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OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ

Obec Trenčianska Teplá pristúpila k aktualizácii Komunitného plánu sociálnych
služieb v zmysle zmien v zákone 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 platných od 1.1.2018. Stávajúci Komunitný plán
sociálnych služieb bol spracovaný v roku 2012 kvalitnou metodikou so širokým
zapojením verejnosti. Táto aktualizácia dopĺňa niektoré upresňujúce kvalitatívne a
kvantitatívne ukazovatele tak, aby bol Komunitný plán sociálnych služieb obce
Trenčianska Teplá plne v súlade s platnou legislatívou.
Zmeny platné v zákone 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 platné od 1.1.2018.
Zmeny v zákone sa dotkli aj paragrafu 83, ktorý upravuje náležitosti Komunitného
plánu sociálnych služieb. Prechodné ustanovenie zákona v § 110ah hovorí o tom, že
"Obec je povinná uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5
do 31. júna 2018."

Aktuálne znenie § 83 zákona 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 platné od 1.1.2018.
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok
vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci
a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
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(2) Obec vypracúva a schvaľuje 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 a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému
celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.
(3) Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb
na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov
sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode.
(4) Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu
sociálnych služieb a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.
Obec je povinná predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb na schválenie
obecnému zastupiteľstvu do šiestich mesiacov od zverejnenia národných priorít
rozvoja sociálnych služieb. Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie
rozvoja sociálnych služieb zastupiteľstvu samosprávneho kraja do dvanástich
mesiacov od zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.
(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
obsahujú najmä
a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom
obvode obce alebo územnom
obvode vyššieho územného celku,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v
územnom obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj
sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych
služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo územnom obvode
vyššieho územného celku,
c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce
alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
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d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane
kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení,
potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce
alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v
jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu
a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na
zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho
územného celku, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných
podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných
podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a zapojené subjekty na tvorbu a
realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb,
f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych
služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb
alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
(6) Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm.
e) sa rozumie určenie finančných zdrojov z rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho
územného celku a rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby na
spolufinancovanie potrebnej kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v
jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu
podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu
navýšenia kapacity.
(7) Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a
koncepciu rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
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(8) Obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 na
jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych
služieb obce. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné
vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z vlastného podnetu.
(9) Vyšší územný celok vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 26, §
27, § 29, § 34, § 37 až 39 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade
predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s koncepciou
rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku.
(10) Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s
komunitným plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych
služieb vyššieho územného celku sa posudzuje na základe vopred určených a
zverejnených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a
efektívosti.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
Národné priority, z ktorých spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb vychádza,
kladú dôraz na na aktuálne výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí
predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni, vrátane
potreby modernizácie sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie
sociálnych služieb, ktorým je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna
súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie
ich potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti. Sociálne služby sa tak
stávajú neoddeliteľnou súčasťou plnenia cieľov Stratégie Európa 2020. Národné
priority reflektujú aktuálnu situáciu poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej
republike, predovšetkým nedostatok kapacity sociálnych služieb poskytovaných v
prirodzenom (domácom a komunitnom) prostredí občanov, potrebu zabezpečenia
udržateľnosti financovania sociálnych služieb a rozvoja ich kvality . Vychádzajú z
potrieb identifikovaných v národnom i európskom kontexte, s akcentom na
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dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb a ich dlhodobú finančnú udržateľnosť a
efektívnosť. Národné priority majú ambíciu zachytiť všetky kľúčové trendy v rozvoji
sociálnych služieb 21. storočia pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii odkázaných
na pomoc a podporu inej osoby, či pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa náhle ocitli v
nepriaznivej (krízovej) životnej situácii a potrebujú pomoc. Ich príprava, prijatie, no
najmä následná realizácia si vyžaduje dosiahnutie zhody všetkých zainteresovaných
strán. Ide o zodpovedanie zásadných otázok, osobitne: Aké zmeny plánovať v
štruktúrovaní ponuky služieb pre obyvateľov a akým spôsobom ich realizovať? Na
základe čoho vybaviť dané územie potrebnými službami? Ako účelne a hospodárne
sieťovať jednotlivé služby v záujme dosiahnutia čo najkomplexnejších a
najefektívnejších ponúk pre uspokojenie potrieb ľudí? Národné priority rozvoja
sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 definujú potrebu spracovania národného
dokumentu Strategický rámec rozvoja sociálnych služieb do roku 2030 v Slovenskej
republike. Tento materiál vypracuje MPSVR SR. Bude stanovovať dlhodobé ciele
rozvoja sociálnych služieb v Slovenskej republike, ktoré budú tiež východiskom pre
legislatívne úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb a pre
zabezpečenie udržateľného financovania sociálnych služieb, vrátane vytvorenia
takých finančných podmienok, ktoré budú motivovať a podporovať rozvoj a
zavádzanie komunitných sociálnych služieb. Vytvorenie takéhoto Strategického
rámca bude súčasne nadväzovať na ďalšie kľúčové strategické dokumenty a rámce,
osobitne pre oblasť rozvoja zdravotnej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania pre
znevýhodnené skupiny obyvateľov. Iba v rámci medzi sektorových strategických
prienikov bude možné holisticky pristupovať k riešeniu nepriaznivej životnej situácie
jednotlivcov a rodín v rozličných druhoch sociálnych rizikových situácií.
Ciele Národných priorít
Cieľom Národných priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v
Slovenskej republike vrokoch 2015 -2020 cestou formulovania základných priorít
tohto rozvoja, predpokladov na dosiahnutie týchto priorít a merateľných ukazovateľov
na posudzovanie ich splnenia.
Špecifickými cieľmi Národných priorít je:
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•

zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so
zohľadnením ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na
rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,

•

zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových
skupín a komunity,

•

zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných
lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby,

•

zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj
sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na
pomoc inej osoby pri sebaobsluhe,

•

deinštitucionalizovať sociálne služby ,

•

presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,

•

zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb. Predpokladá sa, že národné priority si následne obce,
mestá a samosprávne kraje rozpracujú vo svojich koncepčných a plánovacích
dokumentoch. Na základe dôslednej analýzy stavu poskytovaných sociálnych
služieb, rovnako požiadaviek a potrieb ich prijímateľov a prijímateliek, si
stanovia ciele a priority, následne úlohy a opatrenia rozvoja sociálnych služieb
vo svojom územnom obvode na najbližšie obdobie.

7

AKTUALIZÁCIA Č.1- KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ

Národné priority rozvoja na roky 2015 – 2020
1. zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
2. podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej
starostlivosti na komunitnú starostlivosť,
3. podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v
priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby,
4. zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Ad 1.
Hlavné znaky inštitucionálnej starostlivosti sa prejavujú tým, že:
•

prijímatelia služby sú izolovaní od širšieho spoločenstva a/alebo sú nútení k
spoločnému žitiu,

•

prijímatelia služieb nemajú dostatočnú moc nad svojimi životmi a nad
rozhodnutiami, ktoré sa ich týkajú, požiadavky samotnej organizácie majú
tendenciu byť nadradené nad individuálne potreby jednotlivých prijímateľov
služieb

Predpoklady na dosiahnutie priority
•

Podporiť rozvoj existujúcich a nových sociálnych služieb a odborných činností
komunitného charakteru (sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
preventívna aktivita, terénna sociálna služba krízovej intervencie, domáca
opatrovateľská služba, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, denné
centrá, komunitné centrá, služby včasnej intervencie, podporu samostatného
bývania, podporované bývanie, služby starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku a pod.) s dôrazom na služby pre rodiny, ktoré sa starajú o člena
odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.

•

Prepojiť systém sociálnych služieb a zdravotnú starostlivosť do systému
dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, tak na úrovni komunitných, ako aj
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na úrovni pobytových služieb regionálneho charakteru v súlade s vládnymi
dokumentmi a inými strategickými dokumentmi.
Súlad Komunitného plánu sociálnych služieb s národnou prioritou č. 1
Komunitný plán sociálnych služieb obce Trenčianska Teplá je v súlade s národnou
prioritou "zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity"
v riešení problémov: 1,6,7,9,10,11,12,14,15
Ad 2.
V snahe zabezpečiť kontinuitu a efektivitu poskytovaných sociálnych služieb a
súčasne v snahe podporiť zotrvanie ľudí odkázaných na pomoc čo najdlhšie v ich
prirodzenom rodinnom prostredí vytvára proces deinštitucionalizácie sociálnych
služieb v Slovenskej republike jednou z kľúčových priorít. Vláda Slovenskej republiky
schválila dňa 30. 11. 2011 Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb
a náhradnej starostlivosti (ďalej len „Stratégia DI“). Základným zámerom
deinštitucionalizácie v Slovenskej republike je vytvorenie a zabezpečenie podmienok
pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti,
v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, prostredníctvom komplexu kvalitných
služieb vo verejnom záujme. Národná priorita je zameraná na vytvorenie podmienok
pre nezávislý život mladých a dospelých osôb so zdravotným postihnutím a s
duševnou poruchou, a to formou prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť.
Predpoklady na dosiahnutie priority
•

