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SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA
Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášovce na roky 2018-2022 bol schválený na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017 uznesením č. 97/2017 a nadobudol účinnosť dňom schválenia.

ÚVOD
Obec je zo zákona povinná vypracovať komunitný plán sociálnych služieb (§ 83 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Komunitný plán sociálnych služieb
má, po predchádzajúcej analýze súčasného stavu, určiť ciele a priority rozvoja obce v oblasti
poskytovania sociálnych služieb, zároveň má slúžiť na vhodné prepojenie sociálnych služieb
poskytovaných obcou a komunitných aktivít v obci, ktoré zapájajú a aktivizujú rôzne skupiny
obyvateľov. Z týchto dôvodov Obec Tomášovce s pomocou nadácie SOCIA – nadácia na podporu
sociálnych zmien, ktorá vybrala našu obec do projektu „Komunitné služby - Bez partnerstva
a dobrovoľníctva to nepôjde“ v druhej polovici roka 2016 pristúpila k vypracovaniu Komunitného
plánu sociálneho rozvoja obce Tomášovce na roky 2018-2022.
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) obce Tomášovce je vypracovaný na obdobie rokov
2018 – 2022. KPSS je strednodobý strategický dokument, ktorý je schvaľovaný obecným
zastupiteľstvom. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej sa môže plánovať obsah a rozsah
sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám obce a potrebám občanov. Vďaka komunitnému
plánu sa bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať finančné zdroje obecného rozpočtu pre
skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre
odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce. KPSS je spracovaný v súlade s požiadavkami zákona
č.448/2008 Z.z. v znp o sociálnych službách.
Komunitný plán sociálnych služieb pozostáva z troch častí. Prvá časť obsahuje teoretické východiská,
podklady a ciele dokumentu. Druhá časť sa zameriava na posúdenie existujúceho stavu, pozostáva
z analytickej časti, týkajúcej sa demografických údajov, existujúcich sociálnych služieb a požiadaviek
obyvateľov obce. Tretia časť pozostáva zo strategickej časti, kde sú definované ciele, priority, opatrenia
na celé programovacie obdobie.
Celý proces komunitného plánovania možno rozdeliť do nasledovných krokov:
1.) Príprava na komunitné plánovanie
2.) Vytvorenie riadiacej štruktúry
3.) Definovanie problémov a potrieb
4.) Návrh rozvoja sociálnych služieb
5.) Formulácia stratégie rozvoja sociálnych služieb
6.) Vykonávanie plánov
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášovce je strednodobý strategický dokument, ktorého
cieľom je:
-

zanalyzovať stav poskytovania sociálnych služieb na území obce,
zanalyzovať potreby a požiadavky prijímateľov a ďalších obyvateľov obce v oblasti sociálnych
služieb,
určiť ciele a priority pre zlepšenie podmienok pre poskytovane kvalitných a dostupných
sociálnych služieb v obci pre jednotlivé cieľové skupiny,
stanoviť plán na podporu komunitného rozvoja sociálnych služieb za účelom predchádzania
vzniku, zhoršovaniu nepriaznivých situácií
naplánovať kroky, aktivity, opatrenia a riešenia sociálnych problémov obyvateľov obce
a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie života obyvateľov obce.

1. ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE PROBLEMATIKY – teoretické východiská

1.1 Komunitné plánovanie
Komunitné plánovanie je postup, ktorý má zmapovať miestne potreby sociálnych služieb
a porovnať ich s miestnymi zdrojmi, čo sú v prvom rade organizácie, ktoré služby poskytujú. Subjekty,
ktoré by sa mali komunitného plánovania zúčastňovať, sú užívatelia sociálnych služieb, t. j. ľudia, ktorí
sa ocitli v nepriaznivej situácii a nemôžu si pomôcť vlastnými silami, poskytovatelia sociálnych služieb
a zadávatelia sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie je charakteristické vysokým podielom účasti verejnosti – komunity na
definovaní vlastných potrieb a hľadania možností a zdrojov riešenia problémov v rámci komunity. Do
tohto procesu vstupujú občania, súčasne i potencionálni užívatelia v priamej komunikácii a tým sa
bližšie spoznávajú, poznávajú svoje výstupy a plány. Realizátori cieľov a ostatné subjekty, ktoré sú
zainteresované na plánovaní rozvoja nejakej oblasti, si získavajú a vymieňajú informácie o sebe
navzájom. Takto získavajú občania – potencionálni klienti prehľad o poskytovaných službách
v komunite, spoznávajú paletu možností ako riešiť rôzne problémy. V konečnom dôsledku by mali
dokázať svoje problémy riešiť sami v rámci komunity, v ktorej žijú. Cieľom komunitného plánovania
sociálnych služieb je posilňovať sociálnu súdržnosť komunity a podporovať sociálnu inklúziu
a predchádzať exklúzií jednotlivcov a skupín. Kvalita výkonu a výstupov v komunitnom plánovaní
sociálnych služieb závisí od schopností realizačno-manažérskeho tímu. Predovšetkým od osoby
koordinátora, ktorý vytvára spojnicu medzi organizačnými skupinami v štruktúre manažmentu
a riadenia plánovania.

1.2 Komunitný plán sociálnych služieb
Podľa § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obec vytvára podmienky na podporu
komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú
rehabilitáciu na účel predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych
situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.
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Podľa § 83 ods. 5 komunitný plán sociálnych služieb obsahuje najmä:
a) analýzu sociálnych údajov a demografických údajov v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku,
b) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného
celku vrátane poskytovania materiálno-technického vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej
štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb,
c) 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,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo kompetencie rozvoja sociálnych
služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových
podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
f) spôsob vyhodnotenia plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb.1
Komunitné plánovanie je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov, metóda,
pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám
a potrebám jednotlivých občanov, otvorený proces zisťovania potrieb a rozvojov a hľadanie najlepších
riešení v oblasti sociálnych služieb.
KPSS umožňuje každému občanovi obce, orgánom samosprávy ako i prijímateľom a poskytovateľom
sociálnych služieb prezentovať svoje záujmy, potreby a nároky. Vzhľadom na odlišné záujmy a potreby
je v procese plánovania potrebná diskusia a spolupráca za účelom hľadania kompromisných riešení a ich
napĺňania. K hlavným účastníkom tvorby plánu patrí tzv. komunitná triáda. Jej aktérmi sú
objednávatelia, ktorých predstavuje väčšinou obec alebo ňou poverené osoby, ďalej poskytovatelia,
ktorí na určenom území poskytujú sociálne služby a treťou zložkou sú prijímatelia sociálnych služieb
(klienti). Dôležitou súčasťou plánovania je široká verejnosť, ktorá má rovnaké právo sa do procesu
tvorby zapojiť a vyjadriť svoj názor na dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb. Všetci účastníci majú
v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti v oblasti rozhodovania ako aj finálnej podoby
komunitného plánu. Charakteristickým znakom KPSS je zapájanie všetkých tých, ktorých sa spracovaná
oblasť týka; dialóg, vyjednávanie a konsenzus.
Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
•
•
•
•
•

zapojiť obyvateľov obce do plánovania v oblasti poskytovania sociálnych služieb
spoznať zámery a potreby poskytovateľov sociálnych služieb;
zozbierať, sumarizovať a zanalyzovať požiadavky, predstavy a potreby príjemcov, resp.
potencionálnych záujemcov a sociálne služby;
spracovať aktuálny dokument, ktorý by poskytoval prehľad o sociálnych službách v obci
a načrtol možnosti ich rozvoja;
prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb v obci a pokúsiť sa
o zvýšenie dostupnosti;
5
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priblíženie ponuky a potreby v oblasti sociálnych služieb.

1.3 Zámer na vypracovanie KPSS
So zámerom na vypracovanie KPSS boli poslanci Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) oboznámení
na zasadnutí OZ dňa 15.3.2017, kde uznesením č. 26/2017 zo dňa 15.3.2017 OZ schválilo zámer na
vypracovanie KPSS v obci Tomášovce a zároveň požiadalo OZ starostu obce o preverenie možnosti
vytvorenia denného stacionára pre seniorov v obci a zároveň uložili školskej a sociálnej komisii
podieľať sa na tvorbe KPSS v obci Tomášovce.
KPSS sa spracúval v súčinnosti so SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien v rámci projektu
Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde. Nadácia SOCIA prostredníctvom
projektového tímu poskytovala zástupcom obce a riadiacemu tímu pre spracovanie KPSS metodickú
podporu a odbornú pomoc pri spracúvaní KPSS.
Na pracovnom stretnutí dňa 21.2.2017 v rámci prípravy procesu tvorby KPSS bol určený riadiaci tím
v zložení:
Garant KPSS – starosta obce Ing. Ján Mičuda
Koordinátor KPSS – p. Brigita Petianová zamestnankyňa OcÚ
Členovia riadiacej skupiny: Ing. Zuzana Loštáková, Ing. Janka Mičudová

