, starosta obce
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1

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE

1.1

Teoretické východiská

1.1.1 Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je
možné na úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby
zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi
špecifikami. Ide o otvorený proces, cieľom ktorého je:
 napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci,
 zabezpečovania zdrojov (finančných a personálnych) na jednotlivé formy
sociálnej pomoci,
 hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym
podmienkam a potrebám ľudí.
Bolo nevyhnutné aby sa v procese prípravy vytvárali pracovné skupiny zamerané
na cieľové skupiny podľa spoločných znakov, spoločných problémov. Skupiny si následne
volia svojich lídrov - predsedov, ktorí podávajú informácie všetkým členom skupiny.
Tento princíp sa uplatňuje aj pri realizácií cieľov a aktivít KPSS.
1.1.2 Účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb
 Zadávatelia sociálnych služieb - subjekty, ktorým zabezpečovanie sociálnych
služieb na príslušnom území vyplýva zo zákona. Sociálne služby zriaďujú,
prípadne zadávajú iným subjektom, financujú a organizujú. V systéme verejnej
správy na Slovensku sú to obce, mestá a samosprávne kraje, MPSVaR SR.
 Poskytovatelia sociálnych služieb - subjekty, ktoré služby poskytujú a
ponúkajú, bez ohľadu na ich právnu subjektivitu. Poskytovateľ sociálnej služby
je za podmienok ustanovených zákonom obec, právnická osoba zriadená alebo
založená obcou alebo samosprávnym krajom - „verejný poskytovateľ sociálnej
služby“ a ďalšia právnická osoba a fyzická osoba - „neverejný poskytovateľ
sociálnej služby“.
 Užívatelia sociálnych služieb - osoby, ktorým sú poskytované sociálne služby z
dôvodu ich nepriaznivej sociálnej situácie. Do nepriaznivej sociálnej situácie sa
jednotlivec môže dostať z rôznych príčin, napr.: v dôsledku vysokého veku,
nepriaznivého zdravotného stavu, krízových životných situácií, životných
návykov, spôsobu života, ktorý vedie ku konfliktu so spoločnosťou, trestnoprávnej činnosti a pod.
 Verejnosť - rodinní príslušníci užívateľov sociálnych služieb, občania žijúci na
príslušnom území, ktorých sa poskytovanie sociálnych služieb priamo nedotýka,
ale v blízkej budúcnosti môžu patriť k potenciálnym užívateľom sociálnych
služieb, prípadne poskytovanie sociálnych služieb môže ovplyvniť kvalitu ich
života.
1.1.3 Použitá terminológia
Sociálna práca je odborná činnosť zameraná na aktívne ovplyvňovanie a riešenie
primárne sociálnych problémov aj malej sociálnej skupiny, spoločenstva, lokality. Cieľom
6
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je úspešná socializácia alebo integrácia skupiny, ktorá potrebuje dosiahnutie prijateľného
vzťahu medzi sociálnym prostredím a neadaptovanými osobami. Ide teda o snahu vytvoriť
priaznivé sociálne podmienky pre život v danom prostredí.
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia 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 viest 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.
Sociálne služby sa poskytujú ako:
 pobytové (celoročné alebo týždenné),
 ambulantné,
 terénne.
Nepriaznivá sociálna situácia je 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 alebo pre spôsob života,
 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
 z dôvodu, že sa stala obetou obchodovania s ľuďmi.
Sociálna exklúzia je sociálne vylúčenie, teda proces separácie jednotlivcov od
spoločnosti v dôsledku napr. nedostatočného vzdelania, rasy, pohlavia, veku a pod. Príčiny
sociálnej situácie súvisiacej so sociálnou inklúziou sú napr. demografické zmeny,
ekonomické zaťaženie domácností, príjmová nerovnosť (ktorá ma okrem iného aj svoj
regionálny aspekt), nezamestnanosť, nedostatok v prístupe k inštitúciám a pod.
Sociálna inklúzia je proces začleňovania sa exkludovaných komunít do
spoločnosti, ich aktívne zapájanie sa do sociálneho, ekonomického, politického a
kultúrneho života.
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia a
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby alebo
rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Sociálna pomoc je aktívna spoluúčasť sociálneho pracovníka a klienta pri riešení
problémových situácií v živote klienta. Je určená občanom, ktorí sa dostali do situácie
7
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sociálnej odkázanosti a nemajú prostriedky, alebo schopnosti zabezpečiť sebe, alebo svojej
rodine základné životné potreby.
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum
ustanovené zákonom. V tomto prípade ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie
dostáva občan, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný a ani iný príjem, napr.
dôchodok.
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju
osobu, domácnosť, alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek,
sociálnu neprispôsobilosť alebo stratu zamestnania.
1.1.4 Východiská komunitného plánu
Legislatívne východiská pre plánovanie sociálnych služieb
Základný právny rámec v oblasti sociálnych služieb tvorí zákon c. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje právne
vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad
poskytovaním sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách ukladá obciam povinnosť
vypracovávať a schvaľovať Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode.
Právny rámec v oblasti sociálnych služieb dopĺňajú ďalšie právne predpisy:







zákon c. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
zákon c. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP,
zákon c. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi,
zákon c. 601/2003 Z.z. o životnom minime,
zákon c. 36/2005 Z.z. o rodine,
zákon c. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, atd.

Pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb je podľa § 80 zákona c.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) je nasledovná:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o :
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu
a odkázanosti na prepravnú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa
odkázanosti,
4. povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
podľa § 73 ods. 11 a 12,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
8
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1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v nocľahárni,
2. v nízkoprahovom dennom centre,
3. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,
4. v zariadení pre seniorov,
5. v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
6. opatrovateľskej služby,
7. prepravnej služby,
8. odľahčovacej služby,
9. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa.
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby podľa § 12,
h) uzatvára zmluvu:
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou,
alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec
alebo iný vyšší územný celok,
4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom
sociálnej služby podľa § 8 ods. 8,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje:
1. nocľaháreň,
2. nízkoprahové denné centrum,
3. nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
4. zariadenie pre seniorov,
5. zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár.
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona
a ďalšie úlohy podľa § 80.
V ustanoveniach § 82 a § 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v
komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní.
Citujeme : § 82
„Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia“
9
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1. Obec za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia
nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov utvára
podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb
podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.
2. Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému
riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvojom
sociálnych služieb.
3. Komunitná rehabilitácia je koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä
rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia
sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej
rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a
pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej
začlenenia do spoločnosti. Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu
zriaďovať komunitné centrá.“
Citujeme: § 83
„Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
1. Obec podľa § 80 písm. a) vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na
základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej
územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne
podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich
zabezpečenie.
2. Komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb
vypracúva obec a samosprávny kraj v spolupráci:
a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
3. Obec a samosprávny kraj sú povinné predložiť návrh komunitného plánu
sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.
4. Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
obsahuje najmä:
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
samosprávneho kraja, vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych
služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v
územnom obvode obce alebo samosprávneho kraja na rozvoj sociálnych služieb podľa
jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce
alebo samosprávneho kraja,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce
alebo samosprávneho kraja,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných
podmienok,
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f) prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
g) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
5. Obec a samosprávny kraj zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a
koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
Miestne, regionálne a národné stratégie pre plánovanie sociálnych služieb
Pri spracovaní komunitného plánu boli zohľadnené viaceré stratégie a priority,
ktoré sú definované v lokálnych, regionálnych, národných a európskych strategických
dokumentoch.
Miestne dokumenty
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľubica. (2015 – 2020)
Regionálne dokumenty
 Akčný plán rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na území Prešovského samosprávneho kraja
Národné dokumenty
 Národné priority rozvoja sociálnych služieb:
o Priorita č. 1 Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom
terénnych sociálnych služieb.
o Priorita č. 2 Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových
sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom.
o Priorita č. 3 Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovania sociálnych služieb
prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a budovania zariadení
sociálnych služieb.
o Priorita č. 4 Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v Slovenskej republike
 Národný pracovný program Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami 2016
 Akčný plán politiky mládeže na roky 2017 – 2021
Dokumenty EÚ
 Európa 2020
 Akčný plán Rady Európy pre ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2016 –
2026.

1.2

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)
 Je reálnym výstupom komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom
dohody medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb.
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 Poukazuje na potreby v danej komunite, pričom poskytuje aj alternatívy
finančného, personálneho, prevádzkového a organizačného zabezpečenia v
oblasti poskytovania sociálnych služieb v danej komunite.
1.2.1 Výhody komunitného plánovania
Do procesu komunitného plánovania sú zapájaní všetci účastníci systému
sociálnych služieb (zadávatelia, poskytovatelia, užívatelia), čo výrazne posilňuje princípy
zastupiteľskej demokracie, nielen v procese plánovania, ale aj v rozhodovacom procese,
prípadne v spôsobe ich zabezpečovania.
Komunitný plán sociálnych služieb zabezpečuje aby sociálne služby zodpovedali
miestnym potrebám a reagovali na miestne špecifiká.
1.2.2 Podstata komunitného plánovania





Zapájanie všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať
Otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb
Základom je zisťovanie potrieb, zdrojov a hľadanie najlepších riešení
Zásadný význam má poznanie záujmu všetkých zúčastnených strán
(zadávateľov, poskytovateľov a prijímateľov sociálnej pomoci) a verejnosti, ich
vzájomne prepojenie a spolupráca.