Podporovať a budovať vybrané druhy terénnych, ambulantných a pobytových
služieb na komunitnej úrovni posilňujúcich nezávislý život (napr. zariadenie
podporovaného bývania, podpora samostatného bývania), čo predpokladá
ukončenie poskytovania pôvodných pobytových sociálnych služieb
inštitucionálneho charakteru, tak aby prijímatelia/ľky celoročných pobytových
služieb mohli opustiť pôvodné pobytové zariadenia.
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•

Zvýšiť informovanosť odborníkov/čok averejnosti prostredníctvom cielených
kampaní o zámeroch a procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť.

Súlad Komunitného plánu sociálnych služieb s národnou prioritou č. 2
Komunitný plán sociálnych služieb obce Trenčianska Teplá je v súlade s národnou
prioritou "podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej
starostlivosti na komunitnú starostlivosť " v riešení problémov:
1,6,7,9,10,11,12,14,15

Ad 3.
Národná priorita je zameraná na rozvoj a dostupnosť takých sociálnych služieb, ktoré
prispievajú k odstraňovaniu sociálnych bariér a sociálneho vylúčenia, k zmierneniu
nepriaznivej sociálnej situácie, pomáhajú predchádzať jej prehlbovaniu, a to so
zameraním na priestorovo segregované lokality s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby. Dôvodom stanovenia tejto priority je
skutočnosť, že sociálne služby zamerané na cieľovú skupinu osôb, ktoré zotrvávajú v
priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby, nie sú poskytované v dostatočnom rozsahu, druhovosti
poskytovaných služieb a ani ich kapacite. Cieľová skupina danej priority podlieha
viacnásobnému znevýhodneniu a sociálnemu vylúčeniu, čoho dôsledkom je zvýšená
miera ohrozenia. Pre cieľovú skupinu vzniká teda zvýšená potreba sociálnych
služieb, ku ktorým má však práve táto cieľová skupina sťažený prístup. Pre
dosiahnutie tejto priority je potrebné zintenzívniť spoluprácu medzi zástupcami
štátnej správy, s úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, regionálnej a
lokálnej samosprávy a poskytovateľmi sociálnych služieb k rozvoju a poskytovaniu
sociálnych služieb za účelom odstraňovania marginalizácie a jej dôsledkov, využiť
potenciál cirkví a náboženských spoločenstiev motivovať obyvateľov
marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej inklúzií.
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Predpoklady na dosiahnutie priority
•

Podporiť rozvoj a posilniť využívanie dostupných sociálnych služieb v obciach,
ktoré majú priestorovo segregované lokality s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby

Súlad Komunitného plánu sociálnych služieb s národnou prioritou č. 3
Komunitný plán sociálnych služieb obce Trenčianska Teplá je v súlade s národnou
prioritou "Podporiť rozvoj a posilniť využívanie dostupných sociálnych služieb v
obciach, ktoré majú priestorovo segregované lokality s prítomnosťou koncentrovanej
a generačne reprodukovanej chudoby" v riešení problémov 2,3,4 a 7.
Ad. 4
Požiadavka zvyšovania kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike reaguje na
trendy uplatňované v rámci EÚ a na dodržiavanie medzinárodných záväzkov
Slovenskej republiky v ľudskoprávnej oblasti. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách určuje v prílohe č. 2. „Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby.“
Zákonom stanovené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sa orientujú na
prijímateľa sociálnych služieb a jeho podporu tak, aby boli v čo najväčšej možnej
miere zohľadňované jeho individuálne potreby a preferencie pri poskytovaní sociálnej
služby. Cieľom tejto priority je podpora a implementácia podmienok kvality zo strany
zriaďovateľov a poskytovateľov sociálnych služieb. Predpokladom na zabezpečenie
tejto priority je potrebné zo strany ministerstva zaviesť a systematicky implementovať
systém hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb, vytvoriť
metodiku na hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb a
vyškoliť hodnotiteľov podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.
Predpoklady na dosiahnutie priority

