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Úvod  

 

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti 

všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej 

izolácii jednotlivcov a skupín. Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade 

s národnými prioritami  rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne 

špecifiká a potreby. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom 

komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencii podľa novej 

legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne  rozširuje pôsobnosť 

obce za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb a prioritne 

podporuje rozvoj komunitných a terénnych služieb, sociálneho poradenstva, 

prevencie a krízovej intervencie, či odborného a osobného rastu zamestnancov 

v sociálnych službách. 

     Zmyslom komunitného plánovania je taktiež aktivizácia obyvateľstva 

a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným 

postupom, posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce 

a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. 

Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych služieb je 

spokojnosť občanov s poskytovanými službami obci, zvýšenie kvality života, 

aktívny záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce.  

 

1. Východisková situácia poskytovania služieb 

 

1.1. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb  

 

V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

k zásadnej zmene pri poskytovaní služieb v Slovenskej republike. Prijatím 

zákona NR SR 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, ktorý nadobudol účinnosť l. januára 2009 sa 

stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone 

o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej 

služby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb vypracovať 

a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania 

sociálnych služieb tzv. štandardy kvality. 

 

Štát v § 83, odsek 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci 

vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne 

špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných 

na území obce a určí personálne, finančné, prevádzkové a organizačné 

podmienky na ich zabezpečenie. 
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MPSVR SR v júni 2009 vydalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako 

záväzný dokument. Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a preto je nevyhnutné, aby obec 

zohľadňovala rozvoj sociálnych služieb v súlade so stanovenými národnými 

prioritami. 

 

1.2. Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov      

 

Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblasti 

sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní 

úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej 

pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a najmä v oblasti 

sociálnych služieb. 

 

Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúce legislatíva SR: 

- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

- výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o poskytovaní dotácii v  

  pôsobnosti MPSVaR SR  

- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

- zákon č.   36/2005 Z. z. o rodine, doplnený zákonom č. 175/2015 Z. z.  

- zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, po novele č. 433/2013 Z. z.  

  s účinnosťou od 01.02.2014  

- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších  

  predpisov 

 

Miestna legislatíva 

- všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky 

 

1.3. Analýza sociologických a demografických údajov 

 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný 

rozvoj svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim 

dokumentom, ktorý usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity obce je 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR). 

Demografiu obyvateľstva a hospodársku a sociálnu situáciu v obci, z ktorých 

vychádza tento komunitný plán, analyzuje PHSR obce Sklené na r. 2021-2027, 

bod 1.5. Rozvojový potenciál, Občianska vybavenosť, Sociálna oblasť. 

 

1.4. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 
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V dôsledku nedostatku pracovných príležitosti v celom regióne vznikla v obci 

pomerne veľká skupina občanov v hmotnej núdzi, čo predstavuje zložitý 

sociálny a ekonomický problém. Najväčší zamestnávatelia sú sústredení 

v mestách, veľa občanov odchádza za prácou do zahraničia. Rómska komunita 

je v obci dobre integrovaná a bezproblémová i keď sa rómske etnikum  dá ťažko 

vyčísliť, nakoľko sa väčšina hlási k slovenskej národnosti. 

 

Začiatkom roka 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila celkovú 

situáciu územnej samosprávy celosvetová pandémia spôsobená ochorením 

COVID-19, čo malo dopad aj na nepriaznivú situáciu v sociálnej oblasti. 

 

Veková štruktúra obyvateľstva, ktorá je v súčasnosti relatívne stabilizovaná, má 

vzhľadom k vysokému rastu indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti, 

jednoznačnú tendenciu ďalšieho a trvalého nárastu poproduktívnej kategórie 

populácie v komunite. 

 

1.4.1. Sociálne znevýhodnené skupiny v obci 

môžeme rozdeliť na: 

a) seniori 

b) nezamestnaní 

c) deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia 

d) zdravotne postihnutí 

e) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami 

Obec sa v rámci svojich možnosti snaží kompenzovať určité sociálne 

znevýhodnenie. 