1.2.3 Hlavné princípy komunitného plánovania
 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania - potreby
a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Názorom všetkých strán musí
byť venovaný rovnaký priestor.
 Zapájanie miestneho spoločenstva - rôzne formy oslovenia a zapojenia
verejnosti tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná (napr. podľa
špecifík komunity, spôsobu života, záujmov, etnickej príslušnosti a pod.) Nikto
nemá byť diskriminovaný a vylučovaný.
 Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov - významnú úlohu v tejto
oblasti zohráva spolupráca s podnikateľskými subjektmi, ktoré sa angažujú v
sociálnej oblasti, pomoc dobrovoľníkov v sociálnej oblasti, svojpomocné
skupiny, pomoc rodiny, susedská výpomoc a pod.
 Práca s informáciami - rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa
plánovania zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií verejnosti.
Pravidelné sprostredkovávanie informácií je zárukou spätnej väzby pripomienok a podnetov zo strany všetkých účastníkov.
 Priebeh spracovávania komunitného plánu (KP) je rovnako dôležitý ako
výsledný dokument - proces KP je založený na vyhľadávaní, zapájaní a
diskusiu rôznych ľudí, čo zabezpečuje, že navrhovaný systém sociálnych služieb
je jedinečný, neopakovateľný a plne zodpovedá miestnym potrebám,
podmienkam a zdrojom.
 Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce - dobre fungujúca
spolupráca medzi všetkými účastníkmi KP prináša kvalitnejšiu ponuku
sociálnych služieb.
 Kompromis priania a možností - výsledkom KP je vždy kompromisné riešenie
medzi tým, čo chceme a tým, čo máme k dispozícii. Dôležitú úlohu zohráva
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spoločná dohoda, ktorá vymedzuje kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov KP
podieľať.
1.2.4 Zdôvodnenie komunitného plánovania
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, § 80, bod a) stanovuje obciam
povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb vo svojom
územnom obvode. Zároveň citovaný zákon, § 83, bod 5) vymedzuje obsah komunitného
plánu sociálnych služieb, ktorý by mal obsahovať nasledovné skutočnosti:
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce
alebo vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického
vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov
poskytovateľa sociálnej služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v
územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych
služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode
obce alebo vyššieho územného celku,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných
podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich
realizáciu,
f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych.
Obec Ľubica má záujem postupovať v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a venovať sociálnej problematike špecifickú pozornosť v zmysle
citovaného zákona. Výstupom spolupráce obce je dokument - Komunitný plán sociálnych
služieb obce Ľubica na obdobie rokov 2018– 2025.
1.2.5 Organizácia komunitného plánovania
Komunitné plánovanie bolo realizované komplexne pre všetky existujúce kategórie
prijímateľov sociálnych služieb, bez ohľadu na vek, pohlavie, či etnickú príslušnosť. V
obci Ľubica bola v mesiacoch jún – október 2018 zostavená širšia Pracovná skupina a úzka
Riadiaca skupina. Hlavnou činnosťou Riadiacej skupiny bolo:






riadenie a koordinácia procesu komunitného plánovania
monitorovanie postupu komunitného plánovania
pripomienkovanie záverov pracovnej skupiny
koordinácia prác pracovnej skupiny na jednotlivých častiach komunitného plánu
schválenie konečnej verzie komunitného plánu

Riadiaca skupina KPSS sa stretávala podľa potreby. Zoznam členov Riadiacej
skupiny poskytuje nižšie uvedená tabuľka.
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Tabuľka č.1. - Zoznam členov Riadiacej skupiny

P. č.

Titul, meno, priezvisko

Organizácia

1

Ing. Ján Kapolka

Obec Ľubica, starosta

2

Mgr. Vladimír Pojedinec

Obec Ľubica

3

JUDr. Viera Mačáková

Obec Ľubica

4

Mgr. František Hanaček

dôchodca

5

Mgr. Miroslava Žilková

Odborník na sociálnu inklúziu
a strategické plánovanie

6

Mgr. Pavol Kalmár

Odborník na sociálnu inklúziu
a strategické plánovanie
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2

ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

2.1

Základná charakteristika územia
Kontaktné údaje
Sídlo obecného úradu

Ľubica, Gen. Svobodu 248/127,

Telefón

052/4680011

Web

www.obeclubica.sk

e- Mail

starosta@obeclubica.sk, podatelna@obeclubica.sk

Administratívne začlenenie
Kraj

Prešovský

Okres

Kežmarok

Región

Spiš

Údaje
IČO

31 9425 47

DIČ

2020 709 834

Kód obce

523682

Počet obyvateľov

4376

Rozloha

7 653 ha

Nadmorská výška

630 m

Prvá písomná zmienka

1251

Riadenie obce
Starosta

Komisie obecného
zastupiteľstva

Ing. Ján Kapolka
Komisia na ochranu verejného záujmu
Hospodárska a správna
Sociálna a zdravotnej starostlivosti
Komisia územného plánovania, stavebného poriadku,
výstavby, dopravy a životného prostredia
Komisia kultúry, mládeže, školstva a športu
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2.2

Geografická charakteristika

Obec Ľubica leží na pahorkatine Popradskej kotliny a na úpätí masívu Levočských
vrchov v nadmorskej výške 636 m. V okolí sú sírne pramene, pri ktorých v minulosti boli
postavené obľúbené kúpele. Obec leží v tesnej blízkosti mesta Kežmarok, s ktorým bola
niekoľko rokov aj administratívne spojená. Chotár Ľubica siaha až po chotár Levoča.
Územie obce sa nachádza na okraji Levočských vrchov. Z hľadiska
geomorfologického členenia Levočské vrchy patria do Podhôľno-magurskej oblasti a
subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty. Levočské vrchy ležia v západnej časti
subprovincie, na hranici s Vnútornými Západnými Karpatmi. Z hľadiska typu reliéfu patrí
územie medzi silne členité pahorkatiny, vrchoviny, až veľmi silne členité nižšie hornatiny.
Mierne členitý chotár je charakteristický striedaním plochých chrbtov so širokými
úvalinami. Nadmorská výška v strede obce je 636 m n. m. a v celom katastrálnom území
obce sa pohybuje od 620 do 1 266 m n. m.

2.3

História

Aj keď sa Ľubica sa prvýkrát v písomných prameňoch vyskytuje až v roku 1251, je
nepochybné, že ide o oveľa staršiu obec. V jej chotári sa našli predmety už z mladšej doby
kamennej (asi 2400 rokov pred Kr.). Na území jej intravilánu bolo v 9.-10. storočí
veľkomoravské sídlisko, ktoré sa premenilo na obec, ktorú susedia nazývali Ľubica.
Ľubica s istotou patrí medzi najstaršie obce na Spiši.
V Ľubici sa dodnes zachoval veľký rozsah stredovekého mesta s historickým
jadrom a množstvom zaujímavých objektov:
 Meštianske domy a niekoľko typov remeselníckych a sedliackych domov.
 Pôvodne gotický kostol Sv. Ducha, s niektorými zachovanými
architektonickými prvkami, ktoré svedčia o jeho veľmi starom pôvode.
 Najcennejšou pamiatkou Ľubice je rímskokatolícky kostol z polovice 13.
storočia - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (13. storočie). Je to najväčší
dvojloďový kostol na Spiši. Oltár s gotickou sochou s plastikou Madony a svätíc
z dielne Majstra Pavla z Levoče.
 Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty (1725 - 1726). Najvyšší, najbarokovejší a
jeden z najkrajších stĺpov z tohto obdobia na Spiši.
 Evanjelický kostol - barokovo klasicistický (1784 - 86)
S históriou Ľubice je späté aj využívanie liečebných sírnych prameňov, pri ktorých
vznikli Ľubické Kúpele.
Ľubické kúpele – sírnouhličité minerálne pramene ležia severovýchodne od
Ľubice a boli známe už od roku 1714. Prvé kúpeľné objekty z dreva postavili z podnetu
rektora evanjelického lýcea v Kežmarku Juraja Bohuša (1687-1722). Ľubickí mešťania za
pomoci miestnych sedliakov postavili niekoľko kúpeľných budov, aké sa v tej dobe stavali
vo Vyšných Ružbachoch, neskoršie v Starom Smokovci a pod. Prameň bol známy svojimi
liečivými účinkami na choroby chronického kĺbového reumatizmu, zlatú žilu, choroby
sliznice a kožné choroby. Už v roku 1894 tam boli dve liečebné budovy s 19 kúpeľnými
kabínami. Nachádzal sa tu katolícky kostol sv. Bartolomeja. Mali výhodnú turistickú
polohu - ležali na ceste do Levoče a v relatívnej blízkosti Vysokých Tatier, o ktorých sa v
intelektuálnych kruhoch už vedelo. V osade bolo roku 1773 trinásť domov a 103
obyvateľov. Po niekoľkých rokoch Ľubičania postavili ďalšie kúpeľné objekty.
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2.4

Sociálno-demografická analýza

2.4.1 Rozvojový potenciál
Rozvojový potenciál obce Ľubica je úzko spojený s jej polohou. Výhodnú polohu
obce znásobuje jej geografická poloha v blízkosti hôr, čo predstavuje a reprezentuje silný
potenciál rozvoja cestovného ruchu na báze rozvoja vidieka. Blízkosť rekreačnej oblasti
plánovaný rozvoj z hľadiska ponuky služieb v cestovnom ruchu dáva obci Ľubica šancu
participovať na tomto rozvoji práve ponukou, ktorú dokáže vytvoriť najmä vďaka svojej
polohe. Vhodná forma partnerstva s okolitými obcami a participácia na spoločných
projektoch, využívajúcich množstvo lúk, pasienkov, príp. svahovitého terénu v okolí obce
pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu, dáva obci šancu na svoj rozvoj ako celku
(ubytovanie, putovanie, agroturistika).
2.4.2 Ľudské zdroje
V obci Ľubica žilo k 31.12.2014 spolu 4 402 obyvateľov (Zdroj ŠU SR). Za
posledných 6 rokov (od roku 2009) stúpol počet obyvateľov o 240 obyvateľov. Najvyšší
nárast sledujeme na prelome rokov 2010 a 2011, kedy v obci pribudlo 71 obyvateľov.
Priemerná hustota obyvateľstva obce predstavovala 57,52 obyvateľa/km2.
2.4.2.1 Vývoj počtu obyvateľov
Počet obyvateľov v obci a jeho rozmiestnenie sa mení v dôsledku prirodzeného a
migračného pohybu. Z údajov o natalite a mortalite obyvateľstva jednoznačne vidieť, že
prirodzený vývoj v obci je trvale pozitívny (rodí sa viac detí ako je zomretých občanov) a
migračné saldo je tiež väčšinou kladné, teda sa viac ľudí prisťahúva do obce než vysťahúva
(s výnimkou roku 2011). Rast počtu obyvateľov obce je teda zabezpečovaný kombináciou
oboch týchto faktorov.
(viď štatistiky Programu rozvoja obce Ľubica na obdobie rokov 2016 - 2020)
2.4.2.2 Prírastok/úbytok obyvateľov
Priemerný vek obyvateľstva obce k 31.12.2014 je cca 34,64 roku, čo je výrazne pod
úrovňou celoslovenského priemeru (SR priemerne 39,87). Z hľadiska vekovej štruktúry
obyvateľstva prevažuje mladé obyvateľstvo v produktívnom veku - podiel osôb v
produktívnom veku je 67,58%, iba 25% obyvateľstva má nad 50 rokov. Veková štruktúra
obyvateľov obce je pomerne vyvážená. Najväčšiu skupinu tvoria obyvatelia vo veku od 30
do 39 rokov. Celkovo možno vekovú štruktúru obyvateľstva v porovnaní s celoštátnou
úrovňou hodnotiť ako výrazne priaznivejšiu s vyšším podielom mladých ľudí v
predproduktívnom veku. Index starnutia (udávajúci pomer osôb v poproduktívnom veku k
počtu osôb v predproduktívnom veku) v obci je 44,87, čo oproti celoslovenskému priemeru
91,17 mimoriadne priaznivá hodnota. Počet obyvateľov v produktívnom veku je mierne
nižší ako je celoslovenský priemer. (Ľubica 67,58%, SR 70,73%), čo je spôsobené
vysokým podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku.
(viď štatistiky Programu rozvoja obce Ľubica na obdobie rokov 2016 - 2020)
2.4.2.3 Vzdelanostná štruktúra
Z hľadiska dosiahnutého stupňa vzdelania má v obci najviac obyvateľov stredné
alebo učňovské vzdelanie bez maturity a stredoškolské vzdelanie s maturitou. Táto skupina
tvorí skoro polovicu obyvateľov obce (48,32%).
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V skupine vysokoškolsky vzdelaných občanov má až 60% spoločenskovedné alebo
humanitné vzdelanie, cca 20% má technické vzdelanie. Podiel vysokoškolsky vzdelaných
je v porovnaní s údajom za SR (14%) výrazne nižšia hodnota.
(viď štatistiky Programu rozvoja obce Ľubica na obdobie rokov 2016 - 2020)
2.4.3 Bývanie
Podľa údajov obecného úradu k 31.12.2015 sa v obci nachádzalo spolu 980 domov
a 83 bytov. Obec disponuje aj 3 bytovými domami na Poľnej ulici, v ktorých sa nachádza
spolu 18 bytov pre obyvateľov rómskej menšiny. Okrem toho je obec vybavená viacerými
bytovými domami, ktoré plnia funkciu nájomných bytov. Obec má pripravených na
individuálnu bytovú viacero lokalít (Nová Jarná, Pod lesom, lokalita nad ulicou Mierovou,
lokalita pri hospici smerom od Tvarožnianskeho potoka k rodinným domom...) Ročne je v
obci vydaných približne 20 stavebných povolení.