11

AKTUALIZÁCIA Č.1- KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ

•

Podporovať poskytovateľov sociálnych služieb pri vytváraní podmienok pre
napĺňanie ľudsko-právnych, procedurálnych, personálnych a prevádzkových
aspektov kvality poskytovaných sociálnych služieb

Súlad Komunitného plánu sociálnych služieb s národnou prioritou č. 4
Všetky opatrenia Komunitného plánu sociálnych služieb sú kvalitatívne i kvalitatívne
špecifikované, čím spĺňajú základnú podmienku pre meranie kvalít poskytovaných
sociálnych služieb.

Návrh zmien a aktualizácii KPSS predkladá v prípade vzniknutej potreby referát
sociálny, bytový, školstva, živnostenský OcÚ Trenčianska Teplá.

12

AKTUALIZÁCIA Č.1- KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ

8.CIELE A PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobý strategický dokument, ktorý
analyzuje súčasný stav a navrhuje nasledovné odporúčania a priority, realizácia
ktorých prispeje k lepšiemu a efektívnejšiemu zabezpečovaniu sociálnych služieb pre
občanov našej obce:

1.
Názov problému

Riešenie

OBČAN BEZ PRÍSTREŠIA

Konkrétny prípad bude obec riešiť dohodou
s inými zariadeniami, kde bude hradiť ekonomické
oprávnené náklady podľa Ustanovenia § 71 ods. 6
zákona č. 448/2008 Z. z. o povinnosti obce hradiť
inej obci ekonomicky oprávnené náklady vopred
uzatvorenou dohodou, ktorá sa vzťahuje na
zabezpečenie všetkých sociálnych služieb vrátane
sociálnej služby v útulku alebo v domove pre
osamelých rodičov/ zariadení núdzového bývania.
Časový plán

Cieľ
Zabezpečiť či umožniť pomoc pri
uplatňovaní práv občanom s trvalým
pobytom v obci Trenčianska Teplá.

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obec

Mgr. Iveta Adamcová

Obecný rozpočet

2018

2019

2020

500€

500€

500€

Merateľný ukazovateľ
počet riešených prípadov za rok

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

1

1

1
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2.
Názov problému

VÄČŠIA MIERA DROGOVEJ ZÁVISLOSTI

Cieľ
Podpora prevencie proti distribúcii
omamných a psychotropných látok,
drogovej závislosti, znižovanie počtu osôb
experimentujúcich s drogami, zníženie
spotreby všetkých typov drog a redukcia
rizík a škôd s ňou spojených.

Riešenie
Pravidelne organizovať na škole „týždeň boja
proti drogám“.
Žiaci pod vedením koordinátora budú pripravovať
pre svojich rovesníkov početné aktivity počas
celého roka, čím sa dosiahne zvyšovanie
informovanosti detí na školách:
- zhotovenie nástenky s maskotom na
chodbe
- tvorba letáčikov a ich distribúcia po
triedach
- hlásenia do školského rozhlasu
- príspevky do školského časopisu
- vytvorenie sloganov a nalepenie na
obchod
- stretnutia s odborníkmi, ktorí pracujú
s drogovo závislými
- návšteva motivačných protidrogových
hudobných programov
- ankety o súčasnom stave užívania
návykových látok medzi študentmi našej
školy
zábavné aktivity prezentované divadelnou
formou starší žiaci pre mladších žiakov
- pozeranie DVD, alebo filmov
s protidrogovou tematikou
- organizovanie preventívnych programov
orientovaných na partnerské vzťahy
a drogovú prevenciu pod vedením
odborníkov z Centra výchovnej
a psychologickej prevencie
- exkurzie do Centra pre liečbu drogových
závislostí v Bratislave
- prezentácia projektových prác
vytvorených žiakmi
- aktívne a zmysluplné využívanie voľného
času – krúžky, šport, divadlo.....
Časový plán

