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Vážení obyvatelia Janovej Lehoty,

teší ma, že Vám môžem predstaviť Komunitný plán sociálnych služieb obce Janova Lehota. Je to
strategický dokument, ktorý prezentuje spôsob, akým smerom sa má naša obec uberať v sociálnej
starostlivosti o svojich občanov. Definuje priority, aktivity a služby, ktoré naša obec rozvíja a bude
rozvíjať v sociálnej oblasti v nasledujúcich piatich rokoch.
Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak,
aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.
Obec Janova Lehota poskytuje pre svojich občanov pomoc v sociálnej oblasti, a to najmä tam, kde nie
je v silách rodín postarať sa o svojich najbližších. Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom
období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v tomto strategickom dokumente.
Komunitný plán je zameraný predovšetkým na cieľové skupiny sociálne znevýhodnených obyvateľov,
ako sú seniori, zdravotne postihnutí, rodiny s deťmi či osoby v hmotnej núdzi.
Pri jeho tvorbe, sme tiež mali na zreteli reálne možnosti, ktoré dokáže pre svojich občanov
v súčasnosti samospráva zabezpečiť pri poskytovaní sociálnych služieb .
Ďakujem terénnym sociálnym pracovníčkam, pracovníkom obecného úradu, ako aj všetkým občanom,
ktorí sa podieľali na spracovaní celej stratégie.
Verím, že Komunitný plán sociálnych služieb bude pokračovať v nastolenom trende sociálnej politiky
obce až do roku 2020, s cieľom skvalitnenia a rozvoja života občanov obce Janova Lehota.

Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA
starostka obce
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Komunitný plán sociálnych služieb Obce Janova Lehota na roky 2015 – 2020 bol schválený
Uznesením Obecného zastupiteľstva č . 7 / 2015 dňa 23. januára 2015.
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KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1.1

Komunitný plán sociálnych služieb

Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam plánovať sociálne
služby na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2 tohto zákona ,,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.“
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“) a koncepcia rozvoja sociálnych
služieb obsahuje podľa § 83 ods.5 zákona:
• analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia
sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej
služby,
• analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb a cieľových skupín,
• analýzu sociologických a demografických údajov v územnom obvode obce,
• určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,
• časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a
organizačných podmienok na ich realizáciu,
• spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
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 zdrojov
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. Všetky účastníci majú v
procese plánovania rovnaké práva a povinnosti v oblasti rozhodovania ako aj finálnej podoby
5
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komunitného plánu. Charakteristickým znakom KPSS je zapájanie všetkých tých, ktorých sa
spracovávaná oblasť týka; dialóg, vyjednávanie a konsenzus.
Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2

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. potenciálnych záujemcov o 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;
priblíženie ponuky a potreby v oblasti sociálnych služieb.
PRINCÍPY A HODNOTY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi
Komunitný plán je zmluvou, v ktorej sa najmenej tri strany (prijímatelia, poskytovatelia,
zadávatelia) zaväzujú k vzájomnej spolupráci a súčinnosti. Slobodný a informovaný súhlas
musí byť výsledkom slobodného dialógu. Predmetom dohody nie sú len zámery a ciele, ale
taktiež aj spôsob postupu pri realizácii odsúhlasených aktivít.
Posilnenie princípov občianskej spoločnosti
Každý má právo zapájať sa do vecí verejných. Komunitné plánovanie prepojuje aktivitu a
potreby občanov s rozhodovaním samosprávy.
Zapojenia sa prijímateľov do komunitného plánovania
Až keď dosiahneme slobodné, aktívne a rovnocenné zapojenie prijímateľov na všetkých
úrovniach, tak môžeme hovoriť o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Do tej doby ide
len o užitočné kroky na príprave komunitného plánovania. Princíp pozitívnej diskriminácie je
pri zapájaní prijímateľov užitočný. Jeho cieľom je poskytnúť prijímateľom takú asistenciu,
aby sa pri plánovaní sociálnych služieb stali rovnocennými partnermi ostatných
poskytovateľov, zadávateľov sociálnych služieb.
Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov
Nie je možné zabúdať na spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto
oblasti, na význam práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny,
rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je
jedným z nástrojov na celkové zlepšenie kvality života v obci.
Práca s informáciami
Je nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa plánovania
zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií verejnosti. Ak budú informácie pravidelne
odovzdávané, bude možné očakávať relevantné pripomienky a podnety. Je dôležité stanoviť,
ako bude možné vznášať pripomienky a ako sa bude s pripomienkami nakladať.
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Priebeh spracovania komunitného plánu
Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý ako výsledný dokument
Komunitné plánovanie nerobia experti. Proces komunitného plánovania znamená
vyhľadávanie, zapájanie a diskusiu rôznych ľudí. Tento proces umožňuje, aby navrhnutý
systém sociálnych služieb bol jedinečný a neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym
potrebám, podmienkam a zdrojom. To nevylučuje, aby proces komunitného plánovania bol
profesionálne facilitovaný a výsledný dokument – komunitný plán – napísala poverená
skupina alebo objednaný odborník.
Kompromis priania a možností
Výsledkom komunitného plánovania je vždy kompromisné riešenie medzi tým, čo chceme a
tým, čo máme k dispozícii. Možnosťami v tomto prípade nie sú iba materiálne, finančné a
ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí
cieľov komunitného plánu podieľať.
Cyklický proces
Komunitné plánovanie tvorí špirálu, v ktorej sa jednotlivé fázy, témy a problémy cyklicky
opakujú, preto je potrebné sa nimi opakovane zaoberať. Komunitný plán je dokument
vyžadujúci pravidelnú aktualizáciu a trvalú starostlivosť.
Riešiť, to čo sa dá dosiahnuť
Komunitné plánovanie vychádza z reálneho základu z pohľadu zastúpenia cieľových skupín,
aktuálnych možností zabezpečenia soc. služieb ako aj problémových situácii. Vzhľadom k
miestnemu spoločenstvu je zamerané na cieľové skupiny seniorov, ľudí so zdravotným
postihnutím, obyvateľov postihnutých resp. ohrozených soc. vylúčením a matky s maloletými
deťmi.
1.3