Domový a bytový fond
Počet

Domov spolu
Trvale obývaných domov
obce
fyzickej osoby
právnickej osoby
Neobývaných domov
z toho určených na rekreáciu
Bytov spolu
z toho družstevné/nájomné
byty vo vlastníctve občana
neobývané
Zdroj: obec

rodinné
domy

bytové
domy

ostatné
budovy

domový
fond
spolu

980
899
2
891
0
81
-

10
10
6
8
2
84
40
44
-

6
6
0
3
3
-

996
915
8
902
5
81
-

2.4.4 Technická vybavenosť
Tabuľka č.15: Vybavenosť obce technickou infraštruktúrou
Infraštruktúra - jednotka
Pošta – počet
PSČ
Cesty I. triedy – km
Cesty II. triedy – km
Cesty III. triedy – km
Rýchlostné cesty – km
Iné cesty – km
Cesty v majetku obce celkom – km
Železničná sieť – km

Údaj
1
059 71
0
Štátne -2,1 km, miestne -11,9 km
Štátne – 3,52 km, miestne- 2,76 km
0
0
15,50 km
0
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Plyn – m
Kanalizácia – m
ČOV – typ, či slúži iba pre obec
Vodovod – m
Vodný zdroj
Zber TKO
- Klasický
- Separovaný
Domové ČOV – ks
Spôsob vykurovania
Vedenie el. energie
- Vzdušné
- Káblové
Železničná stanica
Autobusová zastávka – počet
Internet – typ
Rozhlas
Káblová TV
Signál Orange – kvalita
Signál T-Mobile – kvalita
Signál – iní operátori
Zdroj: obec

7100
14 299
nie – ČOV v Kežmarku
7150
1- Ul. Pod lesom
Áno – zmesový kontajnerový odpad
Áno- plast, sklo, papier, kovy
Obec má delenú kanalizáciu
Plyn, tuhé palivo, elektrika
áno
áno
nie
4
optický
áno
áno
95%
95%
Slovanet, 4KA, O2
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2.5

Sociálna infraštruktúra

2.5.1 Zdravotníctvo a sociálna oblasť
Obec Ľubica zabezpečuje, resp. môže zabezpečovať opatrovateľskú službu
prostredníctvom externých poskytovateľov, prípadne pracovníkmi obce pokiaľ sú k
dispozícii. Ľudia to vo všeobecnosti riešia sami v rámci príbuzenstva. Obec vybavuje
umiestnenie ľudí do domovov dôchodcov v okolí. Do budúcna sa plánuje rozšíriť
opatrovateľská služba.
V obci sa nachádza zdravotnícke zariadenie pre praktických lekárov a dentistov.
Špecializované ambulancie lekárov sa nachádzajú v meste Kežmarok a Poprad. V obci
Ľubica je v prevádzke lekáreň. Najbližšia pohotovostná lekáreň je v Kežmarku
2.5.2 Možná spolupráca s okolitými sociálnymi zariadeniami v rámci okresu
Kežmarok a Prešovského samosprávneho kraja
2.5.2.1 Poskytovatelia sociálneho poradenstva, ktoré je zamerané na pomoc fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii


poskytovatelia základného sociálneho poradenstva



poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva

2.5.2.2 Poskytovatelia sociálnych služieb krízovej intervencie
 poskytovatelia sociálnej služby v nocľahárni
 poskytovatelia sociálnej služby v útulku
 poskytovatelia sociálnej služby v domove na polceste
 poskytovatelia sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre
 poskytovatelia sociálnej služby v zariadení núdzového bývania
 poskytovatelia sociálnej služby v integračnom centre
 poskytovatelia nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
 poskytovatelia sociálnej služby v komunitnom centre
 poskytovatelia terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
2.5.2.3 Poskytovatelia sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi
o dieťa

a podpory



poskytovatelia pomoci pri osobnej starostlivosti
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života



poskytovatelia sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti



poskytovatelia služby včasnej intervencie

2.5.2.4 Poskytovatelia sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku


poskytovatelia sociálnej služby v domove sociálnych služieb



poskytovatelia sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania



poskytovatelia sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku
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poskytovatelia sociálnej služby v špecializovanom zariadení



poskytovatelia sociálnej služby v zariadení pre seniorov



poskytovatelia sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby



poskytovatelia sociálnej služby v dennom stacionári



poskytovatelia opatrovateľskej služby



poskytovatelia prepravnej služby poskytovatelia sprievodcovskej služby
a predčitateľskej služby



poskytovatelia tlmočníckej služby



poskytovatelia sprostredkovania tlmočníckej služby



poskytovatelia sprostredkovania osobnej asistencie



poskytovatelia požičiavania pomôcok

2.5.2.5 Poskytovatelia podporných sociálnych služieb
 poskytovatelia pomoci pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
 poskytovatelia sociálnej služby v dennom centre
 poskytovatelia podpory samostatného bývania
 poskytovatelia sociálnej služby v jedálni
 poskytovatelia sociálnej služby v práčovni
 poskytovatelia sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
zdroj: web - https://www.bb-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odborsocialny/poskytovanie-socialnych-sluzieb/socialne-sluzby-register-poskytovatelov.html
2.5.3 Sociálna infraštruktúra v obci
2.5.3.1 Spolupráca s okolitými sociálnymi zariadeniami


Domov Dôchodcov Kežmarok



Detský domov Spišská Belá



Zariadenie sociálnych služieb v Ľubici



Krízové stredisko Kežmarok



Iné – Hospic sv. Alžbety, Dom Božieho Milosrdenstva – IKV Žakovce

2.5.3.2 Prehľad subjektov pôsobiacich v obci


Jednota dôchodcov Slovenska



Červený kríž



Spišská katolícka charita, IKV – Žakovce, Klub kresťanských seniorov
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2.5.4 Školstvo
Obec má vybudovanú školskú infraštruktúru pre obyvateľov na úrovni základného
a materského školstva. Kapacita zariadení plne postačuje obyvateľom obce a nie je
potrebný žiaden ďalší rozvoj z hľadiska kapacity.
V obci pôsobia:


Základná škola



Materská škola



Základná umelecká škola



Stredná odborná škola

2.5.5 Kultúrne a historické zdroje
Obec má vybudovaný vlastný kultúrny dom – Spoločenský dom CULTUS, ktorý sa
prenajíma na kultúrne akcie, divadelné predstavenia, schôdze, zábavy a plesy, koncerty,
prezentácie a predajné akcie. Kapacita sály je 200 miest na sedenie. Budovu patrí Ev.
cirkvi a obec ju má v prenájme. Obecná knižnica sa nachádza v budove základnej školy, v
súčasnosti je otvorená 2 dni v týždni.
V oblasti kultúry sa v obci realizuje pomerne bohatá činnosť. Medzi najväčšie
kultúrne akcie usporadúvané v obci každoročne patria Trojkráľový turnaj v stolnom tenise,
Pochovávanie basy na fašiangy, Deň matiek, Stavanie mája, Deň detí, Ľubický odpust,
Výstava ovocia a zeleniny, Beh Ľubicou, Deň úcty k starším, Mikuláš, Vianočný koncert a
Vianočný punč . O týchto ale aj iných podujatiach sú občania informovaní prostredníctvom
lokálnej TV Ľubica a obecného rozhlasu. Z kultúrnych spolkov a združení fungujú v obci:


OZ exTeatro, rok vzniku: 1995, počet členov: 40, divadelná činnosť,



OZ U kocúra, rok vzniku: 2010, počet členov: 10, kultúrno-spoločenské
podujatia,



OZ Východniarske šarkanice: rok vzniku: 2016, počet členov: 10, ženský
spevácky zbor.

Zo spoločenských a záujmových združení je v obci činné:


experimentálne divadlo exTeatro,



divadelný krúžok pri ZŠ,



rímskokatolícky šičerský spolok,



gréckokatolícky šičerský spolok,



poľovnícke združenie – Zvonárka,



Slovenský červený kríž,



Dobrovoľný hasičský zbor.

V obci je evidovaných 14 národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú zapísané v
zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Najvzácnejšie z nich predstavujú Meštiansky
dom z 15. storočia, v ktorom v súčasnosti sídli obecný úrad a Rímskokatolícky kostol
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Nanebovzatia Panny Márie z polovice 13. storočia s oltárom s gotickou sochou Madony a
svätíc z dielne Majstra Pavla z Levoče.