2018

2019

2020

X

X

X
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Financovanie

Zodpovedný

Rozpočet školy, príspevky rodičov+
dobrovoľná účasť žiakov

Riaditeľ školy

Merateľný ukazovateľ

Plánovaná hodnota

počet preventívnych opatrení za rok

2018

2019

2020

2

2

2
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3.
Názov problému

Riešenie

DEFICIT SOCIÁLNYCH BYTOV

Zistiť aké nehnuteľnosti sú vo vlastníctve obce.
Po zvážení, budovu zrekonštruovať, poprípade
upraviť do podoby bytov nižšieho štandardu, ktoré
budú prispôsobené tak, aby byty dočasného
bývania poskytovali len najnutnejší štandard
úmerný výške nájomného.
(možná budova -Sokolovňa)

Cieľové skupiny: osamelé ženy s deťmi, občania
po ukončení ústavnej výchovy, občania s ťažkým
zdravotným postihnutím (potreba
bezbariérových bytov), nízkopríjmové skupiny
bez ohľadu na vekovú hranicu (občania
v sociálnej núdzi), neprispôsobivý občania (napr.
neplatiči nájomného), občania bez prístrešia,
rómske etnikum. Úprava cieľových skupín je u
presnená vo VZN.

Cieľ

Časový plán

Vytvoriť podmienky pre dostupnosť bývania
domácností s nižšími a strednými príjmami.
Vzhľadom na skutočnosť že programové
dokumenty vlády SR zatiaľ nedefinovali pojem
“sociálne bývanie“, koncepčný dokument tento
pojem chápe ako bývanie pre skupiny
obyvateľov, ktoré z dôvodov príjmových,
zdravotných, vekových či iných presne v
koncepcii definovaných, nie sú schopné
zabezpečiť si bývanie v rámci vlastných
možností.

2018

Zodpovedný

Obecný rozpočet

starosta obce

2019

2020

0€

0€

1500€

Merateľný ukazovateľ
počet vyčlenených sociálnych bytov

2020
X

Financovanie

2018

2019

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

0

0

1

16

AKTUALIZÁCIA Č.1- KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ

4.
Názov problému

Riešenie

VYTRŽNÍCTVO MLÁDEŽE

1.Zriadiť komisiu obecného zastupiteľstva pre
mládež. Komisia obecného zastupiteľstva − zisťuje
potreby, túžby, problémy mladých v obci (bývanie,
voľný čas, kultúrne zariadenia, dobrovoľníctvo a
pod.), navrhuje riešenia a projekty na riešenie
problémov, zostavuje rozpočty, podieľa sa na
realizácii projektov, permanentne a zaznamenáva
výsledky.
2.Organizovať informačné dni pre mládež spojené
s poradenstvom napr. pri vstupe do manželstva,
pri bývaní, prevencia ochrany počatia, pri hľadaní
si práce v zahraničí a pri celkovom uplatnení sa, pri
varení. V tejto časti sa môže využiť samotná
mládež cestou participácie staršej mládeže
mladším vrstovníkom.
3. Uzatvoriť zmluvu s mestskou políciou buď
v Trenčianskych Tepliciach alebo v Dubnici nad
Váhom.
4.Zanalyzovať plán činnosti mestskej polície
a zahrnúť možné opatrenia ako prevenciu pred
výtržníctvom mládeže (napr. častejšie obchôdzky
či kontroly problémových úsekov v obci).
Časový plán

Cieľ
Cieľ lokálnej mládežníckej politiky je
vychovať z dnešných detí a mládeže
aktívnych a uvedomelých občanov, ktorí
majú radi svoju obec a ktorým na nej záleží.
Odporúčanie: Cieľ je začať budovať
základné piliere súčasnej politiky:
participácia, dobrovoľníctvo, informácie
a spolupráca

2018

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

predseda komisie

2018

2019

2020

0€

1500€

1500€

Merateľný ukazovateľ
počet aktivít komisie OZ pre mládež

2019

2020

X

X

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

0

2

2
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5.
Názov problému

Riešenie

BARIÉRY V CELEJ OBCI

Osloviť miestnych podnikateľov či by finančne
i dobrovoľne prispeli spolu s nezamestnanými
občanmi aj občanmi, ktorí sa budú chcieť
dobrovoľne podieľať na programe úpravy obce
najmä pri verejných miestach napr. nájazdy, MHD
zástavka, do kostola, mnohé chodníky dorobiť,
opraviť; obecný úrad.
• Verejne upovedomiť občanov
o aktivite a informovať ich, že
bezbariérovosť nie je len pre
postihnutých občanov, ale aj pre
starších občanov a mamičky
s kočíkmi
• Naplánovať aktivitu
• Zmobilizovať dobrovoľníkov obce
na realizáciu aktivít
• Vyčleniť a zabezpečiť viac
parkovacích státí pre ZŤP
• Upraviť chodníky- sklopenie
• Prehodnotiť možnosť ako upraviť
bezbariérový vstup na obecný
úrad
Časový plán