 

S E N I O R I 

Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný 

pre priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácii vyžadujúcej podporu 

komunity. Túto skupinu je možné charakterizovať týmito spoločnými prejavmi: 

- predlžovanie individuálneho aj priemerného veku 

- nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci 

- strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické zmeny 

- stále existujúci využiteľný potenciál jedincov v aktivitách vo svoj prospech aj 

   v prospech komunity 

Obec Sklené nemá žiadne sociálne zariadenie. Jej obyvateľom poskytuje 

sociálne služby Domov sociálnych služieb a dom dôchodcov v Turčianskych 

Tepliciach, či charitatívne občianske združenia v okolí. 

 

 



                                                             - 4 -  

 

Opatrovateľskú službu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej osoby v oblasti 

seba  obslužných úkonov a úkonov starostlivosti o svoju domácnosť 

v súčasnosti, zabezpečuje obec podľa dopytu  prostredníctvom opatrovateľky. 

Jedáleň pre dôchodcov zriadená nie je. V prípade potreby a záujmu občanov 

stravu zabezpečuje obecný úrad zo školskej jedálne. V súčasnosti stravu odoberá 

v priemere 8 stravníkov. 

Obec nedopláca ekonomicky oprávnené náklady za obyvateľa obce 

umiestneného v sociálnom zariadení. Bezbariérovosť v obci nie je vyriešená. 

 

NEZAMESTANANÍ,  UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE (UoZ) S NÍZKYM 

VZDELANÍM 

Štatistické údaje v tejto oblasti sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia vedie 

štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie 

o zamestnanosti občanov, k dispozícii sú len údaje z Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie. Chýbajú údaje 

o dobrovoľne nezamestnaných, k dispozícii nie sú ani údaje o počte osôb, ktoré 

pracujú v zahraničí. Nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači 

o zamestnanie, alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, taktiež nie je 

možné zistiť. Problémom je aj to, že počet evidovaných nezamestnaných 

uchádzačov o zamestnanie nekorešponduje s počtom nachádzajúcich sa 

v hmotnej núdzi. 

 

Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú hlavne starší občania nad 50  

rokov, absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania 

s nízkou úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. Kým pre starších ľudí je 

typické, že nie sú schopní pružne reagovať na zmenu trhu práce, absolventi škôl 

majú problém nájsť si svoje prvé zamestnanie kvôli nedostatočnej praxi. 

 

Dlhodobo nezamestnaní občania sa stávajú čoraz väčším problémom. 

Najčastejším dôvodom dlhodobého zotrvávania v režime nezamestnanosti je ich 

nedostatočné alebo minimálne vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu 

práce. Túto skupinu nezamestnaných charakterizuje predčasné ukončenie 

vzdelania, nevyhovujúca kvalifikácia z pohľadu ponuky voľných pracovných 

miest, strata pracovných návykov a motivácia pracovať, čím sa stavajú 

neuplatniteľnými na trhu práce. 

 

Obec má záujem pomôcť občanom sa zamestnať. Pre občana je to okrem 

finančného aj morálne ocenenie, že je užitočný a má možnosť zaradiť sa do 

kolektívu. Nezanedbateľná je aj možnosť vylepšiť rodinný rozpočet. U dlhodobo  
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nezamestnaných časom klesá sebavedomie a tým aj schopnosť prezentovať sa 

pred  potenciálnym zamestnávateľom. 

 

Obec dlhoročne organizuje aktivačnú činnosť formou menších obecných 

služieb, ktorou prispieva k riešeniu miestnej nezamestnanosti a tiež dlhodobo 

realizuje zámer vytvorenia pracovných miest zameraný na verejnoprospešné 

využitie praktických skúsenosti dlhodobo nezamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie (UoZ) v oblasti murárskych a drobných stavebných prác, na 

premostenie medzi nezamestnanosťou a stálym zamestnaním. Všetky práce 

pomáhajú dlhodobo nezamestnaným UoZ udržiavať pracovné návyky. Zároveň 

sa UoZ stali pre obec prínosom v rámci vykonávania všeobecne prospešných 

prác. 

 

DETI, MLÁDEŽ A RODINY V RIZIKU SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA  

Obec je zriaďovateľom základnej a materskej školy bez právnej subjektivity. 

V obci je možnosť športového využitia. Deti sa aktívne zapájajú do podujatí 

organizovaných obcou. 

Obec nemá vypracovanú vlastnú legislatívu ohľadne sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately na sanáciu krízových situácií v rodine a právom chránených 

záujmov detí. 