Použitá terminológia

Prijímateľ sociálnych služieb (užívateľ) je človek, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej
situácii a nie je schopný túto situáciu sami zvládnuť. Stávajú sa tak odkázanými na pomoc
iných. Sú to ľudia, ktorí služby dostávajú, ako aj tí, ktorí na ne čakajú. Ciele a zámery
užívateľov majú pri komunitnom plánovaní rovnakú váhu ako ciele a zámery zadávateľov a
poskytovateľov, ak nechceme rovno povedať, že by mali byť prioritné. Potreby prijímateľov
sú materiálne, v ktorých ide predovšetkým o sociálne dávky , príspevky, bývanie, jedlo,
oblečenie. Patria sem aj potreby týkajúce sa prepravy MHD pre osoby so zdravotným
postihnutím a bezbariérovosť. Ďalšou potrebou sú príležitosti vrátane pracovných príležitostí
pre sociálne slabších občanov. Ďalej sú to sociálne potreby v rovine komunitných
a voľnočasových aktivít a eticko-osobnostné potreby. 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, objavovanie nedostatkov v ponuke služieb.
Poskytovateľ sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt, súkromná
nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená samosprávnym
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krajom, organizácia zriadená štátom. Všetci poskytovatelia majú pri komunitnom plánovaní
rovnaké postavenie, 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 schopností
a možností a poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.
Objednávateľ (zadávateľ) sociálnych služieb je subjekt, ktorému zákon ukladá zabezpečiť
sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spravujú. Sú to obce alebo kraje. Úlohou obce
je niektoré druhy služieb priamo poskytovať, ale najmä koordinovať činnosť ďalších
poskytovateľov v obvode jej pôsobnosti tak, aby sa vytvárala efektívna a hospodárna sieť
služieb pre všetkých obyvateľov obce. Je veľmi dôležité, aby obec uznesením zastupiteľstva
deklarovalo svoju vôľu plánovať a rozvíjať sociálne služby. Takéto politické rozhodnutie
prijaté na začiatku celého procesu, potvrdzuje legitimitu komunitného plánovania a je zárukou
pre zapojenie ďalších účastníkov.
Pracovná skupina je tvorená zástupcami objednávateľa, poskytovateľov a užívateľmi
sociálnych služieb a spoločne sa zaoberá určitým okruhom problémov.
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.
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2.1

Základná charakteristika obce

Prvá písomná zmienka:
Počet obyvateľov:
Hustota obyvateľstva na km²:
Okres:
Región:
Samosprávny kraj:
Web:

r. 1376
916
52
Žiar nad Hronom
Žiarska kotlina
Banskobystrický
www.janovalehota.sk