Obecné zastupiteľstvo obce
Tomášovce

Školská a sociálna komisia
obecného zastupiteľstva
Tomášovce

Riadiaci tím

Pracovná skupina č.1 SENIORI
a občania so ZP

Pracovná skupina č. 2 RODINY S
DEŤMI

občania so ZP
Obr. č.1 Organizačná štruktúry KPSS obce TOMÁŠOVCE

Pracovná skupina č. 1
SENIORI

SENIORI
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Na prvom verejnom stretnutí s občanmi vo februári 2017, kde boli oboznámení obyvatelia obce so
zámerom spracovania KPSS a jeho cieľmi bol prekonzultovaný aj počet pracovných skupín. Bolo
dohodnuté, že sa vytvoria 2 pracovné skupiny:
1. Pracovná skupina – seniori a občania so ZP
2. Pracovná skupina – rodiny s deťmi
2.1 rodina s dieťaťom (členom) so zdravotným znevýhodnením
2.2 rodina s členom v nepriaznivej životnej situácii (poberateľ dávok v HN,
nezamestnaný,...)
Charakteristika pracovných skupín:
Pracovná skupina „seniori“ sa zaoberá cieľovou skupinou seniorov, ktorí predstavujú obyvateľov,
u ktorých dochádza v dôsledku starnutia k úbytku funkčného potenciálu a sú pri uspokojovaní svojich
potrieb závislí na pomoci druhej osoby. Stupeň intenzity pomoci nie je určovaný vekovou hranicou, ale
práve závislosťou na pomoci od druhej osoby pri zabezpečovaní základných potrieb (stravovanie,
hygiena, vyprázdňovanie, ...). Z celkového počtu cca 1402 obyvateľov Tomášoviec je asi 360 seniorov,
čo predstavuje 25,7 % obyvateľov.
Pracovná skupina Rodina s deťmi sa zaoberá cieľovou skupinou rodín s deťmi so zdravotným
znevýhodnením alebo rodín, u ktorých je niektorý člen rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii
a potrebuje pomoc. Patria sem rodiny so zlými podmienkami na bývanie, rodiny, kde je nezamestnaný
člen rodiny, dlhy, alkohol a pod. V takýchto situáciách nie sú rodičia schopní sami bez pomoci prekonať
nepriaznivé udalosti a dôsledky môžu ohroziť vývoj detí.
1.4 Východiská a dokumenty, na ktoré KPSS nadväzuje
KPSS vychádza a nadväzuje na nasledovné dokumenty:
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, z ktorých vyplýva zabezpečiť
dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity, zvýšiť dostupnosť
komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará
o svojho odkázaného člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.
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 nasledujúca legislatíva SR:
 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 Zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
 Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, dáva obci tieto hlavné kompetencie a úlohy:
Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. – Pôsobnosť obce – obec:
a) vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, b) utvára
7
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podmienky na podporu komunitného rozvoja, c) je správnym orgánom v konaniach o: odkázanosti na
sociálnu službu - v zariadení pre seniorov, - v zariadení opatrovateľskej služby, - v dennom stacionári, v odkázanosti na opatrovateľskú službu, - v odkázanosti na prepravnú službu, - a ďalšie... d) vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie - sociálnej
služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb v
nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre, - sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre
deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, - prepravnej služby, - odľahčovacej služby, - 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 - o poskytovaní sociálnej
služby, - o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby.
1.5. Použitá terminológia
Prijímateľ sociálnych služieb (užívateľ) je človek, ktorý sa ocitol v nepriaznivej situácii a nie je
schopný túto situáciu sám zvládnuť. Stáva sa tak odkázaným na pomoc iných. Sú to ľudia, ktorí službu
dostávajú, ako aj tí, ktorí na ňu čakajú. Ciele a zámery užívateľov majú pri komunitnom plánovaní
rovnakú váhu ako ciele a zámery zadávateľov a poskytovateľov. Potreby prijímateľov sú materiálne,
v ktorých ide predovšetkým o sociálne dávky, rôzne príspevky, bývanie, jedlo a oblečenie. Patria sem
aj potreby týkajúce sa prepravy pre osoby so zdravotným postihnutím a bezbariérovosť. Ďalšou
potrebou sú príležitosti vrátane pracovných príležitostí pre sociálne slabších občanov. Pri komunitnom
plánovaní je dôležité vyhľadávanie, oslovovanie a zapájanie užívateľov do práce na tvorbe komunitného
plánu a na druhej strane získavanie informácií o potrebách jednotlivých skupín, o kvalite poskytovaných
služieb a objavovanie nedostatkov v ponuke služieb.
Poskytovateľ sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná nezisková
organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená samosprávnym krajom a organizácia
zriadená štátom. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom plánovaní rovnaké postavenie a ich ciele
a zámery majú rovnakú váhu. Povinnosťou poskytovateľov je podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať
prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopnosti a možností a poskytovať sociálnu službu na odbornej
úrovni.
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo iná činnosť, alebo súbor týchto činností,
ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej
začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, prevenciu
sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú
viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.

_________________________
1

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
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2. ANALÝZA SOCIOLOGICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV OBCE
TOMÁŠOVCE
2.1 Základné údaje o obci Tomášovce
Názov obce:
Okres:
Kraj:
Kód obce:
Prvá písomná zmienka:
Rozloha katastra:
Počet obyvateľov k 31.07.2017
Web:

Tomášovce
Lučenec
Banskobystrický
511919
1247
1410 ha
1 376
www.tomasovce.sk

Obec Tomášovce sa rozprestiera na juhu stredného Slovenska. Obec leží v severnej časti Lučenskej
kotliny v doline zväčša na pravej starne Krivánskeho potoka. Pre krivánsky potok je charakteristický
v priestore tomášovského chotára malý spád, iba okolo 1 promile. V chotári sú pozostatky zaniknutej
dediny Strážska. Nadmorská výška v strede obce je 256 m.n.m., chotár s rozlohou 1410 ha je v rozpätí
nadmorských výšok 200 až 330 m.n.m. Z pravej strany obce sa tiahnu menšie pahorkatiny,
ktoré juhozápadnom smere prechádzajú do masívu Sedem chotárov.
Obec je zložená z 19 ulíc. Tvoria ich ulice Lúčna, Zelená, Školská, Budinská, Poľná, Nová, Haličská,
Partizánska, Železničná, SNP, Závadská, Mlynská, Záhradná, Viešťanská, Ostredky I, Ostredky II,
Družstevná, Riečna I. a Riečna II.
Obec je 8 km vzdialená od okresného mesta Lučenec.

2.2 Demografická analýza
Štruktúra obyvateľstva k 31.07.2017:
1 376 obyvateľov obce (prihlásených na trvalý pobyt) - 686
690

mužov
žien

Graf 1.

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia
690

690
688

686

686
684
1
muži

ženy

Zdroj: Evidencia obce Tomášovce
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Tabuľka 1. Štruktúra obyvateľstva podľa veku:

Vek

0-2
24

3-6
42

7 - 15
114

16 - 18
45

19 - 25
110

26 - 50
537

51 - 62
217

63 - 75
226

Nad
61

Graf 2.

Štruktúra obyvateľstva podľa veku

POČET OBYVATEĽOV
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nad 76

VEK

Zdroj: Evidencia obce Tomášovce

K 31.12.2013
1 355
140 (10,33%)
890 ( 65,68%)
325 ( 23,98%)

Z celkového počtu obyvateľov
Predproduktívny vek ( 0 – 14)
Produktívny vek ( 15 – 59)
Poproduktívny vek (60 +)

k 31.12.2016
1 402
179 (12,76%)
883 ( 62,98%)
340 ( 24,25%)

k 31.07.2017
1 376
171 ( 12,42%)
859 ( 62,20%)
346 ( 25,14%)

Štruktúra obyvateľstva z hľadiska produktivity
31.7.2017

2016

2013

0

100

200

300

poproduktívny vek

400

500

produktívny vek

Zdroj: Evidencia obce Tomášovce
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Tabuľka 2. Prehľad prírastku / úbytku obyvateľov:

Rok

Narodilo sa
+

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

8
6
8
7
10
6
15
9
17

Prisťahovali
sa +
28
26
27
33
25
38
15
27
25

Umrelo
17
19
13
12
20
16
20
18
24

Odsťahovali
sa 40
16
11
18
30
30
13
28
35

+ Prírastok
-Úbytok
+ 36 / - 57
+ 32 / - 35
+ 35 / - 24
+ 40 / - 30
+ 35 / - 50
+ 44 / - 46
+ 30 / - 33
+ 36 / - 46
+ 42 / - 59

Graf 3.

Prehľad prírastku / úbytku obyvateľov
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Zdroj: Evidencia obce Tomášovce

Zo štatistických údajov sčítania obyvateľstva a domov v roku 2011 vyplýva, že zastúpenie
obyvateľov v poproduktívnom veku predstavovalo 15,3 %, kým zastúpenie
predproduktívneho veku predstavovalo 13,4%. V produktívnom veku v Tomášovciach bolo
v roku 2011 71,3% obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov v roku 2011 predstavoval 41,20.
V porovnaní s rokom 2011 došlo k nárastu počtu obyvateľov v poproduktívnom veku do roku 2017.
V 31.12.2013 počet obyvateľov v seniorskom veku predstavoval 325 (23,98%), k 31.7.2017 počet
týchto obyvateľov stúpol na 346 ( 25,14%), čo predstavuje nárast o 1,16% bodov.
Podľa „Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035“, (Bratislava
október 2013) okres Lučenec bude do roku 2035 patriť medzi okresy s podpriemerným populačným
11
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potenciálom. Úbytok a starnutie obyvateľstva v okresoch s nízkym populačným potenciálom budú mať
dopady na spôsob života aj životnú úroveň týchto regiónov. Strata dynamiky a stagnácia sa prejaví
predovšetkým na trhu práce na strane ponuky a dopytu. Zároveň pôjde o vysoké nároky na zdravotnú
a sociálnu starostlivosť a služby pre seniorov.2
(Zdroj) Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied, INFOSTAT - Výskumné demografické centrum, Katedra
humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského, Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej
republiky do roku 2035, Bratislava október 2013
2

2.3 Sociologická analýza

Graf 4

Údaje o počte nezamestnaných a produktivite obyvateľstva

Počet produktívneho obyvateľstva obce:

918

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi a žiadateľov:

75

Počet nezamestnaných občanov obce:

72

Počet dlhodobo nezamestnaných:

28
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

počet obyvateľov
Zdroj: Evidencia obce Tomášovce a ÚPSVaR

2.3.1 Štruktúra obyvateľstva vzhľadom k cieľovým skupinám
Spracovateľská skupina pri vypracovaní štruktúry obyvateľstva vzhľadom k cieľovým
skupinám brala do úvahy hlavne doterajšie skúsenosti z práce zamestnancov obce. Základom boli tieto
skupiny obyvateľstva, ktoré tvorili a tvoria ich klientov.
Pre potreby spracovania komunitného plánu spracovateľská skupina stanovila 2 základné
cieľové skupiny:
1. seniori, občania so zdravotným postihnutím
2. jednotlivec, rodiny, deti a mládež v ohrození
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2.3.1.1 Seniori
Seniori – fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
Táto skupina obyvateľstva je odchodom do dôchodku ohrozená spoločenským vylúčením.
V obci tvoria seniori najpočetnejšiu skupinu. 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 nasledovnými spoločenskými prejavmi:
➢ Predlžovanie individuálneho aj priemerného veku
➢ Nárast miery chorobnosti a tým aj zvislosti od sociálnej pomoci,
➢ Vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické
zmeny,
➢ Stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v prospech
komunity.
Občania nad 62 rokov tvoria 22,45 % z celkového počtu obyvateľov obce, to znamená, že tvoria
najväčšiu skupinu potencionálnych klientov sociálnych služieb.
Graf 5.