2.5.6 Kultúrny a spoločenský život v obci
Kultúrny a spoločenský život je dôležitou súčasťou každej obce a jej obyvateľov.
Bolo tomu tak v minulosti ako je tomu v súčasnosti. Situáciu kultúrneho a spoločenského
života v obci Ľubica možno považovať za priaznivú.
V súčasnosti sú v obci spojené pravidelne sa konajúce podujatia ako sú: Obecná
zabíjačka, Posledný fašiang, Deň matiek, Stavanie mája, Deň detí, Odpustová slávnosť –
dni obce, Beh Ľubicou, Mesiac úcty k starším, Jubilanti, Mikuláš, Polnočný punč so
starostom obce, Silvester, výstavy, koncerty a divadelné predstavenia
2.5.7 Cestovný ruch, šport a rekreácia
Územie obce Ľubica sa podľa regionalizácie cestovného ruchu zaraďuje do I.
kategórie, a to regióny s medzinárodným významom, nakoľko spadá do Tatranskej oblasti.
Cestovný ruch v celej Tatranskej oblasti je dostatočne rozvinutý a táto oblasť je dostatočne
zastrešená regionálnymi subjektmi. Región má výrazné predpoklady na rozvoj cestovného
ruchu, ponúka množstvo turisticky atraktívnych lokalít a je pravdepodobne turisticky
najpríťažlivejšou oblasťou Slovenska. Celkovo má obec predpoklady na rozvoj cestovného
ruchu, vzhľadom na geografickú polohu a prítomnosť historických pamiatok, chýba však
moderná infraštruktúra pre CR na území obce a podnikateľské subjekty v oblasti
cestovného ruchu.
Cestovný ruch v regióne poskytuje možnosti na celoročnú turistiku, vynikajúce
lyžiarske terény, krásnu prírodnú scenériu, rekreáciu v kúpeľoch, historické pamiatky,
účasť na kongresoch a konferenciách atď. V blízkosti Ľubice sa nachádzajú okrem
Tatranského národného parku aj iné prírodné vzácnosti ako Národný park Nizke Tatry,
Kráľová hoľa, Pieninský národný park či Národný park Slovenský raj. Z hľadiska
kultúrno-historických pamiatok v blízkosti obce sú najvýznamnejšie lokality Kežmarok,
Levoča, Spišský hrad, Spišská kapitula či Žehra. Ľudovú architektúru v okolí reprezentujú
Ždiar, Osturňa, Jezersko a termálne pramene či kúpaliská nájdeme vo Vrbove, Poprade a
Ružbachoch. Samotná obec disponuje množstvom kultúrno-historických pamiatok.
Pozoruhodnosťou je až 5 kostolov v obci – 2 rímskokatolícke, gréckokatolícky,
evanjelický a pravoslávny, čo ju charakterizuje ako miesto stretu viacerých kultúr a
vierovyznaní. Význam v oblasti rozvoja cestovného ruchu má lokalita bývalého
vojenského obvodu Javorina, ktorého potenciál však nie je plne využitý.
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3

ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV
SOCIÁLNEJ SLUŽBY

3.1

Analýza a možnosti obce

Obec v budúcnosti počíta s nárastom počtu obyvateľov najmä v kategórii
produktívneho a poproduktívneho veku. Podľa celoslovenských štatistík je potrebné
počítať aj s tendenciou starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami na sociálne
služby najmä pre občanov v poproduktívnom veku. Štatistické údaje nám ukazujú
postupný nárast obyvateľstva v poproduktívnom veku a klesanie počtu narodených.
Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú, resp. v budúcom roku
budú zabezpečené. Podľa prieskumu potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby
by bolo vhodné sa orientovať na:
 rozšírenie formy sociálnych služieb podľa konkrétnych požiadaviek na
realizáciu:
a/ sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia,
b/ sociálnej služby pri dovŕšení dôchodkového veku,
c/ terénnej sociálnej služby,
 rozšírenie bytovej výstavby – podpora opráv existujúcich obydlí,
 nárast, obyvateľstva, omladiť obec,
 vyriešiť bezbariérovosť v obci,
 rozšírenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach,
 rozšíriť možnosť stravovania odkázaných osôb.

3.2

SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

 organizovanie menších obecných služieb
pre získanie pracovných návykov
nezamestnaných
 poskytovanie základného sociálneho
poradenstva
 existencia opatrovateľskej služby
 existencia verejného zariadenia pre
seniorov v okrese a kraji
 vysoká miera produktívneho
obyvateľstva
 obec je mladá čo sa týka obyvateľstva,
nie je prestarnuté obyvateľstvo
 blízkosť okresného mesta Kežmarok
 akceptujú sa spoločenské normy
v oblasti pracovného života (kto pracuje,
má sa lepšie, ako keď nepracuje)
 aktívna činnosť samosprávy

 nezamestnanosť
 nedostatok pracovných príležitostí v obci
a jej okolí
 strata pracovných návykov u dlhodobo
nezamestnaných
 poberatelia dávok v hmotnej núdzi
 slabá ekonomická výkonnosť
v porovnaní s inými regiónmi
 málo pracovných príležitosti pre
zdravotne postihnutých občanov
 absencia investorov v obci
 chýbajúce terénne odľahčovacie služby
pre rodiny, ktoré sa starajú o člena so
zdravotným postihnutím
 nedostatočná bezbariérovosť
komunikácii a objektov
 nedostatočné dopravné spojenie,
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 nízke ceny stavebných a ostatných
pozemkov
 priaznivý demografický vývoj v obci
 dobrá informovanosť a vedomie
obyvateľstva o sociálnych službách,
podmienkach poskytnutia, nároku a
úhrady za sociálnu službu
 ochota cestovať za prácou

obyvatelia sú odkázaní na autá

Príležitosti

Ohrozenia

 tvorba komunitného plánu sociálnych
služieb
 možnosť rozšírenia opatrovateľskej
služby
 vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kurately
preventívnou formou
 existujúce sociálne služby v regióne
 trend výstavby a zriaďovania nízko
kapacitných zariadení v regióne
 trend posilňovania terénnych sociálnych
služieb v regióne
 trend posilňovania rodiny k plneniu jej
základných funkcií
 vzdelávanie v sociálnej oblasti
 podpora samozamestnanosti
 vytváranie príležitostí pre mladých
a nezamestnaných s cieľom ich udržania
v obci
 podpora rozvoja podnikania a tradičných
remesiel – vytváranie príležitostí pre
tvorbu pracovných miest
 tvorba projektov v oblasti sociálnej práce
 možnosť čerpania finančných zdrojov
z ESF

 nedostatok voľných a cenovo
prístupných bytov pre mladých migrácia mladých rodín za bývaním do
väčších miest
 prehlbovanie sociálnych
a ekonomických problémov
 zvyšujúci sa trend rastu cien a nákladov
za poskytované sociálne služby a tým
zvyšovanie ich nedostupnosti
 zvyšujúci sa počet občanov trvalo
odkázaných na sociálnu pomoc a
sociálne služby
 nedostatok vlastných finančných zdrojov
pre rozvoj a poskytovanie sociálnych
služieb
 prehlbujúca sa apatia ľudí
 zníženie záujmu o život v obci zo strany
obyvateľov
 nevhodná politika – regionálna, fiškálna,
finančná, politika zamestnanosti

SWOT analýza je dôležitou súčasťou marketingového plánovacieho procesu.
Predstavuje syntézu čiastkových analýz. SWOT analýza nepredstavuje záverečnú etapu
strategickej analýzy, ale nástroj orientácie pri vnímaní strategickej pozície (Lesáková,
2001).
SWOT analýza predstavuje koncepčné východisko pre systematickú analýzu.
Zameriava sa na charakteristiku kľúčových faktorov. Analýza je výsledkom uskutočnených
čiastkových analýz a východiskom pre určenie stratégie vzhľadom na štyri hlavné
parametre.
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3.3

Cieľové skupiny v obci podľa sociálnej indikácie

3.3.1 Občania, ktorí si vyžadujú limitovanú sociálnu podporu
Charakter
skupiny

Kategórie
občanov

Skupiny, ktoré sú terajším smerovaním svojho individuálneho
sociálneho a ekonomického vývoja, ale aj špecifického vývoja v
komunite obce i celkového vývoja v spoločnosti v súčasnosti
odkázané a závislé na poskytovaní sociálnych služieb. Ich sociálna
situácia, do ktorej sa dostali alebo môžu dostať je do veľkej miery
daná objektívne, ako sprievodný negatívny jav sociálne a
ekonomicky nestabilnej situácie v komunite i spoločnosti a tendencií
jej vývoja.







mládež končiaca povinné vzdelávanie
občania so zmenenou pracovnou schopnosťou
mladé rodiny
neúplné rodiny
mnohopočetné rodiny
niektoré skupiny seniorov

a) preventívne – snaha o elimináciu faktorov a činiteľov
Cieľové
zameranie pomoci spôsobujúcich ich potenciálne sociálne ohrozenie v budúcnosti, ako
aj zabrániť prehlbovaniu negatívnej sociálnej situácie a jej
časovému predlžovaniu, ak sa do nej už v súčasnosti dostali. Ukázať
a poskytnúť možnosť ako zmeniť a zlepšiť svoju sociálnu situáciu,
čo bude pozitívnou motiváciou zamedzujúcou pasivite a tým aj
narastaniu sociálneho napätia v týchto skupinách populácie.
b) aktívne:
 podpora podmienok aktívnej politiky zamestnanosti
 vytváranie chránených pracovných miest, dielní
a pracovísk
 vytváranie podmienok pre sociálne bývanie s nižšou
ekonomickou náročnosťou pre rodiny v nižšom
príjmovom pásme- mladé rodiny, neúplné rodiny, rodiny
dôchodcov.
3.3.2 Občania, ktorí si vyžadujú intenzívnu sociálnu podporu
Charakter
skupiny