Sociálne služby je potrebné prioritne orientovať na ohrozené rodiny, rodiny 

v kríze a na mladých ľudí. Ohrozená rodina je rodina, ktorá sa ocitla pod 

vplyvom vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré ju ohrozujú. Najčastejšie ide 

o neadekvátne rodičovské postoje, hodnoty, vzory a zručnosti. Rodina 

nedisponuje priestormi vhodnými  na bývanie, užívanie alkoholu alebo iných 

návykových látok, náhle životné zmeny alebo iné stresové situácie, upadanie 

prostredia v ktorom žije rodina, chudoba či sociálne vylúčenie. 

Úlohou obce je ochrana detí pred týraním, zneužívaním a zanedbávaním 

výchovy a výživy zo strany rodiča. 

Finančná podpora pri stravovaní v školskej jedálni pre sociálne odkázané deti 

a deti ohrozené sociálnym vylúčením je riešená prostredníctvom ÚPSVaR, ako 

aj dotácia na nákup školských pomôcok. 

V odôvodnených prípadoch plní obec funkciu osobitného príjemcu prídavkov na 

deti a zabezpečuje, aby boli použité len v prospech dieťaťa. 

Obec má niekoľko detí umiestnených v náhradnej starostlivosti.     

 

 

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 

sú skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich 

zdravotného postihnutia, ktoré sú buď vrodené alebo získané úrazom, či 

chorobou. 
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Jednotlivé kategórie postihnutých majú rozdielne sociálne následky a tým aj 

špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. Zákon 

o sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb. 

Mimo oblasť sociálnych služieb je najdôležitejším právnym predpisom v novej 

legislatíve podpora sociálneho začlenenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím do spoločnosti. 

V spolupráci s ÚPSVaR je možnosť vytvorenia chránenej dielne pre 

zamestnanie zdravotne postihnutej osoby. 

 

 

OBČANIA SO SOCIÁLNYMI A SPOLOČENSKÝMI PROBLÉMAMI 

Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu, preto aj potreby, 

prístupy, formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine 

sú veľmi rôznorodé. K tejto sociálnej skupine zaraďujeme: 

- občanov bez prístrešia 

- občanov prepustených z výkonu trestu 

- dlhodobo nezamestnaných občanov 

- spoločensky neprispôsobivých občanov 

- závislých občanov 

- rómsku komunitu 

Vzhľadom k rôznorodosti skupín a neexistencii štatistických údajov 

v požadovanej štruktúre a skladbe je možné počet skupín a zvlášť v niektorých 

jej kategóriách len odhadnúť. 

Dlhodobé sociálne dávky a príspevky udržiavajú ľudí v pasivite, nevplývajú na 

ľudí motivačne, aby zmenili svoju sociálnu a životnú situáciu. 

Princípom predchádzania krízovým situáciám v rodinách by mala byť sociálna 

prevencia. 

Vyhľadávanie, nápravné a rehabilitačné postupy na dosiahnutie pozitívnej 

zmeny spadajú pod kompetencie samosprávy, aby mohli v súčasnosti s rodinou 

zabezpečiť základné životné podmienky. Na to v samospráve často nie je 

dostatok vzdelaných a odborne fundovaných sociálnych pracovníkov a problém 

je aj v nízkej výkonnosti ekonomiky, ktorá nedokáže zabezpečiť dostatok 

finančných prostriedkov na sociálnu prevenciu. 

Rómska komunita je v obci dobre integrovaná. 
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1.3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb 

Analýza umožňuje porovnať predpokladanú potrebu sociálnych služieb 

s existujúcimi službami pre identifikované skupiny občanov a určiť: 

- dostatočnosť /nedostatočnosť jednotlivých druhov a typov sociálnych služieb 

- proporcionálnosť/vyváženosť rozloženia sociálnych služieb 

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojenie potrieb obyvateľstva. Jej 

rozmiestňovanie je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce. 

Zameranie a koncentrácia zariadení sociálnej infraštruktúry je priamo spojená 

s potrebou racionalizovať dostupnosť k nej, stanoviť optimálnu kapacitu vo 

vzťahu k dopytu. Zmenou spoločensko-ekonomického systému došlo 

k prerozdeleniu zdrojov a financovania sociálnej infraštruktúry medzi štátnu 

správu, miestnu a regionálnu samosprávu a súkromný sektor. 