Podiel seniorov obce rok 2017

22 %

seniori obce nad 62 rokov
ostatné obyvateľstvo

78 %

Zdroj: Evidencia obyvateľov obce Tomášovce k 31.07.2017
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Graf 6.

Krivka vývoja počtu obyvateľov nad 62 rokov
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Zdroj: Evidencia obce Tomášovce

2.3.1.2 Rodina, jednotlivec, deti a mládež v ohrození
Do tejto cieľovej skupiny zaraďujeme: všetky rodiny s deťmi na území obce, ktoré sú príjemcami
niektorých sociálnych služieb, osamelé matky s maloletými deťmi, viacpočetné rodiny a mladé
rodiny, neúplné rodiny. Taktiež sem zaraďujeme matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia,
deti a mládež ako najcitlivejšiu skupinu obyvateľstva a skupinu osôb, ktorá sa nachádza v krízovej
alebo nepriaznivej sociálnej situácii. Nemôžeme zabúdať aj na deti žijúce v nevyhovujúcom
rodinnom prostredí (zanedbávanie zo strany rodičov, nedostatok záujmu o výchovu
a zabezpečovanie základných životných potrieb), tiež deti ohrozené syndrómom CAN (syndróm
zanedbávaného, zneužívaného a ohrozeného dieťaťa), detí a mládeže s poruchami správania
a s tendenciami k asociálnemu správaniu, s problémom záškoláctva, taktiež mladých dospelých po
ukončení ústavnej starostlivosti.
Faktory ovplyvňujúce cieľovú skupinu:
-

Vývin a budúcnosť detí a mládeže je vo veľkej miere ovplyvňovaná sociálnymi problémami
a zmenami v spoločnosti,
Vplyv krízovej alebo nepriaznivej situácie v rodine na deti a mládež, vyvoláva psychického
vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu.

Po riešení nepriaznivej krízovej situácie obec vykonáva opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a tiež využíva zariadenia vyplývajúce z tohto
zákona:
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Tabuľka 3:
Prehľad zariadení a počtu detí zverených do náhradnej osobnej starostlivosti v roku 2017
a umiestnených v detských domovoch
Detský domov:
Z obce Tomášovce nie je umiestnené žiadne
dieťa
Deti zverené do náhradnej starostlivosti

Nie je zverené žiadne dieťa z obce Tomášovce
do NRS

V priebehu júna/júla 2017 bolo oslovených 10 detských domovov (DeD) z BBSK, z ktorých žiadny
DeD nepotvrdil umiestnenie dieťaťa z obce Tomášovce v ich zariadení.
Tabuľka 4

Počet poberateľov DvHN podľa
druhu príjmu – neúplné rodiny (k
31.10.2016)

0 detí

Spolu

Pracovný pomer
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o vykonaní práce
Invalidný dôchodok - 40-70%
Vdovský dôchodok - dôchodkový vek
Starobný dôchodok
Príspevok na opatrovanie
Výživné
Náhradné výživné
Iný príjem - hmotná núdza
Nezaradené
Spolu

2
6
1
1
1
1
2
7
3
1
22
46

1 dieťa

1
4
1
1
1
1
2
0
0
0
17
27

2 deti

1
1
0
0
0
0
0
4
0
1
3
10

Zdroj: ÚPSVaR
Graf č. 7

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi k 31.12.2016 neúplné rodiny
Počet rodín

8
6
4
2
0
0

30,01-60,00 €

60,01-90,00 €

Výška dávky
0 detí

1 dieťa

15

2 deti

120,01-150,00 €

210,01 € a viac

0
1
0
0
0
0
0
3
3
0
2
9
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Tabuľka 5

Počet poberateľov DvHN
podľa druhu príjmu – úplné rodiny (k
31.10.2016)

Spolu

Dohoda o pracovnej činnosti
Invalidný dôchodok - 40-70%
Starobný dôchodok
Príspevok na opatrovanie
Nezaradené
Spolu

2
1
1
1
14
19

0 detí

1 dieťa
0
0
1
0
1
2

2 deti
1
1
0
1
6
9

1
0
0
0
7
8

Zdroj: ÚPSVaR

Graf.č.8

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi k 31.12.2016 úplné rodiny
8
7

Počet rodín

6
5
4
3
2

1
0
0

30,01-60,00 €

60,01-90,00 €

120,01-150,00 €

210,01 € a viac

Výška dávky
0 detí

1 dieťa

2 deti

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (ďalej len DvHN) ku koncu roku 2016 bol 65, čo znamená že
cca 4,6 % obyvateľov je poberateľom DvHN, z čoho takmer 45 % je bezdetných.
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Tabuľka 6

Počet poberateľov DvHN
podľa výšky príjmu –
neúplné rodiny
0
0,01 - 30,00
30,01 - 60,00
60,01 - 90,00
90,01 - 120,00
120,01 - 150,00
210,01 a viac
Spolu

Počet poberateľov DvHN
podľa výšky príjmu –
úplné rodiny
0
30,01 - 60,00
60,01 - 90,00
120,01 - 150,00
210,01 a viac
Spolu
Zdroj: ÚPSVaR

0 detí

Spolu

1 dieťa

2 deti

22
12
3
6
1
1
2
46

17
2
2
4
0
1
2
27

3
5
0
1
1
0
0
10

2
5
1
1
0
0
0
9

Spolu

0 detí

1 dieťa

2 deti

14
1
1
1
2
19

1
0
0
0
1
2

6
1
1
0
1
9

7
0
0
1
0
8

Viac ako polovica (55,4%) z poberateľov dávok v hmotnej núdzi má dávku ako jediný zdroj príjmu.
Približne 20% z celkového počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi má k dávke príjem vo výške medzi
30 – 60 €.
Tabuľka 7 Dávka v hmotnej núdzi – obyvatelia obce Tomášovce, aktuálny stav k 31.10.2016
Počet nezamestnaných v evidencii
úradu práce
76
- Z toho viac ako 1 rok
32
Počet nezamestnaných poberajúcich
26
príspevok v hmotnej núdzi
Počet osôb v domácnosti príjemcu
(príspevku v hmotnej núdzi – vrátane
65
žiadateľa)
Počet iných poberateľov dávky
41
v hmotnej núdzi – len žiadatelia
Zdroj: ÚPSVaR
Počet nezamestnaných z celkového počtu obyvateľov obce predstavuje 5,5 % mieru nezamestnanosti
v obci, ak zoberieme do úvahy len obyvateľov v produktívnom veku (predpoklad 909 obyvateľov ku
koncu roku 2016), tak potom miera nezamestnanosti predstavuje cca 8,4%. Znepokojujúci je fakt, že až
42 % evidovaných nezamestnaných uchádzačov o prácu je v evidencii úradu práce viac ako 1 rok, čo
kvalifikujeme ako dlhodobú nezamestnanosť.
17
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Obec Tomášovce využíva nástroje aktívnej politiky zamestnanosti z ÚPSVaR: na aktivačné činnosti –
menšie obecné služby § 52, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50j, vytváranie
pracovných miest § 54.
Tabuľka č. 8 - Ťažké zdravotné postihnutie – obyvatelia obce Tomášovce, aktuálny stav
k 31.10.2016
Počet poberateľov peňažného príspevku na
90
kompenzáciu ŤZP
Počet poberateľov peňažného príspevku na
3
osobnú asistenciu
Zdroj: ÚPSVaR

6,4 % obyvateľov obce poberá peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
Tabuľka č. 9 Rodičovský príspevok - obyvatelia obce Tomášovce, aktuálny stav k 31.10.2016
Počet poberateľov rodičovského príspevku
22
v čase od 0 do 3 rokov dieťaťa
Počet poberateľov rodičovského príspevku
3
v čase od 4 do 6 rokov dieťaťa
Zdroj: ÚPSVaR

Z tabuliek ÚPSVaR vyplýva, že na území obce žijú 3 rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorý poberajú rodičovský príspevok ako aj peňažné príspevky na osobnú asistenciu. Je
predpoklad, že uvedené rodiny využívajú nástroje štátnej sociálnej podpory (príspevok na osobnú
asistenciu, rodičovský príspevok).

Tabuľka č. 10 Príspevok na opatrovanie– obyvatelia obce Tomášovce, aktuálny stav k 31.10.2016
Veková štruktúra
Počet
Do 17 rokov
Od 18 do 60 r.
Viac ako 60 r.
Poberatelia príspevku na
X
19
8
opatrovanie
Opatrované osoby
0
3
25
opatrovatelia
Opatrovatelia rovná sa poberatelia príspevku na opatrovanie
Zdroj: ÚPSVaR
Z prehľadu poberateľov príspevku na opatrovanie v obci Tomášovce je zrejmé, že takmer 70%
poberateľov príspevku opatruje blízku osobu v produktívnom veku ( 18 – 60 rokov).