Kategórie
občanov

Sú to skupiny, ktoré svojim štandardným spôsobom života alebo
sociálnym statusom, v ktorom sa ocitli z objektívnych alebo
subjektívnych dôvodov a spôsobili problémy sebe aj komunite. V
rôznej miere sú aj sami svojim správaním a konaním pôvodcami a
príčinou svojich sociálnych problémov.
 mládež s problémovým správaním s tendenciou k
sociálnopatologickým prejavom
 spoločensky neprispôsobiví občania – svojim životným
štýlom· bezdomovci
 občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo
ústavu na výkon väzby
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Cieľové zameranie nástrojov, ktoré by ich aktivizovalo k
Cieľové
zameranie pomoci samostatnosti a zodpovednosti za svoju sociálnu situáciu a prispelo
k zmene ich myslenia a správania s cieľom vlastného aktívneho
riešenia svojich sociálnych problémov, vlastnými silami a prijatia
zodpovednosti za svoju sociálnu situáciu.
Ciele je potrebné smerovať:
 prijateľným a im zrozumiteľným spôsobom poskytnúť
informácie a poradenstvo a sociálne služby formou
informačných,
poradenských,
výcvikových
a inštruktážnych aktivít
 obmedziť na minimum pasívne prijímanie poskytovanej
pomoci, ktoré sociálnu situáciu týchto skupín z
komunitného i celospoločenského hľadiska vôbec nerieši,
ale naďalej udržiava a podporuje pasivitu a sociálny
parazitizmus
 výhodné sociálne služby poskytovať len ako protihodnotu
za nejakú ich preukázateľne aktívnu činnosť a snahu
podieľať sa na riešení svojej sociálnej situácie. (zapájanie
sa do verejno-prospešných prác, do resocializačných
výcvikov, rekvalifikačných kurzov alebo do získavania
nejakého vzdelania, odbornosti a tým zvýšenia svojich
šancí na trhu práce a predpokladov na zlepšenie sociálnej
situácie)
3.3.3 Občania, ktorí si vyžadujú úplnú sociálnu podporu
Charakter
skupiny

Kategórie
občanov

Cieľové
zameranie pomoci

Predstavujú tie sociálne kategórie, u ktorých sa negatívne sociálne
následky ich situácie už aktívne prejavujú a ktoré dlhodobo alebo
trvale potrebujú pri riešení tejto situácie aktívnu pomoc a
intervenciu komunity – podporu iných subjektov, nakoľko si bez
tejto pomoci nevedia alebo nemôžu udržať prijateľnú sociálnu
existenciu.
 dlhodobo nezamestnaní
 občania s ťažkým zdravotným postihnutím (ZTP)
 sociálne osamelí a sociálne odkázaní občania (seniori,
slobodné a opustené matky, týrané ženy a deti )
 deti a mládež po ukončení ústavnej starostlivosti
 prevencia
 poradenstvo
 terénne sociálne služby a terénna sociálna práca
 výcvik so zameraním na trh práce
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4

URČENIE CIEĽOV A PRIORÍT ROZVOJA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

4.1

Priority a ciele pre skupinu - seniori

Cieľovú skupinu seniorov predstavujú občania dôchodkového veku obce Ľubica,
ktorých počet je vzhľadom na počet obyvateľov obce primeraný. Na sociálne služby tohto
typu sú odkázané predovšetkým skupiny seniorov, ktoré podporu a pomoc nemôžu získať
iným štandardným spôsobom (s pomocou rodiny) ako prostredníctvom sociálnych služieb.
Charakteristickým znakom tejto cieľovej skupiny je:
 zhoršujúci sa zdravotný stav a rast miery chorobnosti (počnúc zhoršenou
pohyblivosťou, väčšou únavou až po vážne zdravotné problémy a invaliditu) a
tým zvyšujúca sa závislosť na sociálnej pomoci,
 menšie ekonomické a finančné možnosti seniorov spôsobené jednak nízkym
príjmom v dôchodkovom veku alebo vdovstvom (strata dôchodku partnera a
problémami pri platení mesačných výdavkov a pod.),
 úbytok sociálnych kontaktov spôsobený aj dvoma vyššie uvedenými dôvodmi,
ale aj ovdovením, vrátane bezdetných seniorov, čím prichádza k sociálnemu
vylúčeniu.
4.1.1 Oblasť sociálnej starostlivosti o seniorov
Základný legislatívny rámec:
Základný právny rámec poskytovaných sociálnych služieb tvorí zákon c. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov. Súčasné zameranie sociálnej politiky Európskej
únie zvýrazňuje potrebu zmeniť systém inštitucionálnej starostlivosti, ktorá prevláda aj v
podmienkach Slovenskej republiky, na komunitnú starostlivosť. V rámci Slovenskej
republiky bola s cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb v roku 2011 prijatá
Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v
Slovenskej republike a Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020.
Cieľom procesu deinštitucionalizácie je upustenie od inštitucionálnej formy
starostlivosti, ktorá je charakteristická izolovaním od širšieho spoločenstva, tendenciou
organizácie byť nadraďovaná nad individuálnymi potrebami jednotlivých prijímateľov
sociálnych služieb a zníženou možnosťou prijímateľov rozhodovať o svojich potrebách.
Cieľom je prechod ku Komunitným službám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý
život, aktivitu a sociálnu participáciu a (ak je to možné) obnoviť rodinné a priateľské
väzby vytvárať nové siete sociálnych vzťahov, využívať a rozširovať existujúce terénne a
ambulantné služby využívané miestnymi obyvateľmi, ktorí sú rovnako odkázaní na takéto
služby.
4.1.2 Podpora aktívneho starnutia
Cieľom v oblasti zamerania komunitných sociálnych služieb pre seniorov je aj
vytvorenie podmienok pre aktívne starnutie, ktoré je v kontexte demografických trendov
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v spoločnosti podporované aj na európskej úrovni. V roku 2016 sa aktívne starnutie a
podpora solidarity medzi generáciami stala nosnou témou v Európskej únii, k čomu sa
Slovenská republika pripojila prijatím Národného programu Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami 2016, ciele ktorého by mali byt uplatňované nielen
v rámci jedného roka, ale trvale.
Aktívne starnutie je, podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie, proces, v
ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu
života starších ľudí. Pojem aktívne starnutie sa netýka len starostlivosti o zdravie, zahrnuje
v sebe tak fyzický, sociálny, ako aj duševný aspekt a podporuje nezávislosť seniorov, ich
sebarealizáciu a účasť na spoločenskom živote komunity.
Aktivity v oblasti aktívneho starnutia podporované na európskej a národnej úrovni
by mali byt premietnuté aj do komunitných aktivít, primárne v týchto oblastiach:
 zdravé starnutie – podpora zdravého životného štýlu a preventívnych aktivít na
včasnú diagnostiku a predchádzanie chorobám, ktoré sa týkajú staršej, ako aj
strednej generácie,
 ďalšie vzdelávanie – podpora predovšetkým takých foriem, ktoré sú cielene
zamerané na potreby seniorov, pričom vzdelávaním sa nemyslí len získavanie
nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie
priateľstiev, pocitu uspokojenia a sebarealizácie,
 kultúrne vyžitie – podpora aktívnejšieho kreovania života seniorov
a zmysluplného trávenia voľného času,
 medzigeneračná solidarita - zviditeľnenie problematiky aktívneho starnutia
a zapojenie mladších generácií do podpory aktívneho starnutia s cieľom
tolerancie voči fenoménu staroby,
 dobrovoľníctvo – podpora komunitného dobrovoľníctva s cieľom zvyšovania
občianskej angažovanosti a posilňovania pocitu príslušnosti občanov k ich
komunite, do ktorého môžu byt zapojení ľudia rôznych vekových kategórií
(mládež, produktívne obyvateľstvo aj seniori) a môže byt zamerané nielen na
prácu so seniormi, ale aj deťmi, mládežou a znevýhodnenými občanmi.
V súvislosti so zvyšovaním veku dožitia, celkovým starnutím populácie a
štrukturálnymi zmenami v rodinnej inštitúcii možno predpokladať, že nároky najmä v
oblasti sociálnych služieb, ako aj nároky na ich kvalitu budú stále vyššie. To sú jedny z
hlavných dôvodov vzniku KPSS, ktorý je zameraný na tú časť našej spoločnosti ktorá je
najzraniteľnejšia a najmenej schopná sama si poradiť v nepriaznivej životnej situácii a to
sú naši občania - seniori.
4.1.3 Prehľad aktuálnych spoločenských aktivít pre seniorov v obci
V obci momentálne pôsobí klub dôchodcov: Klub Združenia kresťanských seniorov
Slovenska. Je podriadenou zložkou občianskeho združenia: „Združenie kresťanských
seniorov Slovenska“ skratka ZKS so sídlom v Bratislave, Bajkalská 25. Toto je riadne
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Klub ako pobočka sa riadi príslušnými
dokumentmi, t.j. stanovami, štatútom, organizačným poriadkom, domácim poriadkom,
plánom práce atď. Je zaevidovaní aj riadne v obci. Klub ZKS v Ľubici vznikol na
ustanovujúcom zhromaždení 15.3.2015 s počtom členov 49. Toho času má klub viac ako
100 členov. Obec poskytla starý dom, ktorý svojpomocne zrekonštruoval na funkčný klub
s dvoma miestnosťami, chodbou, WC a komorou s kapacitou cca 50 ľudí. Tu sa členovia
pravidelne schádzajú 2-krát do týždňa. Obec prenajala priestory bezodplatne, avšak
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náklady na energie (plyn, elektrina, voda, údržba...) vykrýva klub sám. Klub od obce
dostáva každoročne dotáciu 2000 eur. Klub vyvíja veľmi aktívnu činnosť, cca 30 akcií
spoločenských, kultúrnych, športových, výchovno-vzdelávacích aj pracovných. Klub tak
môže pozitívne ovplyvňovať miestnu seniorskú spoločnosť, aby ich úroveň bola úmerná
životným potrebám a nemali pocit menejcennosti, či zbytočnosti.