Obec Janova Lehota je vzdialená 60 km juhozápadným smerom od sídla VÚC Banská
Bystrica a 17 km severozápadným smerom od okresného sídla Žiar nad Hronom. Okresné
8
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mesto Žiar nad Hronom je pre obec Janovu Lehotu najvýznamnejším sídlom plniacim pre
obyvateľov Janovej Lehoty funkcie centra dopravy, zamestnania a vyššej občianskej
vybavenosti. V rámci Vyššieho územného celku Banskobystrického kraja patrí katastrálne
územie obce Janova Lehota k rozvojovým centrám miestneho významu s poľnohospodárskou
a obytnou funkciou.
Kataster obce Janova Lehota s rozlohou 1767 ha sa rozkladá v severozápadnej časti
Banskobystrického kraja v severnom cípe okresu Žiar nad Hronom. Zo severu je obklopený
okresom Prievidza (KÚ obce Nová Lehota a KÚ mesta Handlová), z východu KÚ obce
Kosorín (okres Žiar nad Hronom), južnú hranicu vymedzuje KÚ obce Lutila (okres Žiar nad
Hronom), juhozápadnú a západnú hranicu KÚ obce Lovčica – Trubín (okres Žiar nad
Hronom). Západnou hranicou katastrálneho územia obce Janova Lehota vedie dopravná
komunikácia medzinárodného významu E 572, spájajúca sídlo banskobystrického VÚC Banskú Bystricu s najvýznamnejším sídlom Horného Ponitria – Prievidzou.
Prvá písomná zmienka o obci Janova Lehota je doložená z roku 1487. Do roku 1960 obec
patrila pod Tekovskú župu, okres Kremnica, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila pod
okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žiar nad Hronom,
kraj Banskobystrický. V roku 1536 obec mala port a kováča, v roku 1601 faru, školu,
sladovňu a 91 domov, v roku 1715 mlyn, krčmu a 51 daňovníkov, v roku 1828 142 domov
a 961 obyvateľov. Zaoberali sa murárstvom, tesárstvom, neskoršie pracovali v handlovských
baniach. Za I. Československej republiky (I. ČSR) tu žila prevažná väčšina obyvateľov
nemeckej národnosti. Okrem tradičných zamestnaní sa zaoberali i poľnohospodárstvom. Pred
oslobodením bola väčšina obyvateľov evakuovaná do českého pohraničia, po oslobodení sa
časť vrátila. V roku 1951 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo (JRD). Väčšina
obyvateľov pracovala v priemysle v Handlovej, Žiari nad Hronom a v lesoch.
Názvy obce sa postupne menili: z roku 1487 je písomne doložený názov Leotta, z roku 1570
Noua Lehotta, Janowa Lehotta, z roku 1773 Janowa Lehota, z roku 1920 Janowa Lehôta, z
roku 1927 Janova; po maďarsky sa nazývala Jánosgyarmat, po nemecky Drexlerhau alebo
Drechselhau. Od roku 1487 patrila obec ostrihomskému arcibiskupstvu, od roku 1776
banskobystrickému biskupstvu.
2.2

Sociálno - demografické údaje

Sociálno – demografické údaje o obyvateľoch obce Janova Lehota boli zozbierané
z nasledujúcich zdrojov: evidencia obyvateľstva obecného úradu, štatistické údaje Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, Domov sociálnych služieb a domov
dôchodcov Nádej a následne spracované do prehľadných tabuliek podľa potrieb komunitného
plánu.
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Štruktúra obyvateľstva, rok 2014
Vek
Muži
0 – 5 rokov
28
6 – 15
39
16 – 25
63
26 – 35
75
36 – 50
93
51 – 60
79
61 – 70
51
nad 70
37

Ženy
21
24
32
72
80
74
48
91

Spolu
49
63
95
147
173
153
99
68

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, rok 2014
Muži
Ženy
465
442

Spolu
907

1000
800
600
400
200
0

Muži

Ženy

Spolu

Produktivita obyvateľstva, rok 2014
Vek
Predproduktívny vek (do 15 rokov)
Predproduktívny vek (16 – 17 rokov)
Produktívny vek (18 – 62 rokov)
Poproduktívny vek (63 rokov a viac)

600

Predproduktívny vek (do
15 rokov)

500
400

Predproduktívny vek (16 –
17 rokov)
Produktívny vek (18 – 62
rokov)

300
200
100
0

Muži
67
5
318
75

Ženy
45
7
262
128

Spolu
112
12
580
203

Počet obyvateľov vo veku 40
– 59 rokov (riziko nárastu
hmotne odkázaných), rok
2014

Poproduktívny vek (63
rokov a viac)
Muži

Ženy

Spolu

Muži
138

Ženy
123

10
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Celkový počet domácností, rok 2014
Celkový počet domácností:

304

Počet občanov s ŤZP, rok 2014
Muži
15

Ženy
17

Celkový počet svadieb a rozvodov, rok 2014
Počet svadieb:
8
Počet rozvodov:
Národnostná štruktúra, rok 2014
Národnosť
Spolu
Rusínsko - ukrajinská
8
Česká
4
Nemecká
11
Poľská
1
Maďarská
1