Tabuľka č.11 – Ťažké zdravotné postihnutie – obyvatelia obce Tomášovce, aktuálny stav k 31.10.2016
Počet osôb s ŤZP
Vo veku do 7 rokov
Vo veku od 8 do 18 rokov
Vo veku od 19 do 65
rokov
Vo veku od 66 do 80
rokov
Vo veku nad 80 rokov

ženy
0
1

muži
2
3

spolu
2
4

42

39

81

43

22

65

18

2

20

Zdroj: ÚPSVaR
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Graf. č. 9
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Na území obce Tomášovce cca 12,3 % občanov je držiteľom preukazu občana s ŤZP. 47 % občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím je občanov v produktívnom veku ( 19 – 65 rokov), 49,4 % občanov
s ŤZP je v seniorskom veku.

3. ANALÝZA POTRIEB OBYVATEĽOV OBCE – výsledky dotazníkového prieskumu

Prieskum potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre občanov Tomášoviec bol realizovaný
formou dotazníkového prieskumu v marci 2017. Elektronická forma dotazníka bola zverejnená
a dostupná na www stránke obce. Distribúcia dotazníkov ( hlavne u cieľovej skupiny seniorov) bola
realizovaná prostredníctvom Denného centra pre seniorov. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo
zistiť potreby obyvateľov Tomášoviec v sociálnej oblasti a ktoré potreby resp. služby považujú za
prioritné.
Celkovo bolo vyplnených a vrátených 67 dotazníkov, čo predstavuje cca 4,8 % obyvateľov obce.
Na otázku „ Ak zoberiete do úvahy všetky stránky života v obci, ako sa celkovo v obci cítite?“ 55,2 %
opýtaných obyvateľov je určite spokojných, 40,3 % je spokojných, čo znamená, že takmer 96 %
obyvateľov Tomášoviec je spokojných so životom v obci. 91 % opýtaných obyvateľov plánuje zostať
žiť v obci. Výborne hodnotí väčšina respondentov bývanie v Tomášovciach, za dobré považujú sociálne
služby, komunitný život a voľný čas v oblasti športu.
Za problém považujú Tomášovčania:
✓ Starnúce obyvateľstvo
✓ Málo mladých rodín
✓ Málo pracovných príležitostí
✓ Nedostatok bytov pre mladých
V časti informovanosť o sociálnych službách na otázku „Na koho sa obrátite v prípade, že by ste
potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb?“ až 49,3% z opýtaných respondentov
by sa obrátilo na obecný úrad. Prieskum poukázal na to, že obyvatelia Tomášoviec nevyužívajú sociálne
služby, z 9 druhov sociálnych služieb v malej miere využívajú len stravovanie dôchodcov.
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V prípade potreby starostlivosti o nejakého člena rodiny respondenti uviedli ( 34,4%) , že by uvítali
informácie o možnostiach a podmienkach starostlivosti, 26,6 % z opýtaných by uvítalo
zabezpečenie krátkodobých pobytov mimo rodinu pre opatrovanú osobu. Taktiež v prípade
trvalého zdravotného postihnutia, dlhodobej choroby, staroby resp. pri strate sebestačnosti by až 41,5 %
z opýtaných využilo služby v domácom prostredí – opatrovateľskú službu a 33,8 % z opýtaných by
zabezpečilo starostlivosť v rámci rodiny ( využitie pomoci blízkych).
Na základe názoru opýtaných respondentov by sa obec Tomášovce mala zamerať na:
✓ Denný stacionár pre seniorov ( 37,9%)
✓ Štartovacie byty pre mladé rodiny ( 37,9%)
✓ Stravovanie dôchodcov (36,4%)
✓ Opatrovateľská služba ( 34,8 %)
✓ Zariadenie pre seniorov (28,8%)
✓ Prepravná služba (25,8%)
✓ Rozvoj služieb poskytovaných v domácnosti (25,8%)
Prieskumu sa zúčastnili v prevažnej miere ženy vo veku 19 – 55 rokov (20), vo veku 56 – 75 (19).
Podľa údajov ÚPSVaR k 30.10.2016 je počet občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 172, čo
prestavuje 12,27 % obyvateľov Tomášoviec.

4. ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE
TOMÁŠOVCE
Východiskom k spracovaniu analýzy stavu poskytovaných služieb boli dostupné údaje obce
Tomášovce, odborné skúsenosti zamestnancov obce a informácie získané od organizácií pôsobiacich
v obci. Údaje boli získané osobným, telefonickým a elektronickým kontaktom s poskytovateľmi
služieb.
Sociálne služby na území obce Tomášovce sú poskytované verejnými a neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb v zmysle 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.
Analytická časť stavu poskytovaných služieb na území obce sme rozdelili na:
-

analýzu sociálnych služieb v pôsobnosti obce,
prehľad práce zamestnancov obce
analýzy záujmových, vzdelávacích a zdravotných inštitúcií v obci.

4.1 Analýza sociálnych služieb v pôsobnosti obce

V súčasnej dobe obec nemá vo svojom pracovnom pomere žiadnu opatrovateľku.
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Tabuľka č. 12

Prehľad vypracovaných posudkov a rozhodnutí, klientov, ktorým bola/je poskytovaná
opatrovateľská služba (OSL), počty klientov umiestnených v pobytovom zariadení
sociálnych služieb (ZSS):
Roky:
Počet klientov, ktorým bola/je poskytovaná
opatrovateľská služba:
Počet vystavených posudkov:
Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na ZSS a na
OSL:
Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí OSL za daný
rok:
Počty klientov umiestnených v ZSS:

2014
3

2015
1

2016
1

2017
1

3
3
OSL 1

1
1
OSL -

2
2
OSL -

2
2
OSL -

2

2

Zdroj: Obecný úrad Tomášovce, k 2017

Tabuľka č. 13

A. Pre cieľové skupiny:
RODINA, JEDNOTLIVEC, DETI A MLÁDEŽ V OHROZENÍ:
Obec sociálnu službu poskytuje / neposkytuje
1. Sociálne
služby
v nízkoprahovom dennom
centre
2. Sociálne
služby
poskytované
v nocľahárni:
3. Poskytovanie základného
sociálneho poradenstva
4. Komunitné centrum
5. Sociálne
služby
poskytované v útulku
6. Zariadenie
núdzového
bývania
7. Nízkoprahové
sociálne
služby pre deti a rodinu
8. Pomoc
pri
osobnej
starostlivosti
o dieťa
a podpora
zosúladenia
rodinného a pracovného
života
9. Poskytovanie
sociálnej
služby
v zariadení
dočasnej starostlivosti o
dieťa

Potreba*:

NIE

NIE

NIE

NIE

ÁNO
Poskytujú zamestnanci obce
NIE

ÁNO
NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

B. Pre cieľové skupiny:
SENIORI A OBČANIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:
1.Zariadenia pre seniorov

NIE
Služby sa poskytujú prostredníctvom zariadení v blízkom okolí
1. DD Dom LAZÁR
Umiestnených: 1 občan
V poradovníku: 2. DD Nezábudka, n.o.
Umiestnených: 1 občan
V poradovníku: NIE
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2.Zariadenie opatrovateľskej
služby:

3.Opatrovateľská služba

4.Prepravná služba:
5.Poskytovanie
sociálnej
služby v dennom stacionári
6.Sprostredkovanie osobnej
asistencie
7.Sprievodcovská
služba
a predčitateľská služba:
8.Požičiavanie pomôcok:
9.Monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci:

Domov
sociálnych
Libertas
3. Domov sociálnych
Stredisko Ambra

služieb
služieb

Umiestnených:
V poradovníku:
Umiestnených:
V poradovníku:

ÁNO
Obec v súčasnosti neposkytuje
opatrovateľskú
službu
prostredníctvom opatrovateľky
obce
NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

ÁNO

PODPORNÉ SLUŽBY:
1. Pomoc pri zabezpečovaní
opatrovníckych práv a
NIE
povinností
2. Poskytovanie
služby
NIE
v dennom centre
3. Podpora
samostatného
NIE
bývania:
4. Poskytovanie
sociálnej
služby v jedálni
5. Poskytovanie
sociálnej
NIE
služby v práčovni
6. Poskytovanie
sociálnej
služby v stredisku osobnej
NIE
hygieny:
*podľa spracovateľskej skupiny a zamestnancov obce a z priamej práce s klientami

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

4.1.2. Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
ohrozenému sociálnym vylúčením a poskytovanie dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením
Rok 2012 až 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/2012 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 182,60 €
03/2013 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 182,60 €
10/2013 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 182,60 €
03/2014 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 182,60 €
10/2014 bolo poskytovaných 13 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 215,80 €
03/2015 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 166,00 €
10/2015 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 166,00 €
03/2016 bolo poskytovaných 9 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 149,40 €
10/2016 bolo poskytovaných 7 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 116,20 €
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Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že cca 10 rodín v obci s deťmi patrí medzi nízkopríjmové
a potrebujú sociálnu pomoc.