4.1.4 Potreby rozvoja sociálnych služieb pre seniorov
4.1.4.1 Rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania seniorov v prirodzenom
prostredí domácnosti,
4.1.4.2 Aktivizácia rozvoja súčasných a ďalších aktivít pre cieľovú skupinu seniorov
v oblasti kultúrneho vyžitia a trávenia voľného času,
4.1.4.3 Rozvoj aktivít v oblasti podpory zdravia (prevencia predchádzania chorobám,
duševné zdravie, pohyb a šport, zdravotné poradenstvo, atď.),
4.1.4.4 Podpora aktivít zameraných na medzigeneračnú solidaritu (spoločné aktivity
seniorov a mládeže),
4.1.4.5 Podpora aktivít s cieľom vzdelávania a informovania seniorov v oblasti prevencie
kriminality, nakoľko táto cieľová skupina sa stáva v súčasnej dobe obetami
trestných činov.
4.1.5 Sumár priorít, cieľov a opatrení pre seniorov
Priorita

1. Sociálna starostlivosť o seniorov

Cieľ

1.1. Podpora aktívneho starnutia

Aktivita:

1.1.1. Rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zotrvania
seniorov v prirodzenom prostredí domácnosti (Opatrovanie)

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 – 2020

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Pomoc seniorom s bežnými potrebami v domácnosti, sprevádzanie
klienta, záznamy terénnych pracovníkov, vyhodnotenia

Priorita

1. Sociálna starostlivosť o seniorov

Cieľ

1.1. Podpora aktívneho starnutia

Aktivita:

1.1.2. Aktivizácia rozvoja súčasných a ďalších aktivít pre
cieľovú skupinu seniorov v oblasti kultúrneho vyžitia a trávenia
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voľného času
Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 – 2020

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Kultúrne podujatia, spoločenské podujatia, návštevy CS

Priorita

1. Sociálna starostlivosť o seniorov

Cieľ

1.1. Podpora aktívneho starnutia

Aktivita:

1.1.3. Rozvoj aktivít v oblasti podpory zdravia (prevencia
predchádzania chorobám, duševné zdravie, pohyb a šport,
zdravotné poradenstvo, atd.)

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2019 – 2021

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Spoločenské večery zdravia, zdravotné prednášky, ap.

Priorita

1. Sociálna starostlivosť o seniorov

Cieľ

1.1. Podpora aktívneho starnutia

Aktivita:

1.1.4. Podpora aktivít zameraných na medzigeneračnú
solidaritu (spoločné aktivity seniorova mládeže)

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2019 – 2021

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Realizácia projektov rodovej rovnosti
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Priorita

1. Sociálna starostlivosť o seniorov

Cieľ

1.1. Podpora aktívneho starnutia

Aktivita:

1.1.5. Podpora aktivít s cieľom vzdelávania a informovania
seniorov v oblasti prevencie kriminality, nakoľko táto cieľová
skupina sa stáva v súčasnej dobe obetami trestných činov

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2020 – 2024

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Realizácia projektov a prednášok a bezpečnosti bývania
a spolunažívania, preventívne kontroly stavu bezpečného bývania,
ap. Poskytovanie služieb v priestoroch Komunitného centra

4.2

Oblasť sociálnej starostlivosti pre občanov so zdravotným
postihnutím

4.2.1 Základný legislatívny rámec:
Základný právny rámec poskytovaných sociálnych služieb tvorí zákon c. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov. Z ostatných súvisiacich právnych predpisov je pre
túto skupinu dôležitý zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.
4.2.2 Prehľad subjektov pôsobiacich v okolí obce, poskytujúcich služby pre cieľovú
skupinu občanov so zdravotným postihnutím:
V obci momentálne nepôsobí žiadny Slovenský zväz zdravotne postihnutých s
cieľom pomoci pri prekonávaní zdravotných problémov, pri vybavovaní náležitostí k ZTP
preukazu a pri vybavovaní zdravotných pomôcok. Túto potrebu je možné konzultovať
s pracovníkom pre sociálne záležitosti obce, resp. poslancom.
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4.2.3 Potreby rozvoja sociálnych služieb pre cieľovú skupinu občania so
zdravotným postihnutím:
4.2.3.1 Rozvoj terénnych sociálnych služieb,
4.2.3.2 Odstránenie existujúcich bariér v obci,
4.2.3.3 Zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych služieb.
4.2.4 Sumár cieľov, priorít a opatrení pre občanov so zdravotným postihnutím
Priorita

2. Sociálna starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím

Cieľ

2.1. Podpora aktívneho života občanov so zdravotným postihnutím

Aktivita:

2.1.1. Odstránenie existujúcich bariér v obci

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 – 2020

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Bezbariérové prístupy, rampy, plošiny, ap.

Priorita

2. Sociálna starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím

Cieľ

2.1. Podpora aktívneho života občanov so zdravotným postihnutím

Aktivita:

2.1.2. Rozvoj terénnych sociálnych služieb

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 – 2022

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Práca a služby pracovníkov obce, prípadne spolupracujúcich
inštitúcií pri poskytovaní terénnych služieb, spoločenské podujatia,
návštevy CS

Priorita

2. Sociálna starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím

Cieľ

2.1. Podpora aktívneho života občanov so zdravotným postihnutím

Aktivita:

2.1.3. Zvýšenie dostupnosti podporných sociálnych služieb
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Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2020 – 2024

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Spolupráca obce s inštitúciami podporujúcimi starostlivosť
o bezvládnych a ZŤP, poskytovanie služieb v priestoroch
Komunitného centra, ap.

4.3

Oblasť sociálnej starostlivosti pre sociálne ohrozené deti a mládež
Cieľovú skupinu možno chápať v dvoch rovinách:

1. deti a mládež ako najcitlivejšiu sociálnu skupinu, ktorej vývin a budúcnosť je vo
veľkej miere ovplyvňovaný sociálnymi problémami a zmenami v spoločnosti. Právny
poriadok Slovenskej republiky pozná pojmy dieťa, maloletý a mladistvý. S prihliadnutím
na tradície demografickej štatistiky na Slovensku, ale aj štandardne štatistické zisťovania
OSN a UNESCO sa aj na Slovensku definuje mládež ako veková skupina od 15 do 26
rokov,
2. skupina osôb, ktorá sa nachádza v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej situácii,
pre ktorú je potrebné nastaviť súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho
vývinu a je potrebné poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v
ktorej sa jednotlivé ohrozené deti, mládež a mladí dospelí nachádzajú.
Do tejto kategórie spadajú:
· deti žijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí (zanedbávané deti a mládež zo
strany rodičov – nedostatočná úroveň záujmu a starostlivosti o výchovu, zabezpečovanie
základných životných potrieb a pod.),






deti zo sociálne slabších rodín,
deti ohrozené syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané deti),
deti a mládež s poruchami správania a s tendenciami k asociálnemu správaniu,
deti s problémom záškoláctva,
„ mladí dospelí “ po ukončení ústavnej starostlivosti.

4.3.1 Základný legislatívny rámec
Základný právny rámec, ktorý upravuje potreby tejto cieľovej skupiny je zákon c.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z ostatných súvisiacich právnych
predpisov je pre túto skupinu dôležitý zákon c. 36/2005 Z. z. o rodine.
Zákon c. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou definuje v § 6 povinnosti obce
na tomto úseku nasledovne: Obec na úseku starostlivosti o mládež predovšetkým
podporuje organizovanie práce s mládežou, podporuje aktivitu zdravotne postihnutej
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mládeže, utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou, podporuje iniciatívy v rámci práce
s mládežou a ďalšie aktivity.
4.3.2 Prehľad aktuálne poskytovaných služieb pre sociálne ohrozené deti a mládež
Obec priebežne spolupracuje so zariadeniami poskytujúcimi sociálne služby pre
ohrozené deti a mládež – detské domovy, krízové centrá. Problémy na úseku
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately sa riešia v spolupráci s ÚPSVaR Kežmarok.
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4.3.3 Potreby rozvoja sociálnych služieb pre cieľovú skupinu sociálne ohrozené deti
a mládež
4.3.3.1 Podpora preventívnych aktivít zameraných na elimináciu rizikových a nežiaducich
javov (prevencia záškoláctva, šikanovania, delikvencie, zvýšeného násilia,
bezpečného používania internetu, prevencie drogových závislostí a pod.), pričom
osobitnú pozornosť je potrebné venovať ochrane a podpore detí a mládeže zo
sociálne slabých rodín,
4.3.3.2 Podpora aktivít zmysluplného trávenia voľného času a podpory zdravého životného
štýlu s cieľom predchádzania rizikovým a nežiaducim javom, nakoľko voľnočasové
aktivity, zohrávajú v živote mladého človeka čoraz dôležitejšiu úlohu, pričom sa
nejedná len o funkciu socializačnú, ale rastúci význam nadobúda aj jeho funkcia
kompenzačná (vyrovnávanie pracovnej a školskej záťaže) a najmä preventívna
(voľnočasové aktivity s možnosťami využitia hodnotových orientácii ako súčasť
ochrany pred negatívnymi spoločenskými javmi).
4.3.3.3 Rozvoj športovej a záujmovej infraštruktúry,
4.3.3.4 Rozvoj spolupráce so subjektmi (štátne, občianske združenia a neziskové
organizácie) poskytujúcimi sociálne, právne, psychologické a ostatné poradenstvo
cieľovej skupine,
4.3.3.5 Podpora aktivít zameraných na medzigeneračnú solidaritu (spoločné aktivity
seniorov a mládeže),
4.3.3.6 Podpora aktivizácie mládeže s cieľom podpory vlastného „organizovaniu sa“
a zapájaniu sa do verejného života,
4.3.3.7 Podpora komunitného dobrovoľníctva s cieľom zvyšovania občianskej
angažovanosti a posilňovania pocitu príslušnosti občanov k ich komunite.
4.3.4 Sumár cieľov, priorít a opatrení pre sociálne ohrozené deti a mládež
Priorita

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež

Cieľ

3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže

Aktivita:

3.1.1. Podpora preventívnych aktivít zameraných na elimináciu
rizikových a nežiaducich javov

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 – 2020

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ, spolupracujúce štátne
inštitúcie

Indikátory
plnenia:

Výkon preventívnych opatrení, osobná asistencia, mentoring
problematických jedincov, záznamy terénnych pracovníkov,
vyhodnotenia.
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Priorita

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež

Cieľ

3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže

Aktivita:

3.1.2. Podpora aktivít zmysluplného trávenia voľného času a
podpory zdravého životného štýlu

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 – 2020

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Kultúrne podujatia, spoločenské podujatia, návštevy CS,
poskytovanie služieb v priestoroch Komunitného centra, ap. Tento
cieľ je plnený cez rôzne podujatia pre deti a mládež

Priorita

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež

Cieľ

3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže

Aktivita:

3.1.3. Rozvoj športovej a záujmovej infraštruktúry

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2019 – 2021

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Športové podujatia na miestnej aj regionálnej úrovni, účasť na
kultúrno-vzdelávacích aktivitách v obci aj regióne, ap.

Priorita

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež

Cieľ

3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže

Aktivita:

3.1.4. Rozvoj spolupráce so subjektmi poskytujúcimi sociálne,
právne, psychologické a ostatné poradenstvo cieľovej skupine

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2019 – 2021
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Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Spoločenské aktivity na rôznej úrovni – obecnej aj regionálnej,
vedomostné prednášky, supervízie pre skupiny aj jedincov,
poskytovanie služieb v priestoroch Komunitného centra, ap.