Spolu
32

6

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2010 - 2014
Rok: 2010
Rok: 2011
Rok: 2012
872
924
875

Rok: 2013
904

Prírastky/úbytky narodených a zomrelých obyvateľstva v rokoch 2010 - 2014

Rok

Narodení

Zomrelí

Celkový prirodzený
prírastok/úbytok

2010
2011
2012
2013
2014

9
10
10
8
6

11
14
18
18
19

-2
-4
-8
- 10
- 13

Prírastky/úbytky prisťahovaných a odsťahovaných v rokoch 2010 - 2014
Rok

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Celkový prírastok/
úbytok zo sťahovania

2010
2011
2012
2013
2014

21
35
8
33
41

13
22
20
17
23

8
13
- 12
16
18

11

Rok: 2014
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3

ANALÝZA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI

3.1

Aktuálne sociálne služby v obci Janova Lehota

Poskytovateľom sociálnej služby podľa 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 je:
• verejný poskytovateľ: obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom

• neverejný poskytovateľ.
Financovanie sociálnych služieb je zabezpečované z nasledujúcich zdrojov:
• rozpočet obce,
• úhrada od klientov,
• Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR,
• Sponzorstvo – darovacie zmluvy,
• OZ Nádej seniorom,
• iné zdroje.
Obec Janova Lehota realizuje nasledovné sociálne služby a sociálnu pomoc obyvateľom
obce Janova Lehota:
• opatrovateľská služba
• posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu
• celoročná pobytová služba v zariadení DSS a DD Nádej
• celoročná pobytová služba v Špecializovanom zariadení Nádej
• poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa
• poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa do základnej školy
• výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
• poskytovanie dotácie na stravu a školské potreby v pôsobnosti UPSVaR pre deti zo
sociálne odkázaných rodín
• výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú
dochádzku
• poskytovanie sociálneho poradenstva
• terénna sociálna práca a vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc
• sociálny taxík.
Opatrovateľská služba
Obec Janova Lehota poskytuje opatrovateľskú službu v súlade so zákonom 448/2008 Z.z.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
• je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.
podľa prílohy č. 3 zákona
• je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008
Z.z.
12
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Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby prednostne v
pracovné dni v pracovnom čase, pokiaľ sa poskytovateľ s opatrovanou osobou nedohodli
inak. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
• ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
• ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak tento zákon neustanovuje inak)
• ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
zákona č. 447/2008 Z.z.
• ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.
V roku 2004 bola v obci Janova Lehota poskytovaná opatrovateľská služba 2 osobám, a to
dvomi opatrovateľkami vykonávajúce túto činnosť na 0,5 a 0,7 pracovného úväzku.
Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Nádej
Podľa
VZN
7/2014
o poskytovaní
sociálnych služieb a Dodatku č.1 VZN
7/2014 Obec Janova Lehota poskytuje ako
verejný poskytovateľ sociálne služby
dlhodobej starostlivosti v zariadení DSS a
DD Nádej – Domov sociálnych služieb a
domov dôchodcov Nádej. V domove
sociálnych služieb sa poskytuje služba
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.
3. zákona. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V príjemne farebne ladenom zariadení DSS a DD Nádej so sídlom Janova Lehota č.71 sa
nachádza 36 izieb, 12 na prízemí a 24 na poschodí. Štandardné vybavenie jedno -, dvoj a trojlôžkových izieb pozostáva z polohovateľnej postele, skrine, nočného stolíka, nočnej
lampy, konferenčného stolíka, stoličky, nádoby na odpadky a zrkadla, pričom niektoré
obsahujú samostatné sociálne zariadenie s WC. V zariadení je ubytovaných 61 klientov
(január 2015), ktorým je poskytovaný celoročný pobyt. DSS a DD Nádej pôsobí v obci od
roku 2003.
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Špecializované zariadenie Nádej