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
Rok 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/2014 bolo poskytovaných 16 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 282,96 €
02/2014 bolo poskytovaných 15 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 254,40 €
03/2014 bolo poskytovaných 15 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 309,12 €
04/2014 bolo poskytovaných 16 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 314,40 €
05/2014 bolo poskytovaných 16 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 314,40 €
06/2014 bolo poskytovaných 16 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 330,12 €
07/2014 bolo poskytovaných 6 dotácií pre deti navštevujúce MŠ vo výške 80,64 €
09/2014 bolo poskytovaných 15 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 319,80 €
10/2014 bolo poskytovaných 14 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 318,32 €
11/2014 bolo poskytovaných 14 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 262,96 €
12/2014 bolo poskytovaných 14 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 235,28 €

Rok 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/2015 bolo poskytovaných 14 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 249,12 €
02/2015 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 396,80 €
03/2015 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 260,48 €
04/2015 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 236,80 €
05/2015 bolo poskytovaných 13 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 243,96 €
06/2015 bolo poskytovaných 9 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 198,00 €
07/2015 bolo poskytovaných 5 dotácií pre deti navštevujúce MŠ vo výške 198,00 €
09/2015 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 217,60 €
10/2015 bolo poskytovaných 13 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 282,48 €
11/2015 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 236,80 €
12/2015 bolo poskytovaných 12 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 201,28 €

Rok 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/2016 bolo poskytovaných 14 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 290,64 €
02/2016 bolo poskytovaných 10 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 208,32 €
03/2016 bolo poskytovaných 9 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 206,08 €
04/2016 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 228,48 €
05/2016 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 239,36 €
06/2016 bolo poskytovaných 11 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 239,36 €
07/2016 bolo poskytovaných 3 dotácií pre deti navštevujúce MŠ vo výške 28,80 €
10/2016 bolo poskytovaných 4 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 84,00 €
11/2016 bolo poskytovaných 4 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ vo výške 88,00 €
12/2016 bolo poskytovaných 5 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ a MŠ vo výške 84,32 €
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4.2 Prehľad práce pracovníkov obecného úradu
V obci Tomášovce sa nevykonáva terénna sociálna práca. Prácu so skupinou seniorov zastrešuje
Jednota dôchodcov pôsobiacich v obci. Na oblasť sociálnej práce v organizačnej štruktúre OÚ nie je
vyčlenené samostatné pracovné miesto.
Tabuľka č. 14
Cieľová skupina
Seniori a občania s ťažkým
zdravotným postihnutím,
starí a osamelí občania
odkázaní na pomoc:

Priama práca s klientom
Obec poskytla sociálne
poradenstvo ........ klientom

Preventívne programy
Preventívne programy sa
realizujú prostredníctvom OZ
a JDS ( aktivity sú uvedené
v tabuľke nižšie)

4.3 Analýza záujmových, vzdelávacích a zdravotnej inštitúcie v obci
V poslednej analytickej časti sme spracovali stručný prehľad všetkých inštitúcií, organizácií
a spoločenstiev, ktoré sú formálne zaregistrované, niektoré pracujú v obci ako neformálne združenia
občanov. Svojou činnosťou prispievajú k rozvoju duchovných a materiálnych hodnôt a k zlepšeniu
sociálnej situácie v obci Tomášovce.
Organizácie sa k súčasnému stavu poskytovaných služieb v obci nevyjadrili a neboli z ich strany ani
žiadne návrhy a pripomienky.
Tabuľka č. 15
P.Č.

ZASTÚPENIE V OBCI:

PREDMET ČINNOSTI:

1.

ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ V OBCI:
Praktický lekár pre dospelých

1

POPIS INŠTITÚCIE:

1.

VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE
V OBCI
Základná škola Tomášovce

Činnosť ambulantnej lekárskej praxe,
ošetrovanie pacientov, preventívne
prehliadky a iné prehliadky (napr. vstupné)
dospelých
PREDMET ČINNOSTI:

2.

1.
2.

1.

Materská škola Tomášovce
FARSKÝ ÚRAD /
DUCHOVNÝ ŽIVOT V OBCI:
Farnosť Tomášovce
Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
ZÁUJMOVÉ
A VOĽNOČASOVÉ
ORGANIZÁCIE V OBCI:
Občianske združenie NAŠE
TOMÁŠOVCE

-

- vyučuje sa v dvoch triedach
- škola má počítačovú učebňu
POPIS INŠTITÚCIE:

- predprimárna príprava detí
PREDMET ČINNOSTI:

- rímskokatolícka cirkev – Farnosť
Stará Halič
- evanjelická cirkev – Farnosť
Tomášovce
PREDMET ČINNOSTI:

- zotrvávanie a šírenie katolíckej viery,
- vedenie detí a mládeže ku katolíckej viere,
- zotrvávanie a šírenie evanjelickej viery,
- vedenie detí a mládeže k evanjelickej viere,
AKTIVITY:

- mimovládna nezisková organizácia
– dobrovoľné občianske združenie
mladých ľudí

-

združenie je zamerané na kultúrne aktivity
práca s deťmi a mládežou
organizovanie športových aktivít
účasť na organizovaných aktivitách obcou

2.

Telovýchovná jednota Slovan
Tomášovce

- rozvoj športového a futbalového
ducha

3.

Občianske združenie
Stolnotenisový klub Tomášovce
Občianske združenie
„HAVKÁČI“ divadelný súbor
Tomášovce

-

- výchova novej generácie mladých futbalistov,
- zachovávanie dlhoročnej futbalovej tradície,
- vedenie žiackeho, dorasteneckého a mužského
družstva pod taktovkou skúsených trénerov,
- reprezentácie obce vo viacerých súťažiach
a priateľských zápasoch
-

-

-

4.
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Jednota dôchodcov Slovenska
základná organizácia
Tomášovce
Základná organizácia Slovenský
zväz protifašistických
bojovníkov Tomášovce

-

-

- hlavným cieľom je presadzovať
demokratický a humánny odkaz
národnooslobodzovacieho boja
začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil
Slovenským národným povstaním,
- odsudzovať a odmietať všetky
pokusy o znevažovanie SNP
a skresľovanie výsledkov druhej
svetovej vojny, pokusy
o rehabilitáciu ľudáckeho režimu
na Slovensku,

7.

Dobrovoľný hasičský zbor obce
Tomášovce

- vychovávanie novej generácie

8.

Zbor pre občianske záležitosti

-

- dbať o to aby história boja proti fašizmu a za
národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná,
- iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy
ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov,
pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja
proti fašizmu,
- nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy
s odbojovými organizáciami,
- dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov
SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej
svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona
č. 255/1946 Zb.
- výcvik hasičského družstva mužov,
- pomoc pri požiaroch a živelných pohromách,
- prevencia požiarov,
-

5.

6.

5

ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
A ĎALŠÍCH OBYVATEĽOV

5.1.1

Analýza požiadaviek
Požiadavky alebo potreby prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov sme
analyzovali počas obdobia marec 2017. Zisťovali sme to v podobe dotazníka, ktorý bol
distribuovaný do domácnosti a sprístupnený na webovej stránke obce Tomášovce.

5.1.2

Seniori
Populácia seniorov je obvykle vymedzená hranicou 65 rokov, pričom podľa zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení je dôchodkový vek u mužov a žien 62 rokov. Veková stupnica 65–74
ročných sa nazýva aj „tretí vek“ (young-old), ľudia vo veku 75 ročných a viac sú osobami
„štvrtého veku“ (old-old) a populácia 85 rokov a viac ročných označujeme „oldest-old“. Táto
kategória poproduktívneho veku je vnútorne rôznorodá z hľadiska životného štýlu, zdravotného
stavu, rodinného a sociálneho zázemia jednotlivých osôb.

5.1.3

SWOT analýza sociálnej oblasti
SWOT analýza je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z
rôznych hľadísk, a to z hľadiska silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Zároveň
načrtáva možné alternatívy budúceho vývoja, možnosti na ich využitie, prípadne ich riešenie.
Cieľom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných predpokladov obce k uskutočneniu určitého
zámeru a podrobenie rozboru i vonkajších príležitostí a obmedzení určovaných vonkajším
prostredím. ( legislatíva, dopyt občanov, a pod.)
SWOT analýza je východiskom aj pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi
internými schopnosťami obce a jej vonkajším prostredím.
Dňa 19.7.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov pracovných skupín a zástupcov obce, kde
bola kompeltizovaná SWOT analýza v sociálnej oblasti pre obec Tomášovce.
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Tab. č.16 SWOT analýza sociálnej oblasti obec Tomášovce
Silné stránky – (vnútorné prostredie +)
Slabé stránky – (vnútorné prostredie, - )
Silná Jednota dôchodcov (JD)
Nedostatočná dostupnosť služieb verejnou
Dobrá spolupráca obecný úrad – občan
dopravou
Spoločenský život – akcie, spolupráca, Veľa osamelých ľudí hlavne v dôchodkovom
stretávanie sa , dedina žije“
veku
Svojpomoc – všímavosť – záujem o občana
Úbytok zdravotníckych služieb
Zdravotné stredisko, lekár, masér
Zlá dostupnosť odborných lekárov
Kadernícke služby, pedikúra,
Slabá informovanosť
Voľné kapacity objektov pre potencionálne Absencia sociálnych kontaktov
zriaďovanie SS
Nízka zručnosť práce s PC – ako vytiahnuť
Občianske združenia, záujmové skupiny
základné informácie z PC (ako riešiť OsL, kto
platí – kto zabezpečuje – absencia brožúry)
Spokojnosť občanov so životom v obci
Slabá informovanosť o tom kde sú ZSS
Mierny nárast počtu obyvateľov obce za Nedostatok profesionálov, opatrovateliek,
posledné roky
Absencia prepravnej služby (pre viacero obcí)
Nedostatok sociálnych služieb poskytovaných
ambulantnou formou DeS
Nedostatok nájomných bytov pre mladé rodiny
Príležitosti – (vonkajšie prostredie +)
Vypracovať
databázu
kvalifikovaných
opatrovateliek v obci
Zriadiť denný stacionár
Rozšíriť sociálne služby
Vytvoriť partnerstvo s okolitými obcami
Využiť externé zdroje z EŠIF

Hrozby – ( vonkajšie prostredie -)
Starnutie obyvateľstva
Nestabilita a nedostatok vo financovaní
sociálnych služieb
Nedostatočný záujem občanov participovať na
riešení sociálnych problémov – slabá ochota
spolupracovať
Nestabilita a nízka zrozumiteľnosť legislatívy

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny
Málo mladých rodín
Málo pracovných príležitostí

5.2 Kľúčové disparity
Zo záverov analýzy SWOT vyplýva určenie kľúčových disparít, čiže nerovností. Jednotlivé disparity sú
určené na základe slabých stránok a ohrození v daných oblastiach obce.
V sociálnej oblasti boli identifikované nasledovné disparity :
- vzhľadom na starnúcu populáciu nedostačujúce sociálne služby hlavne ambulantná forma – denný
stacionár
- absencia prepravnej služby
- nedostatok informácií a nedostatočná orientácia pri žiadostiach o jednotlivé druhy sociálnych služieb
- nedostatok opatrovateliek v obci
- nedostatok nájomných bytov pre mladé rodiny
- nedostatočne zmapované potreby rodín s deťmi v prípadoch potreby pomoci
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6