V obci nepôsobí sociálne zariadenie, v ktorom je možné zabezpečiť sociálnu 

službu odkázaným v zariadení s pobytovou formou. Najbližšie zariadenie 

s pobytovou formou sa nachádza v Turčianskych Tepliciach, kde je možnosť 

zabezpečiť potrebné sociálne služby v zariadení. Opatrovateľská služba je 

v prevádzke. Všetko závisí od finančnej možnosti obce a záujme subjektov na 

poskytovanie sociálnych služieb. 

Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby: 

- pôsobí ako osobitný príjemca 

- pomáha v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia) 

- zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu 

- zabezpečuje stravovanie pre sociálne odkázaných občanov  

- zabezpečuje stravovanie pre starobných, invalidných dôchodcov 

- monitoruje rodiny ohrozených detí a predkladá ÚPSVaR správy o sociálnej  

  situácii rodičov detí 

- dohliada na nesvojprávnych občanov (spolupráca s okresným súdom) 

 

1.4. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb      

Obec Sklené v budúcnosti s nárastom počtu obyvateľov v kategórii 

predproduktívneho vekulen v prípade celkového nárastu počtu obyvateľstva, 

hoci tomu nenasvedčuje súčasná demografia obyvateľstva. Je potrebné počítať 

s celoslovenskou tendenciou starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami 

na sociálne služby najmä pre občanov v poproduktívnom veku. Štatistické údaje 

ukazujú, že podiel ľudí v poproduktívnom veku má narastajúcu tendenciu 

a podiel predproduktívnych klesajúcu. Z toho vyplýva, že jedine nárast počtu 

obyvateľstva o mladé rodiny, môže udržiavať index starnutia v želateľných 

medziach. 
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Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa 

prieskumu potrieb a požiadaviek, s ohľadom na budúce potreby, by bolo vhodné 

sa orientovať na rozšírenie foriem sociálnych služieb podľa konkrétnych 

požiadaviek. 

 

1.5.      SWOT analýza   

Silné stránky:  

- právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým  

  občanom  

- záujem oficiálnych zložiek obce o rozvoj sociálnej oblasti 

- pokoj vidieckeho prostredia 

- blízkosť kúpeľného mesta 

- dobrá spolupráca obecného úradu so školami 

- existencia infraštruktúry na voľnočasové aktivity 

- udržiavané tradície obce 

- aktívne spoločenské organizácie 

- možnosť stravovania odkázaných 

- existencia komisie pre sociálne záležitosti 

- existencia zdravotnej štruktúry 

- pomerne nízka nezamestnanosť 

- skúsenosti s poskytovaním opatrovateľskej služby 

 

Slabé stránky: 

- nedostatočná kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej  

  odkázanosti na pomoc inej osoby 

- nepostačujúci počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí zabezpečujú  

  poskytovanie sociálnych služieb 

- nedostatočná podpora tvorby pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie  

  v oblasti sociálnych služieb 

- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia 

- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu  

   Sociálnych služieb 

- migrácia mladej generácie 

- chýbajúca miestna legislatíva 

- nárast počtu seniorov 

- nepriaznivý index starnutia 
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Príležitosti: 

- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych problémov 

- cielenie opatrení podľa miestnych potrieb 

- rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov 

- rozširovanie spolupráce samosprávy a regionálnych združení obcí 

- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri  

  riešení životných situácií  

- podpora a rozvoj dobrovoľníctva 

- vzdelanie a rekvalifikácia dospelých občanov použiteľných pre trh  práce  

- preventívne programy pre občanov so závislosťou 

 

Ohrozenia: 

- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko  

  znižovania kvality 

- možný odliv kvalifikovaných odborníkov zo sociálnej sféry do iných odvetví 

- nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného realizovania  

  kompetencií 

- nárast počtu občanov vyžadujúcich sociálne služby 

- nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon  

  prenesených kompetencií obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb 

- postoje a predsudky zo strany zamestnávateľov pri poskytovaní pracovných  

  príležitosti znevýhodneným sociálnym skupinám 

- nízke príjmy seniorov neumožňujúce platiť za služby 

- neisté finančné zabezpečenie už prebiehajúcich aktivít 

- hospodárska kríza 

- zvyšovanie segregácie a chudoby 

Z vyhodnotenia pôsobiacich faktorov je zrejmé, že existuje nerovnováha 

v pomere silných a slabých stránok, kde sú v prevahe slabé nad silnými. 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade  ak by tento stav v spoločnosti pretrvával 

a neriešil sa, mohli by nastať negatívne javy ako: 