Špecializované zariadenie je určené na poskytovanie sociálnej
služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z. a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba,
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha,
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu
etiológie, hluchoslepota, a pod.
Špecializované zariadenie Nádej, ktoré bolo zriadené v roku
2014, je zariadením rodinného typu s vysokým štandardom
kvality poskytovaných služieb. Pozostáva z 5-tich izieb,
ktorých súčasťou je vlastné sociálne zariadenie, šatník
a spoločný výťah. Interiér je prehľadne označené
prostredníctvom symbolov a farieb, ktoré zabezpečujú jednoduchú orientáciu. V súčasnosti
(január 2015) zariadenie poskytuje domov 10-tim klientom .
Chod zariadenia DSS a DD Nádej a Špecializovaného zariadenia Nádej personálne
zabezpečuje 40 zamestnancov: vedúca ekonomicko-personálneho úseku (1), vedúca sociálno
– zdravotného úseku (1), sociálny pracovník (1), administratívny pracovník (1), terapeuticko
– regeneračný pracovník (1), terapeutický personál (4), zdravotnícky personál (4),
opatrovateľky (15), pomocno-obslužný personál (1), asistentky klientov (2), upratovačky (3),
personál stravovacieho zariadenia (5), údržbár (1).
Poskytované služby DDD a DD Nádej a Špecializovaného zariadenia Nádej:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ošetrovateľská starostlivosť,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
• osobné vybavenie,
• pracovná terapia,
• záujmová činnosť,
• úschova cenných vecí.
Denný stacionár pre seniorov
DSS a DD Nádej zabezpečuje podľa potrieb obyvateľov obce denný stacionár, v ktorom sa
podľa § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v
zariadení len na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
14
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• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• stravovanie,
• pracovná terapia,
• záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe,
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri
sociálnej rehabilitácii.
Poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa
V roku 2014 bolo poskytnutých 6 príspevkov pri narodení dieťaťa vo výške po 70 EUR.
Poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa do základnej školy
V roku 2014 bolo poskytnutých 7 príspevkov v sume po 50 EUR pri príležitosti nástupu detí
do prvého ročníka základnej školy.
Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
• 3 dotácie pre deti navštevujúce MŠ (II. polrok šk. roku 2013/2014)
• 2 dotácie pre deti navštevujúce MŠ (I. polrok šk. roku 2014/2015)
• 17 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ (II. polrok šk. roku 2013/2014)
• 19 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ (I. polrok šk. roku 2014/2015)
Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením:
• 3 dotácie pre deti navštevujúce MŠ (II. polrok šk. roku 2013/2014)
• 2 dotácie pre deti navštevujúce MŠ (I. polrok šk. roku: 2014/2015)
• 17 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ (II. polrok šk. roku 2013/2014)
• 19 dotácií pre deti navštevujúce ZŠ (I. polrok šk. roku 2014/2015)
Výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú
dochádzku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak
• z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne
plnenie povinnej školskej dochádzky . nezaopatreného dieťaťa,
• zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
• podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe
vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak
maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z
tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil,
• bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené
výchovné opatrenie, alebo
• prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľ dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá
15
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sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v
hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného
príjemcu.
Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa písm. a) až d) je obec, v ktorej má
oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba.
V roku 2014 bola Obec Janova Lehota osobitným príjemcom prídavku na jedno
nezaopatrené dieťa.
Posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonáva Obec Janova Lehota
sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálne
služby. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb, alebo
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení DSS a DD Nádej doručí obci Janova
Lehota, resp. priamo zariadeniu Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá
obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 8 ods. 1 zákona o sociálnych službách, resp. poskytne
priamo zariadeniu všetky údaje uvedené v § 74 ods. 3 na účely uzatvorenia zmluvy o
poskytovanie sociálnej služby. Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania
sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, fyzická osoba uvedie údaje
podľa § 8 ods. 1 písm. a) a písomnú žiadosť podľa ods. 1 predloží dodatočne. V roku 2014
bolo vydané jedno rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby v domove pre seniorov
v rámci DSS a DD Nádej. Rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby v domove
sociálnych služieb DSS a DD Nádej a Špecializovaného zariadenia Nádej vydáva vyšší
územný celok na základe podkladov od obce (poskytnutie zápisnice zo sociálneho šetrenia,
napomáhanie s administratívou).
Sociálny taxík
Prepravná služba podľa je 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 sociálna služba poskytovaná
• fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím
odkázanej
na
individuálnu
prepravu
osobným
motorovým vozidlom
• fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine alebo
po
schodoch
a
obmedzenou
schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom podľa odseku
1 sa preukazuje posudkom vydaným
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu. Na účely prepravnej
služby bude od februára 2015 využívané 8 – miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so
16
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zdvíhacou plošinou, ktoré obec zabezpečila vďaka finančnej dotácii MPSV a R SR v hodnote,
spoluúčasti Obce Janova Lehota v hodnote a dofinancovania z OZ Nádej Seniorom.
Terénna sociálna práca v obci Janova Lehota
Terénne sociálne služby v obci Janova Lehota poskytuje v súčasnosti terénna sociálna práca
obce (TSP) na základe projektu „Terénna sociálna práca v obci Janova Lehota“ podporeného
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia v období od júna 2014 do novembra 2015.
Pracovná náplň pracovníkov terénnej sociálnej práce okrem administratívnej činnosti ako je
vedenie spisovej dokumentácie klientov (70 stálych klientov; január/2015) , pracovného
výkazu, terénneho denníka a vypracovávanie mesačných správ o svojej činnosti je:
• poskytovanie základného poradenstva, prevencie a realizácia kampaní pre klientov v
oblasti osobnej hygieny, dochádzky detí do školy, plánovaného rodičovstva,
zmysluplného využívania voľného času, zdravého životného štýlu, zlepšenia finančnej
gramotnosti a pod.;
•