CIELE A PRIORITY
TOMÁŠOVCE

ROZVOJA

SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB

V OBCI

6.1 Strategické a špecifické ciele
Pri stanovení priorít, cieľov a opatrení komunitného plánu obce, spracovateľská skupina brala do
úvahy výsledky požiadaviek a potrieb, komplexných analýz a na SWOT analýzu , pričom definovanie
strategického cieľa sa snaží odstrániť alebo zmierniť identifikované disparity. Na základe uvedených
skutočností a v súlade s národnými a regionálnymi programami bola vytvorená rozvojová stratégia
obce Tomášovce v sociálnej oblasti.
KPSS pri formulovaní strategického cieľa, špecifických cieľov a priorít vychádzal z nasledovných
zásad a prístupov:
• Uprednostňovanie terénnych a ambulantných sociálnych služieb pred pobytovými
a uprednostňovanie krátkodobých pobytových služieb pred celoročnými
• Zameranie sociálnych služieb na individuálne potreby občanov/klientov a ich participáciu
• Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb a dobrej informovanosti o sociálnych službách
• Neustály rozvoj a skvalitňovanie sociálnych služieb v obci

Strategický cieľ v poskytovaní sociálnych služieb v obci Tomášovce
v rokoch 2018 - 2022
Zvýšiť rozsah a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v obci v zmysle
identifikovaných disparít a vytvoriť tak podmienky pre trvalý rozvoj obce
v sociálnej oblasti.

Na základe definovaného strategického cieľa boli určené špecifické ciele:
Špecifický cieľ č. 1:
Špecifický cieľ č. 2:
Špecifický cieľ č. 3:

Zabezpečiť pre občana kvalifikované poradenstvo v oblasti
sociálnych služieb, informovanosť a vytvoriť podmienky pre účinnú
spoluprácu
Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život pre seniorov a čo najdlhšie
ich udržať v prirodzenom rodinnom prostredí.
Zabezpečiť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi
a vytvoriť podmienky na zabezpečenie potrieb rodín s deťmi
odkázaných na pomoc

Jednotlivé ciele vychádzajú zo strategického cieľa a určujú priority v sociálnej oblasti v horizonte
najbližších 5 rokov.
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6.2 Ciele, priority, opatrenia a aktivity vo vzťahu k cieľovým skupinám

Zabezpečiť pre občana kvalifikované poradenstvo v oblasti sociálnych služieb, informovanosť
a vytvoriť podmienky pre účinnú spoluprácu
Priorita
Opatrenie
A.1
Zabezpečenie kvalifikovaného
A 1.1
Vytvorenie pracovnej pozície
rozhodovania a posudzovania sociálnej
sociálny pracovník obce
situácie občanov v obci
A 1.2
Zabezpečenie ďalšieho vzdelávania
pracovníkov OcÚ v sociálnej
oblasti
A 1.3
Vytvoriť informačnú databázu
o kvalifikovaných pracovníkoch
v sociálnej oblasti v obci
(opatrovateliek, sociálnych
pracovníkov,...)
A.2
Vytváranie partnerstiev za
A 2.1
Rozvoj partnerstva s okolitými
účelom poskytovania sociálnych služieb
obcami (Podrečany, Gregorova
s okolitými obcami a subjektami v tejto
Vieska, Veľká Ves, Halič, Stará
oblasti
Halič, Točnica...)
A 2.2
Rozvoj partnerstva medzi
poskytovateľmi sociálnych služieb
v okolí (Lučenec, Stará Halič,...)
A 2.3
Rozvoj partnerstiev so
zamestnávateľmi na území obce
A.3
Zabezpečenie kvalitnej a včasnej
A 3.1
Zabezpečiť vydanie sprievodcu
informovanosti občanov o sociálnych
sociálnymi službami v obci a okolí
službách a dávkach
pre obyvateľov obce
A 3.2
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu
sociálneho sprievodcu (každé 3
roky)
A.4
Podporiť rodiny v riešení sociálnej
A 4.1
Vytvoriť databázu rodín, ktorých
núdze svojich členov
členmi sú občania v nepriaznivej
sociálnej situácii (rodiny so ZPO,
rodiny s nezamestnaným členom,
rodiny v HN, ...)
A 4.2
Posilniť spoluprácu s rodinami,
ktorej člen je odkázaný na niektorý
druh sociálnej služby
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A. Aktivity vo vzťahu k obci
Opatrenie
A 1.1
Vytvorenie pracovnej pozície
sociálny pracovník obce

Aktivita
A 1.1.1

A 1.1.2

Schválenie zmeny
v organizačnej štruktúre
obce v OZ
Výberové konanie
a obsadenie p.m. sociálny
pracovník

Termín

Rozpočet
obce

04/2018

Rozpočet
obce
7 200,- €
10 800x4=
43 200,- €

2019 2022

Opatrenie

Aktivita
A 1.2.1

A 1.2

Zabezpečenie ďalšieho
vzdelávania pracovníkov
OcÚ v sociálnej oblasti
A 1.2.2

Vyhodnotenie potrieb
ďalšieho vzdelávania
pracovníkov OcÚ vo vzťahu
k úlohám KPSS v sociálnej
oblasti
Zabezpečenie kontinuálneho
vzdelávania na základe
potrieb a vyhodnotenie
účinnosti vzdelávania

Opatrenie
A 1.3
Vytvoriť informačnú
databázu o kvalifikovaných
pracovníkoch v sociálnej
oblasti v obci (opatrovateliek,
sociálnych pracovníkov,...)

Opatrenie
A 2.1
Rozvoj partnerstva
s okolitými obcami (
Podrečany, Gregorova
Vieska, Veľká Ves, Halič,
Stará Halič, Točnica...)

Aktivita
A 1.3.1

A 1.3.2

Vyškolenie pracovníkov
poverených zostavením
a udržiavaním databázy
(práca s datovými súbormi)
Vytvorenie systému zberu
dát o kvalifikovaných
pracovníkoch v sociálnej
oblasti v obci

Aktivita
A 2.1.1

A 2.1.2

Identifikovanie a oslovenie
obcí, ktorí môžu byť
potencionálni členovia
partnerstva
Definovanie rozsahu
a spôsobu spolupráce,
formalizovanie partnerstva

Opatrenie
A 2.2
Rozvoj partnerstva medzi
poskytovateľmi sociálnych
služieb v okolí ( Lučenec,
Stará Halič,...)

Aktivita
A 2.2.1

A 2.2.2

Identifikovanie a oslovenie
poskytovateľov sociálnych
služieb, ktorí môžu byť
potencionálni členovia
partnerstva
Definovanie rozsahu
a spôsobu spolupráce,
formalizovanie partnerstva
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Zdroje

0103/2018

Termín

Zdroje

2018

OP ĽZ
EŚIF
2000,- €

2018

Rozpočet
obce

Termín

Zdroje

2018

Rozpočet
obce

2018

Rozpočet
obce

Termín

Zdroje

2018

Rozpočet
obce

2018

Rozpočet
obce

Termín

Zdroje

2018

Rozpočet
obce

2018

Rozpočet
obce
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Aktivita

Opatrenie
A 3.1
Zabezpečiť vydanie
sprievodcu sociálnymi
službami v obci a okolí pre
obyvateľov obce

A 3.1.1

A 3.1.2

A 3.1.3

Vytvorenie realizačného
tímu na zber dát a prípravu
štruktúry sociálneho
sprievodcu
Vytvorenie informačnej
mapy o poskytovateľoch
sociálnych služieb v obci
a okolí, o dávkach
v sociálnej oblasti
Tlač a distribúcia sociálneho
sprievodcu občanom

Opatrenie
A 4.1
Vytvoriť databázu rodín,
ktorých členmi sú občania
v nepriaznivej sociálnej
situácii ( rodiny so ZPO,
rodiny s nezamestnaným
členom, rodiny v HN,...)

Aktivita
A 4.1.1

A 4.1.2

Opatrenie
A 4.2.1
A 4.2
Posilniť spoluprácu
s rodinami, ktorej člen je
odkázaný na niektorý druh A 4.2.2
sociálnej služby

Vytvoriť systém zberu
a vyhodnocovania potrieb
rodín s členmi v nepriaznivej
sociálnej situácii
Vytvorenie aktuálnej
databázy rodín odkázaných
na sociálnu pomoc,
štruktúrovaných podľa
sociálnych udalostí

Aktivita
Registrácia sociálneho
poradenstva na VÚC
(BBSK)
Poskytnutie sociálneho
poradenstva rodinám
odkázaným na pomoc
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Termín

Zdroje

2018

Rozpočet
obce

2018

Rozpočet
obce

2018

Rozpočet
obce +
dotácie
2 500,- €

Termín

Zdroje

2018

Rozpočet
obce

2018

Rozpočet
obce

Termín

Zdroje

2018

Rozpočet
obce

2018 -2022

Rozpočet
obce +
VÚC
9 600 x 4
=
38 400,€
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Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život pre seniorov a čo najdlhšie ich udržať v prirodzenom
rodinnom prostredí
Priorita
Opatrenie
B.1
Zvýšenie dostupnosti nedostatkových
B.1.1
Zabezpečenie sociálnych služieb
služieb
podporujúcich udržanie seniorov čo
najdlhšie v ich prirodzenom
domácom prostredí
B 1.2
Zriadiť denný stacionár s výhľadom
rozšírenia o zariadenie
opatrovateľskej služby
B.2