Cieľ
Podpora bezbariérovosti hendikepovaným
občanom.
Hendikep občanom veľmi komplikuje život,
značne komplikuje prístup k verejným
službám, bývaniu a obmedzuje pohyb
v obci.
Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

Starosta obce

2018

2019

2020

15000€

15000€

5000€

Merateľný ukazovateľ
počet opatrení na odstránenie bariér v obci

2018

2019

2020

X

X

X

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

1

1

1
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6.

Názov problému

Riešenie

NEDOSTATOČNÁ KOORDINÁCIA POMOCI
ĹUĎOM V NÚDZI

Obec má uzavretú zmluvu o spolupráci pri zbere
použitého šatstva – Peter Kucharčík, Lichardova 3,
Žilina
- zmluva na dobu neurčitú
- 6 ks špeciálnych zberných nádob
- vývoz min. jedenkrát za dva týždne
Časový plán

Cieľ
Pomáhať ľuďom, ktorí sa z rôznych
dôvodov ocitli v krízovej životnej situácii.

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

Mgr. Iveta Adamcová

2018

2019

2020

0€

0€

0€

Merateľný ukazovateľ
počet aktivít na pomoc ľuďom v núdzi za rok

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

1

1

1
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7.
Názov problému

Riešenie

NEDOSTATOČNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
V OBCI

Aspoň 1x do mesiaca z manažovať stretnutie
sociálnej pracovníčky z úradu práce v
Trenčíne, v čase návštevy právneho
poradenstva na obecnom úrade. Pôjde o
odbornú činnosť, ktorá sa vykonáva s
písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a
je zameraná najmä na poradenstvo pri
vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri
vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní
a podávaní písomných podaní, vypisovaní
tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom
styku a vybavovaní iných vecí v záujme
fyzickej osoby.
• Pre občanov bez prístrešia pôjde
predovšetkým o pomoc pri vybavovaní
osobných dôchodkov, evidencie
nezamestnaných, dávok v hmotnej
núdzi, invalidných a starobných
dôchodkov, pomoc pri ubytovaní a pod..
Časový plán

Cieľ
Zorganizovať a zriadiť sociálne poradenstvo
s úradom práce v Trenčíne.

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

ÚPSVaR

Mgr. Iveta Adamcová

Obecný rozpočet

2018

2019

2020

0€

0€

0€

Merateľný ukazovateľ
počet klientov sociálneho poradenstva za rok

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

10

10

10
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8.
Názov problému

Riešenie

NEDOSTATOK OPATROVATELIEK V OBCI

1.Rozšíriť podporné služby pre starých
a osamelých občanov prostredníctvom
kresťanského spoločenstva, ktoré sa nachádza
v obci, kde sa do programu zapojí mládež.
2.Spolupráca s neverejnými poskytovateľmi
sociálnych služieb a Agentúrou domácej
starostlivosti (ADOS), ktorá zabezpečí zdravotné
a sociálne potreby miestnych občanov.

Cieľ

Časový plán
•

2018

2019

2020

X

X

X

Podpora zotrvania občanov obce v
ich prirodzenom prostredí,
poskytovanie pobytových služieb
iba v súlade s potrebou intenzívnej
pomoci – poskytovať pobytové
služby len vtedy, ak terénne služby
nestačia pokryť potreby občanov.
• Zabezpečiť starostlivosť pre občanov
s nepriaznivým zdravotným stavom
Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

Mgr. Iveta Adamcová

2018

2019

2020

56 927€

56 755€

56 755€

Merateľný ukazovateľ
priemerný ročný počet klientov
opatrovateľskej služby poskytovanej v byte
občana

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

17

17

17
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9.