poskytovanie sociálneho poradenstva, krízovej intervencie v ťažkých životných
situáciách a po dohode s klientom plánovanie ďalších krokov riešenia sociálneho
problému;

•

poskytovanie poradenstva v oblasti rozvoja osobnostnej kompetencie klienta,
posilňovanie jeho sebavedomia a integrácie do majoritnej spoločnosti, motivácia k
zodpovednosti a samostatnému riešeniu problémov;

•

sprostredkovanie kontaktov klienta s príslušnými inštitúciami (obecný úrad, starosta,
ZŠ, ŽŠ, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia, štátne, verejné,
súkromné a mimovládne inštitúcie)a v prípade potreby sprevádzanie klienta do
jednotlivých inštitúcií;

•

mapovanie a analýza sociálnych potrieb lokality so zameraním na jednotlivcov a
rodiny odkázaných na sociálnu pomoc;

•

príprava kampaní zameraných na senzibilizáciu a mobilizáciu majority vo vzťahu ku
osobám odkázaným na sociálnu pomoc a zvyšovanie ich integrácie zapájaním do
spoločenských podujatí a aktivít majoritnej spoločnosti;

•

spolupráca pri vypracovaní návrhu komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
a pod.

Zrealizované aktivity a aktuálne poskytované služby terénnej sociálnej práce na základe
zmapovaných požiadaviek občanov Janovej Lehoty:
• služba „lieky do domu“,
• služba „nákup do domu“,
• donáška obedov z DSS a DD „Nádej“ do domácností,
• denný letný tábor „Čerešne“ – I. a II. turnus,
• denná škôlka pre seniorov „Srdiečko na dlani“,
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• spoločenské akcie: Kráčajme v ústrety, Burza spotrebného tovaru, Jesenná výstava
úrody a ručných prác, divadelné predstavenie pre deti a mládež: „Keď kúzla sú pri
moci“, spolupráca pri niektorých obecných akciách (Mikuláš, Novoročný koncert
a pod.),
• Vianoce s terénnou sociálnou prácou (nahrávka rozprávky na počúvanie pre deti
z rómskych rodín, pomoc pri balení vianočných darčekov),
• spolupráca so základnou školou (Deň otvorených dverí pre deti predškolského veku,
Počítačový kurz pre začiatočníkov, stretnutie rómskych rodičov, pracovníkov
základnej školy a TSP „Pomoc našim deťom“),
• spolupráca s dobrovoľníkmi obce (poskytujúcimi šatstvo, dekoračné predmety a pod.)
pre občanov v hmotnej núdzi, oslovovanie sponzorov a vypracovanie žiadostí
o dotáciu z mimorozpočtových zdrojov obce na podporu aktivít TSP v obci.
Terénna sociálna práca sa venuje
najmä najzraniteľnejším skupinám
obyvateľstva, medzi ktorých patria
najmä
dlhodobo
nezamestnaní,
nízkopríjmové rodiny s deťmi,
príslušníci
marginalizovaných
rómskych komunít, ďalej zdravotne
postihnutí, starší ľudia vyžadujúci
dlhodobú starostlivosť, tí, ktorí majú
sťažený prístup k bývaniu, alebo sú
úplne bez domova a občania ohrození
drogovou závislosťou, kriminalitou a
inými sociálno-patologickými javmi.
3.2

Sociálne služby a podmienky pre ich rozvoj podľa kategórií prijímateľov

3.2.1 Sociálna skupina: Rodina, mládež a deti
Podmienky pre prevenciu sociálno-patologických javov ako aj riešenie sociálnych problémov
tejto sociálnej skupiny zabezpečuje nasledovná sociálna a občianska infraštruktúra v obci
Janova Lehota:
 Obec

•

poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa
poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa do základnej školy
výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
poskytovanie dotácie na stravu a školské potreby v pôsobnosti UPSVaR pre
deti zo sociálne odkázaných rodín
výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú
školskú dochádzku
poskytovanie sociálneho poradenstva.