Priorita

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež

Cieľ

3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže

Aktivita:

3.1.5. Podpora
solidaritu

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2020 - 2022

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Spoločenské večery zdravia, zdravotné
s generáciami starších a dospelých, ap.

Priorita

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež

Cieľ

3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže

Aktivita:

3.1.6. Podpora aktivizácie mládeže s cieľom podpory vlastného
„organizovaniu sa“ a zapájaniu sa do verejného života

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2021 - 2024

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Spoločenské večery zdravia, zdravotné prednášky, motivačné
posedenia, ap.

Priorita

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež

Cieľ

3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže

aktivít
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Aktivita:

3.1.7. Podpora komunitného dobrovoľníctva s cieľom
zvyšovania občianskej angažovanosti a posilňovania pocitu
príslušnosti občanov k ich komunite

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2021 - 2024

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Aktivity pre skrášlenie obce, prezentácie obce, účasť mladých na
obecných aktivitách, poskytovanie služieb v priestoroch
Komunitného centra, ap.

4.4

Oblasť sociálnej starostlivosti pre rodiny a matky s deťmi
V tejto cieľovej skupine sú v oblasti starostlivosti a poskytovania služieb zastúpené:





matky s maloletými deťmi,
viacdetné rodiny a mladé rodiny,
neúplné rodiny,
matky a ženy, ktoré sú obetami domáceho násilia.

4.4.1 Základný legislatívny rámec
Základný právny rámec, ktorý upravuje potreby tejto cieľovej skupiny je zákon c.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, kde § 31 vymedzuje sociálne
služby na podporu rodín s deťmi. Časť problematiky je upravená aj v zákone c. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine.
4.4.2 Prehľad aktuálne poskytovaných služieb pre rodiny a matky s deťmi
Výkon sociálno právnej ochrany a sociálnej kurately pre cieľovú skupinu vykonáva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v okresnom meste.
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4.4.3 Potreby rozvoja sociálnych služieb pre cieľovú skupinu rodiny a matky
s deťmi
4.4.3.1 Ďalší rozvoj poradenstva nakoľko podobne ako u cieľovej skupiny sociálne
ohrozené deti a mládež predstavuje sociálne poradenstvo dôležité zameranie foriem
a nástrojov sociálnych služieb a cielenou, koordinovanou a aktívne smerovanou
a realizovanou činnosťou poradenstva sa umožní riešenie mnohých situácií a
prípadov na úrovni vlastného potenciálu klienta a jeho rodiny, prípadne na úrovni
jednorazovej intervencie v teréne alebo ambulantne, ešte pred tým, než by musela
byt poskytnutá intervencia v podobe priamej krízovej intervencie čí dlhodobej
sociálnej služby,
4.4.3.2 Rozvoj infraštruktúry pre cieľovú skupinu – bývanie, komunitné centrum.

4.4.4 Sumár cieľov, priorít a opatrení pre rodiny a matky s deťmi
Priorita

4. Sociálna starostlivosť pre rodiny a matky s deťmi

Cieľ

4.1. Podpora aktívneho života rodín a matiek s deťmi

Aktivita:

4.1.1. Ďalší rozvoj poradenstva, foriem a nástrojov sociálnych
služieb

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 - 2022

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Zmysluplné aktivity pre mladé matky, neúplné rodiny, viacpočetné
rodiny, tútoring problematických jednotlivcov, skupinové aktivity
na riešenie problémov, záznamy terénnych pracovníkov,
vyhodnotenia

Priorita

4. Sociálna starostlivosť pre rodiny a matky s deťmi

Cieľ

4.1. Podpora aktívneho života rodín a matiek s deťmi

Aktivita:

4.1.2. Rozvoj infraštruktúry pre cieľovú skupinu – bývanie,
komunitné centrum

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2020 - 2024
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Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Komunitné centrum a poskytovanie obligatórnych aj fakultatívnych
služieb, poradenské služby pre podporu výchovy a bývania

4.5

Oblasť sociálnej starostlivosti pre občanov so sociálnymi a
spoločenskými problémami

Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu cieľovú sociálnu skupinu, preto aj potreby,
prístupy, formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi
rôznorodé.
Táto cieľová sociálna skupina pozostáva z niekoľkých základných skupín (prípadne
ich kombinácií). Sociálne problémy týchto skupín sú spôsobené nedostatočnou mierou a
možnosťou uspokojovania základných životných potrieb ako následok ich sociálnej
situácie, v ktorej sa z rôznych (subjektívnych aj objektívnych) príčin ocitli a ktorá
spôsobuje ich sociálne vylúčenie.
Spoločenské problémy niektorých týchto skupín sú podmienené odlišným
spôsobom života a životným štýlom, ktorého prejavy sú veľakrát v protiklade so životným
štýlom majoritnej populácie komunity a v rozpore s jej verejnou mienkou. K tejto sociálnej
skupine zaradujeme:
 občanov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon
väzby,
 dlhodobo nezamestnaných občanov,
 občanov spoločensky neprispôsobivých (občania so sociálne patologickým
správaním),
 závislých občanov (látkové a nelátkové závislosti).
4.5.1 Základný legislatívny rámec
Základný právny rámec poskytovaných sociálnych služieb tvorí c. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon c. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákon c.
305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
4.5.2 Prehľad aktuálne poskytovaných služieb pre občanov so sociálnymi
a spoločenskými problémami
Obec poskytuje základné sociálne poradenstvo prostredníctvom zamestnanca pre
sociálne účely. Obec môže podporovať občanov so sociálnymi a spoločenskými
problémami aj finančnou výpomocou a to prostredníctvom jednorazovej dávky finančnej
pomoci.
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4.5.3 Potreby rozvoja sociálnych služieb pre cieľovú skupinu občania so sociálnymi
a spoločenskými problémami
4.5.3.1 Pomoc k svojpomoci podporou programov a projektov zameraných na sociálnu
inklúziu, podporu integrácie a aktivizácia k vyvíjaniu vlastnej snahy k zmene svojej
sociálnej situácie, zachovať zodpovednosť za sociálne následky svojho konania,
4.5.3.2 Terénna / Komunitná sociálna práca.
4.5.3.3 Komunitné centrum poskytujúce adekvátne služby
4.5.4 Sumár cieľov, priorít a opatrení pre sociálne ohrozené deti a mládež
Priorita

5. Sociálna starostlivosť
a spoločenskými problémami

Cieľ

5.1. Podpora aktívneho života
a spoločenskými problémami

Aktivita:

5.1.1. Pomoc k svojpomoci podporou programov a projektov
zameraných na sociálnu inklúziu

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

pre

občanov

so

sociálnymi

občanov

so

sociálnymi

2018 - 2020

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Realizácia projektov na motivovanie a podporu zamestnania
a zamestnateľnosti, programy komunitných aktivít, záznamy
terénnych pracovníkov, vyhodnotenia.

Priorita

5. Sociálna starostlivosť
a spoločenskými problémami

Cieľ

5.1. Podpora aktívneho života
a spoločenskými problémami

Aktivita:

5.1.2. Terénna / Komunitná sociálna práca

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

pre

občanov

so

sociálnymi

občanov

so

sociálnymi

Termín
realizácie:

2018 - 2022

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Terénna a ambulantná sociálna práca s rizikovými skupinami aj
jednotlivcami, sprevádzanie klienta, tútoring, mentoring, návštevy
CS, ap.
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Priorita

5. Sociálna starostlivosť
a spoločenskými problémami

Cieľ

5.1. Podpora aktívneho života
a spoločenskými problémami

Aktivita:

5.1.3. Budovanie Komunitného centra poskytujúce adekvátne
služby

Zdroje
financovania:

Prostriedky štrukturálnych fondov EÚ, rozpočet obce, dotácie štátu
a VÚC, iné.

Termín
realizácie:

2018 - 2022

Zodpovednosť:

Starosta obce, zodpovední pracovníci OcÚ

Indikátory
plnenia:

Spoločenské priestory, vzdelávacia miestnosť, knižnica, kuchynka,
kancelária TSP, fitnes centrum, ap.
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5

ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE

Komunitný plán sociálnych služieb obce úzko participuje s PHSR obce Ľubica.
Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie spoločenského života v obci.
Nakoľko finančné možnosti obce v súčasnom programovom rozpočte sú
ohraničené, je potrebné túto požiadavku zahrnúť do programového rozpočtu na roky 2018
– 2019 (podľa komunitného plánu až na roky 2018 – 2025). Určite nie je v možnostiach
obce realizovať tento zámer len z vlastných zdrojov. Zámerom môže byť vypracovaný
projekt s využitím viac zdrojového financovania. Na jednotlivé priority rozvoja sociálnych
služieb určí obecné zastupiteľstvo obce zodpovedné osoby a časový horizont realizácie.
Plánované ciele a aktivity zamerané na realizáciu komunitného plánu sociálnych
služieb obce budú zabezpečované nasledovne:
Priority, opatrenia, aktivity

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Sociálna starostlivosť o seniorov
1.1. Podpora aktívneho starnutia
1.1.1.Rozvoj terénnych sociálnych
služieb s cieľom zotrvania seniorov v
prirodzenom prostredí domácnosti
(Opatrovanie)

X

X

X

1.1.2.Aktivizácia rozvoja súčasných a
ďalších aktivít pre cieľovú skupinu
seniorov v oblasti kultúrneho vyžitia a
trávenia voľného času

X

X

X

1.1.3. Rozvoj aktivít v oblasti podpory
zdravia
(prevencia
predchádzania
chorobám, duševné zdravie, pohyb a
šport, zdravotné poradenstvo, atd.)