- vznik a narastanie sociálneho napätia v obci 

- pokles súčasnej úrovne už poskytovaných sociálnych služieb 

- pokles alebo strata dôvery v oficiálne orgány obce a ich schopnosť riešiť  

  problémy v sociálnej oblasti  
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2. Priority a ciele rozvoja sociálnych služieb 

 

2.1. Určenie priorít rozvoja sociálnych služieb 

       Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú ba tieto základné     

       oblasti:  

       a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych  

           sociálnych služieb 

   b) rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb  

           v zariadení s denným a týždenným pobytom 

       c) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 

 

2.2. Určenie cieľov rozvoja sociálnych služieb 

- podpora opatrovateľskej služby so zreteľom na zotrvanie odkázaných  

         občanovv domácom prostredí 

- zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v blízkosti obce 

- zabezpečiť rozšírenie stravovania 

- podporovať spoločensky neprispôsobivých občanov na začlenenie do  

spoločenského života v obci 

       - finančne podporovať deti pri uvítaní do života a pri nástupe do ZŠ 

       - podieľať sa na potravinovej pomoci 

       - zvažovať možnosť zriadenia denného stacionára pre dôchodcov 

       - naďalej spolupracovať s ÚPSVaR 

       - monitorovať sociálne znevýhodnené rodiny s deťmi 

     Na dosiahnutie týchto cieľov bude obec využívať koordinovaný postup 

všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich 

súčasných personálnych a finančných kapacít so zameraním sa na získanie 

všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátane prehodnotenia obecného 

rozpočtu, smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb. 

 

2.3. Časový plán  realizácie komunitného plánu 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Sklené úzko participuje na PHSR obce 

Sklené. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie 

spoločenského života v obci. 

Určite nie je v možnostiach obce realizovať tento zámer len z vlastných zdrojov. 

Ekonomická komisia minimálne 2x ročne prehodnotí sociálnu situáciu v obci 

a podľa zistených skutočnosti bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do 

komunitného plánu obce.   
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2.4. Spôsob vyhodnocovania sociálnych služieb 

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni 

obyvatelia. Od nich sa očakáva, že vyjadria svoje požiadavky vo sfére 

poskytovania sociálnych služieb a teda aj komunitného plánovania. Tento plán 

bude Ekonomická komisia pri OÚ zastupiteľstve v Sklenom priebežne 

monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho finančné zabezpečenie 

a je záväzným pre tvorbu rozpočtu obce. Komunitný plán sociálnych služieb 

obce je rozvojový usmerňujúci dokument pre všetky subjekty existujúce, či 

majúce aktivity na území obce, ktoré chcú realizovať činnosti sociálneho 

rozvojového charakteru (podnikateľské subjekty, odborné organizácie, štátne 

orgány, mimovládny sektor) a je základným podkladom pre tvorbu sociálnych 

projektov. 

 

Účasť na komunitnom plánovaní: 

- písomné a ústne návrhy občanov 

- účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení 

 

Komunitný plán možno meniť: 

- ak sa zmenia priority 

- pri získaní finančných prostriedkov na konkrétne potreby 

- pri nových návrhoch na poskytovanie sociálnych služieb 

 

Z á v e r   

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, 

podpora pri sociálnom začlenení a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom 

umožniť im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné 

plánovanie by malo dať odpoveď na otázky ohľadne potrebných služieb v našej 

komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme 

k dispozícii. Určite je prínosom prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na 

presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné  upozorniť aj iné 

zdroje financovania. 

 

Je na samospráve ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre 

dôstojný a plnohodnotný život. Slúži ku cti obyvateľom, že sa snažia plniť 

vytýčené ciele i v čase hospodárskej krízy, keď prostriedky na ďalší rozvoj obce 

zo štátneho rozpočtu boli značne obmedzené. Predsudky medzi obyvateľmi 

v obci nie sú také priepastné, ako to poznáme v iných obciach. Už len preto si 

zaslúžia pozornosť a podporu štátnych orgánov na zlepšenie životných 

podmienok tunajších ľudí.        

                                                                                Erika Lahutová 

                                                                                 Starostka obce 