•

organizácia spoločenských podujatí s dôrazom na hodnoty rodiny (Dni obce,

•
•
•
•
•
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Deň rodiny, Deň matiek, Mikuláš a pod.)
 Základná škola Janova lehota č. 97
• triedy prvého a druhého stupňa
• Školský klub detí
• Zariadenie školského stravovania

• Projekt NP PRINED (posilňujúci tím zamestnancov školy: sociálni
pedagógovia, špeciálny pedagóg, psychológ, asistenti učiteľa)
• účasť na súťažiach, zapájanie sa školy do projektov, veľmi dobré výsledky
žiakov v celoslovenskom priemere
• záujmové útvary (anglický jazyk, počítačový krúžok, stolnotenisový, Mladý
novinár, Mladý záchranár, varenie – pečenie, pohybové hry, tenisový, Krok za
krokom, tvorivá dielňa, Zábavná matematika, výtvarný krúžok)
• telocvičňa, multifunkčné ihrisko, fitness miestnosť, odborné učebne
 Materská škola Janova Lehota
• didaktická technika, chvíľky angličtiny
• zapájanie sa škôlky do spoločenských akcií obce
 ŠK Janova Lehota
• aktívne občianske združenie
• futbalový, volejbalový klub, turistické výstupy
 Terénna sociálna práca
•

sociálne poradenstvo pre rodičov, denný letný tábor, spolupráca s tímom NP
PRINED (ZŠ Janova Lehota) pri riešení problémov žiakov /rodičov/učiteľov

•

knižnica

•

počítačový kútik

 obecný park
• detské ihrisko, upravená zeleň, lavičky, priestor pre kultúrne podujatia
 dobrovoľníci obce
•

schopnosti, zručnosti a ochota časti občanov venovať sa voľnočasovým
aktivitám detí a mládeže (šach, spoznávanie prírody, tvorivé činnosti ).

Na základe zisťovania potrieb skupiny boli zaznamenané nasledovné požiadavky na
skvalitnenie služieb a podmienok:
•
•
•

skvalitnenia športovísk (bránky pre malý futbal, rekonštrukcia telocvične
a pod.),
fitness centrum pre verejnosť,
materské centrum (detský kútik) pre malé deti,
19
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zriadenie mládežníckeho centra voľného času ,
krytá detská herňa,
rozšírenie kamerového systému v obci
pokračovanie organizácie spoločenských podujatí podporujúcich hodnotu
rodiny.

3.2.2 Sociálna skupina: Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
Sociálne služby a napĺňanie voľnočasových potrieb seniorov v obci zabezpečujú:
 Obec Janova Lehota
•
•
•
•
•

opatrovateľská služba
posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu
celoročná pobytová služba v zariadení DSS a DD Nádej
celoročná pobytová služba v Špecializovanom zariadení Nádej
poskytovanie sociálneho poradenstva

•

terénna sociálna práca a vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu
pomoc

• sociálny taxík
 Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov Nádej
• výchova, sociálne poradenstvo, záujmová a kultúrna činnosť, terapeutická
a rehabilitačná činnosť (biblioterapia, fyzioterapia, muzikoterapia, psychoterapia,
ergoterapia), pedikúra, kadernícke služby
 Špecializované zariadenie Nádej
• výchova, sociálne poradenstvo, záujmová a kultúrna činnosť, terapeutická
a rehabilitačná činnosť (biblioterapia, fyzioterapia, muzikoterapia, psychoterapia,
ergoterapia), pedikúra, kadernícke služby
 OZ Nádej seniorom
• občianske združenie pri DSS a DD Nádej, vytváranie podmienok pre lepšiu
adaptáciu obyvateľov v sociálnom prostredí domova a ich integráciu do
spoločnosti
 Klub dôchodcov Janova Lehota
• záujmové aktivity a stretnutia seniorov obce
 Terénna sociálna práca
•

integrácia seniorov do spoločnosti, denná škôlka pre seniorov, donáška liekov,
stravy a nákupu, doprovod občana na akcie, sociálne poradenstvo.

Na základe zisťovania potrieb skupiny boli zaznamenané nasledovné požiadavky na
skvalitnenie služieb a podmienok:
•

zintenzívnenie sociálnych kontaktov realizovaním podujatí a služieb pre
seniorov žijúcich v domácnostiach,
20
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rozšírenie počtu oddychových lavičiek pozdĺž celej obce, zlepšenie
bezbariérového prístupu (potraviny, knižnica, pošta),
realizácia záujmových aktivít pre rôzne kategórie seniorov (podľa veku,
záujmov, životného štýlu)
rozšírenie počtu aktívnych členov Klubu dôchodcov Janova Lehota,
realizácia zájazdov pre seniorov,
záujem o prepravnú službu
posilnenie dobrovoľníckej činnosti a pocitu užitočnosti seniorov (výsadba
kvetín, spolupráca pri vedení záujmových krúžkov a pod.).