X

X

X

1.1.4. Podpora aktivít zameraných na
medzigeneračnú solidaritu (spoločné
aktivity seniorova mládeže)

X

X

X

1.1.5. Podpora aktivít s cieľom
vzdelávania a informovania seniorov v
oblasti prevencie kriminality, nakoľko
táto cieľová skupina sa stáva v súčasnej
dobe obetami trestných činov

X

X

X
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Priority, opatrenia, aktivity

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2. Sociálna starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím
2.1. Podpora aktívneho života občanov so zdravotným postihnutím
2.1.1. Odstránenie existujúcich bariér v
obci

X

X

X

2.1.2. Rozvoj terénnych sociálnych
služieb

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3. Zvýšenie dostupnosti podporných
sociálnych služieb

Priority, opatrenia, aktivity

X

X

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež
3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže
3.1.1. Podpora preventívnych aktivít
zameraných na elimináciu rizikových a
nežiaducich javov

X

X

X

3.1.2. Podpora aktivít zmysluplného
trávenia voľného času a podpory
zdravého životného štýlu

X

X

X

3.1.3. Rozvoj športovej a záujmovej
infraštruktúry

X

X

X

3.1.4. Rozvoj spolupráce so subjektmi
poskytujúcimi
sociálne,
právne,
psychologické a ostatné poradenstvo
cieľovej skupine

X

X

X

X

X

X

3.1.6. Podpora aktivizácie mládeže s
cieľom
podpory
vlastného
„organizovaniu sa“ a zapájaniu sa do
verejného života

X

X

X

X

3.1.7.
Podpora
komunitného
dobrovoľníctva s cieľom zvyšovania
občianskej
angažovanosti
a
posilňovania
pocitu
príslušnosti

X

X

X

X

3.1.5. Podpora aktivít zameraných na
medzigeneračnú solidaritu
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občanov k ich komunite
Priority, opatrenia, aktivity

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

4. Sociálna starostlivosť pre rodiny a matky s deťmi
4.1. Podpora aktívneho života rodín a matiek s deťmi
4.1.1. Ďalší rozvoj poradenstva, foriem
a nástrojov sociálnych služieb

X

X

4.1.2. Rozvoj infraštruktúry pre cieľovú
skupinu

Priority, opatrenia, aktivity

X

X

X

X

X

X

X

X

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

5. Sociálna starostlivosť pre občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami
5.1. Podpora aktívneho života občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami
5.1.1. Pomoc k svojpomoci podporou
programov a projektov zameraných na
sociálnu inklúziu

X

X

X

5.1.2. Terénna / Komunitná sociálna
práca

X

X

X

X

X

5.1.3. Komunitné centrum poskytujúce
adekvátne služby

X

X

X

X

X
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6

SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA

Plnenie strategických cieľov a opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Ľubica bude priebežne hodnotené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 1 x ročne, vždy v
mesiaci máj/jún bežného roka.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva bude predložená správa o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb, aktuálnej situácii a potrebe aktualizácie úloh v
oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.
Komunitný plán sociálnych služieb je verejne dostupný dokument a otvorený pre
potreby aktualizácie prichádzajúcich podnetov, príležitostí a zmien vnútorného
a vonkajšieho prostredia.
Priority, opatrenia, aktivity

Doba
trvania

Monitorovacia
komisia

Termín
monitoringu

1. Sociálna starostlivosť o seniorov
1.1. Podpora aktívneho starnutia
1.1.1. Rozvoj terénnych sociálnych
služieb s cieľom zotrvania seniorov v
prirodzenom prostredí domácnosti
(Opatrovanie)

- zamestnanec OcÚ
2018-2020 - člen OcZ
- zástupca CS

2019-2021

1.1.2. Aktivizácia rozvoja súčasných a
ďalších aktivít pre cieľovú skupinu
seniorov v oblasti kultúrneho vyžitia a
trávenia voľného času

- zamestnanec OcÚ
2018-2020 - člen OcZ
- zástupca CS

2019-2021

1.1.3. Rozvoj aktivít v oblasti podpory
- zamestnanec OcÚ
zdravia (prevencia predchádzania
2019-2021 - člen OcZ
chorobám, duševné zdravie, pohyb a
- zástupca CS
šport, zdravotné poradenstvo, atd.)

2021-2022

1.1.4. Podpora aktivít zameraných na
medzigeneračnú solidaritu (spoločné
aktivity seniorova mládeže)

- zamestnanec OcÚ
2019-2021 - člen OcZ
- zástupca CS

2021-2022

1.1.5. Podpora aktivít s cieľom
vzdelávania a informovania seniorov
v oblasti prevencie kriminality,
nakoľko táto cieľová skupina sa stáva
v súčasnej dobe obetami trestných
činov

- zamestnanec OcÚ
2020-2024 - člen OcZ
- zástupca CS

2021-2024
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Priority, opatrenia, aktivity

Doba
trvania

Monitorovacia
komisia

Termín
monitoringu

2. Sociálna starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím
2.1. Podpora aktívneho života občanov so zdravotným postihnutím
- zamestnanec OcÚ
2.1.1. Odstránenie existujúcich bariér
2018-2020 - člen OcZ
v obci
- zástupca CS
- zamestnanec OcÚ
2.1.2. Rozvoj terénnych sociálnych
2018-2022 - člen OcZ
služieb
- zástupca CS
- zamestnanec OcÚ
2.1.3. Zvýšenie dostupnosti
2020-2024 - člen OcZ
podporných sociálnych služieb
- zástupca CS

Priority, opatrenia, aktivity

Doba
trvania

Monitorovacia
komisia

2020-2021

2021-2023

2022-2025

Termín
monitoringu

3. Sociálna starostlivosť pre sociálne ohrozené deti a mládež
3.1. Podpora aktívneho života sociálne ohrozených detí a mládeže
3.1.1. Podpora preventívnych aktivít
zameraných na elimináciu rizikových
a nežiaducich javov

- zamestnanec OcÚ
2018-2020 - člen OcZ
- zástupca CS

2020-2021

3.1.2. Podpora aktivít zmysluplného
trávenia voľného času a podpory
zdravého životného štýlu

- zamestnanec OcÚ
2018-2020 - člen OcZ
- zástupca CS

2020-2021

3.1.3. Rozvoj športovej a záujmovej
infraštruktúry

- zamestnanec OcÚ
2019-2021 - člen OcZ
- zástupca CS

2021-2023

3.1.4. Rozvoj spolupráce so subjektmi
poskytujúcimi sociálne, právne,
psychologické a ostatné poradenstvo
cieľovej skupine

- zamestnanec OcÚ
2019-2021 - člen OcZ
- zástupca CS

2021-2023

3.1.5. Podpora aktivít zameraných na
medzigeneračnú solidaritu

- zamestnanec OcÚ
2020-2022 - člen OcZ
- zástupca CS

2022-2023

3.1.6. Podpora aktivizácie mládeže s
cieľom podpory vlastného
„organizovaniu sa“ a zapájaniu sa do
verejného života

- zamestnanec OcÚ
2021-2024 - člen OcZ
- zástupca CS

2023-2025

3.1.7. Podpora komunitného
dobrovoľníctva s cieľom zvyšovania
občianskej angažovanosti a
posilňovania pocitu príslušnosti
občanov k ich komunite

- zamestnanec OcÚ
2021-2024 - člen OcZ
- zástupca CS

2023-2025
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Priority, opatrenia, aktivity

Doba
trvania

Monitorovacia
komisia

Termín
monitoringu

4. Sociálna starostlivosť pre rodiny a matky s deťmi
4.1. Podpora aktívneho života rodín a matiek s deťmi
4.1.1. Ďalší rozvoj poradenstva,
foriem a nástrojov sociálnych služieb
4.1.2. Rozvoj infraštruktúry pre
cieľovú skupinu

Priority, opatrenia, aktivity

- zamestnanec OcÚ
2018-2022 - člen OcZ
- zástupca CS
- zamestnanec OcÚ
2020-2024 - člen OcZ
- zástupca CS

Doba
trvania

Monitorovacia
komisia

2021-2023

2023-2025

Termín
monitoringu

5. Sociálna starostlivosť pre občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami
5.1. Podpora aktívneho života občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami
5.1.1. Pomoc k svojpomoci podporou
programov a projektov zameraných na
sociálnu inklúziu
5.1.2. Terénna / Komunitná sociálna
práca
5.1.3. Komunitné centrum
poskytujúce adekvátne služby

- zamestnanec OcÚ
2018-2020 - člen OcZ
- zástupca CS
- zamestnanec OcÚ
2018-2022 - člen OcZ
- zástupca CS
- zamestnanec OcÚ
2018-2022 - člen OcZ
- zástupca CS
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ZÁVER
Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ľubica, ako
strednodobého plánovacieho dokumentu sa v obci pristúpilo ku komplexnému
komunitnému plánovaniu, cieľom ktorého je:
 Zmapovanie a vyhodnotenie situácie v oblasti sociálnych služieb v obci,
 naštartovanie systematického a transparentného plánovania rozvoja sociálnych
služieb za účasti všetkých dotknutých subjektov a vytvorenie efektívne
fungujúceho miestneho partnerstva týchto subjektov,
 vytvorenie vízie a stanovenie strategických cieľov a opatrení rozvoja sociálnych
služieb obce,
 vytvorenie nástroja pre rozhodovanie manažmentu obce v oblasti sociálnych
služieb.
Jedným zo zamýšľaných vedľajších efektov procesu komuntiného plánovania je
zvýšenie informovanosti verejnosti o problematike a ponuke sociálnych služieb, ako aj
podpora zaradenia oblasti sociálnych služieb do dlhodobých rozpočtových priorít obce.
Úspech realizácie strategických cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne
bude podmienený mierou spolupráce dotknutých subjektov a vhodným zabezpečením
finančných, materiálnych a personálnych podmienok potrebných na rozvoj sociálnych
služieb v obci.
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Zoznam použitých skratiek:
PSK
CS
EF
EK
ERDF
ESF
EÚ
EÚS
EVS
KŽP
ĽZ
MAS
MPSVaR
MRK
MVO
MŽP
NFP
OcR
OcÚ
OcZ
OP
OS
OZ
PD SR
PRO
PRB
PRV
SR
SZZP
ŠF
ŠÚ SR
TP
TSP
TUR
UoZ
ÚPSVaR
ÚV SR
ZP
Z. z.

Prešovský samosprávny kraj
Cieľová skupina
Európsky fond
Európska komisia
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Európska únia
Európska územná spolupráca
Efektívna verejná správa
Kvalita životného prostredia
Ľudské zdroje
Miestna akčná skupina
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Marginalizované rómske komunity
Mimovládne organizácie
Ministerstvo životného prostredia
Nenávratný finančný príspevok
Obecný rozpočet
Obecný úrad
Obecné zastupiteľstvo
Operačný program
Opatrovateľská služba
Občianske združenie
Programový dokument Slovenskej republiky
Program rozvoja obce
Program rozvoja bývania
Program rozvoja vidieka
Slovenská republika
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Štrukturálne fondy
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Technická pomoc
Terénna sociálna práca (Terénny sociálny pracovník)
Trvalo udržateľný rozvoj
Uchádzač o zamestnanie
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zdravotne postihnutý
Zbierka zákonov
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1.

Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení KPSS