Názov problému

Riešenie

ZRIADIŤ ZARIADENIE PRE MOBILNÝCH AJ Miestna farnosť má možnosť použiť svoje
IMOBILNÝCH OBČANOV
priestory na využitie a zabezpečiť ich
rekonštrukciu za pomoci sponzora. Je tu plán a
vôľa vytvoriť priestor pre starších občanov obce na
účel tzv. denného stacionára. Záujem o takúto
formu umiestnenia občanov je dostačujúci.
Časový plán

Cieľ
Vytvoriť priestor pre osamelých starších
občanov obce -denný stacionár.

2018

Zodpovedný

Obecný rozpočet

starosta obce

2019

2020

0€

0€

500€

Merateľný ukazovateľ
počet zariadení

2020
X

Financovanie

2018

2019

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

0

0

0
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10.
Názov problému

Riešenie

NEDOSTATOČNÁ PARTICIPÁCIA OBČANOV
S RODINAMI NA AKTIVITÁCH V OBCI
Cieľ

Návrhy kultúrnej komisie
Časový plán

Zabezpečiť spokojnosť občanov v oblasti
podpory celej rodiny na rôznych aktivitách
pripravovaných obcou.

2018

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

Kultúrna komisia

2018

2019

2020

0€

500€

500€

Merateľný ukazovateľ

2019

2020

X

X

Plánovaná hodnota

počet aktivít

2018

2019

2020

0

1

1

11.

Názov problému

Riešenie

Podpora rodinnej politiky
Cieľ

Časový plán

Umiestnenie detí do náhradnej rodinnej
starostlivosti

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

Mgr. Iveta Adamcová

2018

2019

2020

1200€

1200€

1200€

Merateľný ukazovateľ
Počet detí umiestnených
rodinnej starostlivosti

Plánovaná hodnota
v

náhradnej

1 ročne
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12.

Názov problému

Riešenie

Pomoc občanom v hmotnej núdzi
Cieľ

Časový plán

Zabezpečiť pomoc obce občanovi pri
nepredvídateľných

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

sociálno-bytová komisia Obecného zastupiteľstva

2018

2019

2020

7000€

6300€

6300€

Merateľný ukazovateľ

Plánovaná hodnota

počet poberateľov dávok

2018

2019

2020

70

70

70

13.
Názov problému

Riešenie

Pochovávanie občanov bez rodinných
príslušníkov
Cieľ

Časový plán

Zabezpečiť pochovávanie občanov bez
rodinných príslušníkov

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

starosta obce

2018

2019

2020

200€

200€

200€

Merateľný ukazovateľ
počet pohrebov za rok

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

1

1

1
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14.

Názov problému

Riešenie

Posudzovanie odkázanosti občanov na
sociálnu službu
Cieľ

Časový plán

Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občanov
na sociálnu službu

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

Mgr. Iveta Adamcová

2018

2019

2020

600€

600€

600€

Merateľný ukazovateľ

Plánovaná hodnota

počet posúdení za rok

2018

2019

2020

30

30

30

15.
Názov problému

Riešenie

Starostlivosť o občanov s nepriaznivým
zdravotným stavom
Cieľ

Časový plán

Zabezpečiť starostlivosť o občanov s
nepriaznivým zdravotným stavom v
Zariadení opatrovateľskej služby

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

Mgr. Iveta Adamcová

2018

2019

2020

45 320€

44 120€

44 120€

Merateľný ukazovateľ
priemerný mesačný počet občanov v
Zariadení opatrovateľskej služby

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

7

6

6
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16.
Názov problému

Riešenie

Strata pracovných návykov dlhodobo
nezamestnaných občanov
Cieľ

Časový plán

Zabezpečiť prevenciu straty pracovných
návykov dlhodobo nezamestnaných
občanov

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

UPSVaR

starosta obce

Obecný rozpočet

2018

2019

2020

0€

0€

0€

Merateľný ukazovateľ

Plánovaná hodnota

počet zamestnaných obyvateľov s podporou
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

2018

2019

2020

3

3

3

17.
Názov problému

Riešenie

Starostlivosť o nesvojprávnych občanov
Cieľ

Časový plán

Zabezpečiť starostlivosť o o nesvojprávnych
občanov

2018

2019

2020

X

X

X

Financovanie

Zodpovedný

Obecný rozpočet

starosta obce

2018

2019

2020

0€

0€

0€

Merateľný ukazovateľ
priemerný počet občanov nesvojprávnych
občanov

Plánovaná hodnota

2018

2019

2020

2

2
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