Udržať a skvalitniť existujúce služby pre
seniorov

B 2.1
B 2.2

B 2.3

B.3

Zvýšenie ochrany a prevencie seniorov
pred rizikami osamelosti

B 3.1
B 3.2

31

Rozvíjať a skvalitňovať
opatrovateľskú službu pre seniorov
Podpora činnosti Jednoty
dôchodcov a jej prepojenie
s formálnymi aktivitami obce
zameranými na starostlivosť
o seniorov s využitím ich
dobrovoľníckej angažovanosti
Podpora neformálnych aktivít
prispievajúcich k sebestačnosti
seniorov a zapájaniu sa do
spoločenského života v obci
(zapájanie ich do kultúrnych
a spoločenských aktivít v obci)
Rozvíjanie vyhľadávacej činnosti
vo vzťahu k osamelým seniorom
Podpora preventívnych programov
na elimináciu zločinu a trestnej
činnosti zameranej na starších ľudí
(telefonické podvody, pouličné
podvody, návštevy
v domácnostiach osamelých
seniorov pod zámienkou vylákania
finančných prostriedkov,...)
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Opatrenie
B 1.1
Zabezpečenie sociálnych
služieb podporujúcich
udržanie seniorov čo
najdlhšie v ich
prirodzenom domácom
prostredí

Aktivita
B 1.1.1

B 1.1.2

Opatrenie
B 1.2
Zriadiť denný stacionár
s výhľadom rozšírenia
o zariadenie
opatrovateľskej služby

Uskutočniť prieskum záujmu
o poskytovanie prepravnej
služby v spolupráci
s okolitými obcami pre
občanov širšieho okolia
vrátane prieskumu finančnej
participácie okolitých obcí na
prevádzkovanie prepravnej
služby
Podpora zriadenia
a prevádzkovania prepravnej
služby (v prípade výstupov
z aktivity B 1.1.1 a záujmu
o zriadenie prepravnej
služby)

Aktivita
B 1.2.1
B 1.2.2

B 1.2.3

Termín
Prvý
2018

polrok

Druhý polrok
2019

Termín

Vytipovanie vhodnej
nehnuteľnosti
Príprava projektovej
dokumentácie

Október –
december 2017
1.polrok 2018

Realizácia projektu Denného
stacionára a uvedenie do
prevádzky denného
stacionára

2.polrok 2018
a 1.polrok
2019
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Zdroje
Rozpočet obce
300,- €

Zdroje
z grantov
a dotácii (
nákup OMV)
a rozpočty
združených
obcí na
prevádzku
Cca 15000,€/ročne

Zdroje

Z EŠIF na
projektovú
dokumentáciu
a rekonštrukciu
– podľa
spracovaného
rozpočtu
v závislosti od
rozsahu
zadania
EŠIF na
rekonštrukciu
a z rozpočtu
obcí
participujúcich
na spolupráci (
na prevádzku
cca 12 000,- €)
+ finančný
príspevok
z MPSVaR (na
odkázanosť (
cca 28 000,-€)
– spolu cca
40 000,€/ročne pri
kapacite 12
miest
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Opatrenie
B 2.1
Rozvíjať a skvalitňovať
opatrovateľskú službu pre
seniorov
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Aktivita
B 2.1.1

B 2.1.2

Opatrenie

Aktivita

B 2.2
Podpora činnosti Jednoty
dôchodcov a jej prepojenie
s formálnymi aktivitami
obce zameranými na
starostlivosť o seniorov
s využitím ich
dobrovoľníckej
angažovanosti
Opatrenie

B 2.2.1

B 2.3
Podpora neformálnych
aktivít prispievajúcich
k sebestačnosti seniorov
a zapájaniu sa do
spoločenského života
v obci ( zapájanie ich do
kultúrnych
a spoločenských aktivít
v obci)
Opatrenie

B 2.3.1

B 3.1
Rozvíjanie vyhľadávacej
činnosti vo vzťahu
k osamelým seniorom

B 3.1.1

Vytvorenie denného centra
v priestoroch denného
stacionára

Aktivita

B 2.3.2

Poskytovanie priestorov pre
neformálne aktivity seniorov
Podpora dobrovoľníckych
aktivít seniorov zameraných
do svojej komunity (návšteva
osamelých seniorov, pomoc
pri nákupoch, svojpomoc pri
krátkodobých ochoreniach –
chrípkach – nákupy, donáška
liekov, doprovod
k lekárovi,....)

Aktivita

Opatrenie
B 3.2
Podpora preventívnych
programov
na elimináciu zločinu
a trestnej činnosti
zameranej na starších ľudí
( telefonické podvody,
pouličné podvody,
návštevy v domácnostiach
osamelých seniorov pod
zámienkou vylákania

Spracovať databázu
opatrovateliek s kvalifikáciou
na území obce, ktoré
pracovali v zahraničí, resp.
v zdravotníckych službách
Vytvoriť model efektívneho
poskytovania Osl reagujúcich
na dopyt, zohľadňujúc
efektívnosť zamestnávania –
spolupráca s obcami

Vytvoriť databázu osamelo
žijúcich seniorov v obci
a zaviesť pravidelné návštevy
v spolupráci so seniorskými
dobrovoľníkmi v súlade
s aktivitou B 2.3.2

Aktivita
B 3.2.1

Organizovanie prednášok,
workshopov na tému
eliminácie zločinu a trestnej
činnosti zameranej na starších
ľudí
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Termín

Zdroje

Január
až
marec 2018

Rozpočet obce
300,- €

Marec – jún
2018

Z grantov
5000,- €

Termín
Rok 2018/2019

Termín
Priebežne
,
podľa potreby
Pribežne podľa
potreby

Zdroje
Z rozpočtu
obce 2000,€/ročne

Zdroje
Zo zdrojov
obce

Termín

Zdroje

1.polrok 2018 a
priebežne

Rozpočet obce

Termín

Zdroje

Rok 2018

V spolupráci
s MV SR,
policajnými
zložkami
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finančných
prostriedkov,...)

Zabezpečiť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi a vytvoriť podmienky na
zabezpečenie potrieb rodín s deťmi odkázaných na pomoc
Priorita
Opatrenie
C.1
Rozvoj prevencie
C.1.1
Podpora záujmových aktivít pre
deti a mládež
C 1.2
Zvyšovanie spoločenského
ocenenia a citlivosti voči
rodičovstvu a mladým rodičom
C.2
Podpora rodín v nepriaznivej sociálnej
C 2.1
Podpora tvorby pracovných miest
situácii
C 2.2
Podpora neformálneho vzdelávania
pre rozvoj životných zručností
C 2.3
Podpora aktivít pre rodiny
Opatrenie
C 1.1
Podpora záujmových
aktivít pre deti a mládež

Aktivita
C.1.1.1

Opatrenie
C.1.2
Zvyšovanie spoločenského
ocenenia a citlivosti voči
rodičovstvu a mladým
rodičom

Aktivita
C 1.2.1

Opatrenie
C 2.1
Podpora tvorby
pracovných miest

Využívanie spoločenských
udalostí obce k osvete,
prezentácii a oceneniu role
rodičov a mladých matiek

Aktivita
C 2.1.1

Opatrenie
C 2.2
Podpora aktivít pre rodiny

Využívanie vhodných
voľných priestorov pre deti a
mládež

Organizovanie verejnoprospešných prác, menších
obecných služieb a aktivačnej
činnosti

Aktivita
C 2.3.1

Zmapovanie potrieb rodín
(predovšetkým rodín so
zdravotne postihnutými
deťmi, osamelých matiek)
v oblasti rozvoja aktivít a
infraštruktúry pre nich
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Termín
2018

Termín
2018

Termín
2018 - 2020

Termín
2018

Zdroje
Rozpočet obce
500,-€

Zdroje
Rozpočet obce

Zdroje
ÚPSVaR

Zdroje
Rozpočet obce
300,-€
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6.3 Finančný a časový plán
Rozvojové aktivity k zabezpečeniu sociálneho rozvoja sú zosumarizované a spracované v tabuľke č. 17

Tabuľka č. 17
Aktivity zabezpečujúce sociálny rozvoj v obci Tomášovce
Aktivita

Dôležitosť

Finančné
zabezpečenie

Predpokladan
é

Doba
realizácie

náklady

Schválenie zmeny v organizačnej
štruktúre obce v OZ
A 1.1.1

Výberové konanie a obsadenie p.m.
sociálny pracovník
A 1.1.2

Vyhodnotenie potrieb ďalšieho
vzdelávania pracovníkov OcÚ vo vzťahu
k úlohám KPSS v sociálnej oblasti
A 1.2.1

1

Rozpočet
obce

0

01-03/2018

7200,- €

04/2018

10 800,- €

Ročne

2000,- €

2018

300,- €

2019 - 2022

300,- €

2018

200,- €

2018

1
Rozpočet
obce
2

A 1.2.2
Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania
na základe potrieb a vyhodnotenia účinnosti
vzdelávania

2

Vyškolenie pracovníkov poverených
zostavením a udržiavaním databázy (práca
s datovými súbormi)

2

Vytvorenie systému zberu dát
o kvalifikovaných pracovníkoch v sociálnej
oblasti v obci

2

OP ĽZ EŠIF

Rozpočet
obce

A 1.3.1

Rozpočet
obce

A 1.3.2

Rozpočet
obce

A 2.1.1 Identifikovanie a oslovenie obcí, ktorí

môžu byť potencionálni členovia partnerstva

Definovanie rozsahu a spôsobu
spolupráce, formalizovanie partnerstva
A 2.1.2

1

Rozpočet
obce

100,- €

2018

1

Rozpočet
obce

100,- €

2018

2018
35
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A 2.2.1
Identifikovanie
a oslovenie 1
Rozpočet
poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí môžu
obce
byť potencionálni členovia partnerstva

2018
100,-

€

1

2018
Rozpočet
obce

A 2.2.2 Definovanie rozsahu a spôsobu
spolupráce, formalizovanie partnerstiev

100,- €

2
A 3.1.1 Vytvorenie realizačného tímu na zber

dát a prípravu štruktúry sociálneho sprievodcu

Rozpočet
obce

2

Rozpočet
obce

Vytvorenie informačnej mapy
o poskytovateľoch sociálnych služieb v obci
a okolí, o dávkach v sociálnej oblasti
A

3.1.2

2018
150,- €

2018
150,- €
2018

A 3.1.3 Tlač a distribúcia sociálneho sprievodcu

2

Nadácia
Socia

500,- €

Rozpočet
obce

Sociálny
pracovník
obce

občanom

4.1.1
Vytvoriť
systém
zberu
a vyhodnocovania potrieb rodín s členmi
v nepriaznivej sociálnej situácii
A

3

2018

2018
A 4.1.2 Vytvorenie aktuálnej databázy rodín

odkázaných
na
sociálnu
pomoc,
štruktúrovaných podľa sociálnych udalostí

3

Rozpočet
obce

1

Rozpočet
obce

A 4.2.1 Registrácia sociálneho poradenstva na

VÚC (BBSK)

1

Rozpočet
VÚC

Poskytnutie sociálneho poradenstva
rodinám odkázaným na pomoc
A 4.2.2

36

Sociálny
pracovník
obce
Sociálny
pracovník
obce
9600,€/ročne

2018 - 2022
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Predpokladan
DôležiFinančné
é
tosť
zabezpečenie
náklady

B

1.1.1
Uskutočniť prieskum záujmu
o poskytovanie prepravnej služby v spolupráci
s okolitými obcami pre občanov širšieho okolia
vrátane prieskumu finančnej participácie
okolitých obcí na prevádzkovanie prepravnej
služby

1

Rozpočet
obce

Podpora zriadenia a prevádzkovania
prepravnej služby (v prípade výstupov
z aktivity B 1.1.1 a záujmu o zriadenie
prepravnej služby)

1

Granty +
dotácie
MPSVaR

B 1.1.2

Združené
prostriedky
obcí

B 1.2.1 Vytipovanie vhodnej nehnuteľnosti

B 1.2.2 Príprava projektovej dokumentácie

B 1.2.3 Realizácia projektu Denného stacionára

2018

20 000,(nákup OMV)

2019

15 000,(ročná
prevádzka)

2018
EŠIF

3
3

EŠIF

Rozpočty
participujúcic
h obcí

Spracovať databázu opatrovateliek
s kvalifikáciou na území obce, ktoré pracovali
v zahraničí, resp. v zdravotníckych službách

realizácie

300,- €

3

a uvedenie do prevádzky denného stacionára

B 2.1.1

Doba

2

Rozpočet
obce

37

10 000,-

2018

Na
rekonštrukciu
podľa RN

2019

40 000,€/ročne
(12 000
rozpočet
obce +
28 000
finančný
príspevok
z MPSVaR)

300,- €

2019/2022

2018
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2.1.2
Vytvoriť model efektívneho
poskytovania Osl reagujúcich na dopyt,
zohľadňujúc efektívnosť zamestnávania –
spolupráca s obcami
B

B 2.2.1 Vytvorenie denného centra v priestoroch

denného stacionára

Podpora dobrovoľníckych aktivít
seniorov zameraných do svojej komunity
(návšteva osamelých seniorov, pomoc pri
nákupoch, svojpomoc pri krátkodobých
ochoreniach – chrípkach – nákupy, donáška
liekov, doprovod k lekárovi,....)

EŚIF/NPPOS

16 000,-€

2

2018 – 2022

3

Rozpočet
obce

1000,€/ročne

2019 – 2022

500,- €/ročne

2019 – 2022

200,-€/ročne

2018 – 2022

300,- €

2018

200,-€

2018 – 2022

Rozpočet
obce

200,- €/ročne

2018 – 2022

ÚPSVaR

500,-€/ročne

2018 – 2022

Rozpočet
obce

300,-€/ročne

2019 - 2022

B 2.3.1

Vytvoriť databázu osamelo žijúcich
seniorov v obci a zaviesť pravidelné návštevy
v spolupráci so seniorskými dobrovoľníkmi
v súlade s aktivitou B 2.3.2

3
Rozpočet
obce

Rozpočet
obce

B 3.1.1

3

Granty
a dotácie

B 3.2.1 Organizovanie prednášok, workshopov

na tému eliminácie zločinu a trestnej činnosti
zameranej na starších ľudí

Využívanie
vhodných
priestorov pre deti a mládež
C.1.1.1

3

Rozpočet
obce

voľných

3

C 1.2.1 Využívanie spoločenských udalostí obce

k osvete, prezentácii a oceneniu role rodičov
a mladých matiek

3
Organizovanie verejno-prospešných
prác, menších obecných služieb a aktivačnej
činnosti
C 2.1.1

3
C 2.3.1 Zmapovanie potrieb rodín

(predovšetkým rodín so zdravotne
postihnutými deťmi, osamelých matiek)
v oblasti rozvoja aktivít a infraštruktúry pre
nich

3

38
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Tabuľka č. 18
Finančná tabuľka KPSS – rozdelenie financií na jednotlivé ciele a opatrenia v rokoch 2018 – 2022
(€)
Rok
2018
2019
2020
2021
2022
Spolu
Cieľ č. 1 – Zabezpečiť pre občana kvalifikované poradenstvo v oblasti sociálnych služieb,
informovanosť a vytvoriť podmienky pre účinnú spoluprácu
Opatrenie A.1.1
7 200,10 800,10 800,10 800,10 800,50 400,Opatrenie A. 1.2
2 000,300,300,300,300,3 200,Opatrenie A.1.3
500,500,Opatrenie A.2.1
200,200,Opatrenie A. 2.2
200,200,Opatrenie A.3.1
800,300,1100,Opatrenie A. 4.1
Opatrenie A. 4.2
9 600,9 600,9 600,9 600,38 400,Spolu:
10 900,20 700,20 700,21 000,20 700,94 000,Zdroje
Obec
8 900
11 100
11 100
11 100
11 100
financovania
(82%)
(53,6%)
(53,6%)
(53,6%)
(53,6%)
EŠIF
2 000
(18%)
VÚC
9 600
9 600
9 600
9 600
(46,4%)
(46,4%)
(46,4%)
(46,4%)
Tabuľka č. 19
Finančná tabuľka KPSS – rozdelenie financií na jednotlivé ciele a opatrenia v rokoch 2018 – 2022
(€)
Rok
2018
2019
2020
2021
2022
Spolu
Cieľ č. 2 – Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život pre seniorov a čo najdlhšie ich udržať
v prirodzenom rodinnom prostredí
Opatrenie B.1.1
300,35 000,- 15 000,- 15 000,15 000,80 300,Opatrenie B.1.2
10 000,500 000,- 40 000,- 40 000,40 000,- 630 000,Opatrenie B.2.1
16 300,16 000,- 16 000,- 16 000,16 000,80 300,Opatrenie B.2.2
1 000,1 000,1 000,1 000,4 000,Opatrenie B.2.3
500,500,500,500,2000,Opatrenie B.3.1
200,200,200,200,200,1000,Opatrenie B.3.2
300,300,Spolu:
27 100,552 700,- 72 700,- 72 700,72 700,- 797 900,Zdroje
Obec
800,- (3%)
16 700
28 700
28 700
28 700
financovania
(3,2%)
(39,4%)
(39,4%)
(39,4%)
EŠIF
26 000
516 000
16 000
16 000
16 000
(96%)
(93,4%)
(22%)
(22%)
(22%)
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Granty,
MPSVaR
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300,- (1%)
20 000
28 000
28 000
(3,6%)
(38,5%)
(38,5%)

28 000
(38,5%)

Tabuľka č. 20
Finančná tabuľka KPSS – rozdelenie financií na jednotlivé ciele a opatrenia v rokoch 2018 – 2022
(€)
Rok
2018
2019
2020
2021
2022
Spolu
Cieľ č. 3 – Zabezpečiť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi a vytvoriť podmienky na
zabezpečenie potrieb rodín s deťmi odkázaných na pomoc
Opatrenie C.1.1
200,200,200,200,200,1000,Opatrenie C.1.2
200,200,200,200,200,1000,Opatrenie C.2.1
6 000,6 000,6 000,6 000,6 000,30 000,Opatrenie C.2.2
300,300,300,300,300,1 500,Spolu:
6 700,6 700,6 700,6 700,6 700,33 500,Zdroje
Obec
700 (10%)
700
700
700
700 (10%)
financovania:
(10%)
(10%)
(10%)
ÚPSVaR
6 000 (90%)
6 000
6 000
6000
6 000
(90%)
(90%)
(90%)
(90%)
V tabuľkách č. 18 – 20 je spracovaný indikatívny finančný plán pre jednotlivé ciele komunitného plánu
na programovacie obdobie rokov 2018 – 2022. Určuje zdroje financií potrebných na krytie príslušných
nákladov na realizáciu plánovaných rozvojových aktivít.
Finančné zdroje boli rozčlenené na päť kategórií:
Vlastné zdroje – predstavujú financie vyčlenené z rozpočtu obce na jednotlivé ciele a aktivity. Pri
aktivitách, u ktorých sa predpokladá financovanie prostredníctvom EŠIF je potrebné, aby obec mala na
realizáciu zabezpečených 5 % oprávnených nákladov.
EŠIF – predstavujú nenávratné finančné prostriedky z európskych štrukturálnych integrovaných
fondov, ktoré umožňujú kryť až 95 % oprávnených nákladov na príslušné aktivity podporované v rámci
operačných programov ( v KPSS sa uvažuje pri rekonštrukcii objektov DeS, na opatrovateľskú službu,
na vzdelávanie,).
Zdroje zo štátneho rozpočtu – finančný príspevok na činnosť denného stacionára
Zdroje z ÚPSVaR – zdroje na podporu aktivačných činností
Granty a dotácie – na tlač sociálneho sprievodcu na preventívne aktivity pre seniorov pri páchaní
kriminality na senioroch.
Pre rok 2018 sú plánované na realizáciu opatrení KPSS objem finančných prostriedkov vo výške
44 700,- €. Štruktúra zdrojov financovania pre rok 2018 je nasledovná:
10 400 € (23,3%) je plánovaných z rozpočtu obce
28 000 € ( 62,64%) je plánovaných z EŠIF
6 000 € ( 13,4%) je plánovaných z rozpočtu ÚPSVaR
300 € (0,7%) je plánovaných z grantov
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