3.2.3 Sociálna skupina: Osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
Na území obce sú pre osoby ohrozené sociálnou exklúziou poskytované nasledovné služby a
sociálna infraštruktúra:
Obec Janova Lehota
•
•
•
•
•
•
•

poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa
poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa do základnej školy
výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
poskytovanie dotácie na stravu a školské potreby v pôsobnosti UPSVaR pre
deti zo sociálne odkázaných rodín
výkon osobitného príjemcu prídavkov na deti, ktoré zanedbávajú povinnú
školskú dochádzku
poskytovanie sociálneho poradenstva.
terénna sociálna práca a vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu
pomoc

•

rozvoj bytovej výstavby (výstavba nájomných bytov),

•

realizácia aktivačných prác pre uchádzačov o zamestnanie,

integrácia skupiny a senzibilizácia majority usporiadavaním spoločenských
podujatí v obci.
Terénna sociálna práca
•

•

sociálne poradenstvo, podpora schopnosti zamestnať sa (hľadanie práce,
spísanie životopisu, internetový kútik, počítačový kurz, motivácia k zvýšeniu
vzdelania) a zabezpečenie dostupnej sociálnej pomoci, doprovod do inštitúcií,
spísanie žiadostí.

Na základe zisťovania potrieb skupiny boli zaznamenané nasledovné požiadavky na
skvalitnenie služieb a podmienok:
• kolaudácia a prenajatie nájomných bytov obce pre obyvateľov
• podpora celoživotného vzdelávania občanov (rekvalifikačné kurzy, školenia)
• podpora integrácie cieľovej skupiny do majoritnej časti obyvateľov
• zlepšenie bezbariérovosti obce (knižnica, pošta, potraviny)
• doprovod a dovoz na vyšetrenia k lekárovi (BB, ŽH).
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4

ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

4.1

Identifikácia cieľových skupín v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Základnými sociálnymi skupinami, pre ktoré by sa mali plánovať sociálne služby, a teda
prijímateľov sociálnych služieb, je skupina seniorov, skupina občanov so zdravotným
postihnutím a duševnými poruchami ako aj rodiny, v ktorých žijú, skupina týraných a sociálne
zanedbávaných detí, detí s poruchami správania a rodičia, ktorí zanedbávajú alebo nezvládajú
starostlivosť a výchovu svojich detí, dlhodobo nezamestnaní občania a nakoniec skupina
neprispôsobivých jednotlivcov, ľudí závislých od návykových látok, trestaní, nezvládajúci
svoj život.
Na základe mapovania sociálnych podmienok obyvateľov obce Janova Lehota boli
vyhodnotené tieto hlavné cieľové skupiny (CS) prijímateľov sociálnych služieb:
• Rodina, deti a mládež
• Seniori
• Osoby ohrozené chudobou a sociálnou exklúziou
4.1.1 Sociálna skupina: Rodina, deti a mládež
Zákony
sociálneho
zabezpečenia
používajú pojem nezaopatrené dieťa (do
25 rokov) a zákon o sociálnoprávnej
ochrane detí používa pojem dieťa (do 18
rokov) a mladý dospelý (18 až 25 rokov).
V roku 2014 žilo v obci celkovo 207
nezaopatrených detí, z toho detí do 18
rokov bolo 134 a mladých dospelých 73.
Do tejto skupiny, ktorá prioritne
predpokladá
existenciu
sociálne
zanedbávaných detí a detí s poruchami
učenia, zaraďujeme v našom prípade
všetky rodiny s deťmi a mládežou žijúce v obci. Dôvodom je potreba realizácie sociálnych
preventívnych opatrení pred všeobecným ohrozením detí a mládeže sociálno-patologickými
javmi ako je napr. závislosť, šikanovanie, delikvencia, nevhodné využívanie voľného času
a pod.
Za najviac ohrozenú kategóriu tejto skupiny prioritne považujeme sociálne odkázané rodiny
s deťmi a mládežou, rodiny žijúce v sociálne nepriaznivom prostredí a neúplné rodiny.
Predpokladá sa, že nepriaznivá sociálna situácia takýchto rodín ovplyvňuje nie len kvalitu
dieťaťa v období spolunažívania so svojou rodinou, ale pôsobí na kvalitu života jedinca aj
v období zakladaní vlastnej rodiny, a teda nepriaznivý sociálny stav vplýva na sociálny
komfort ešte minimálne ďalšej jednej generácie.
Rozdelenie rodín s nezaopatrenými deťmi, december 2014
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Charakter rodiny s nezaopatrenými deťmi
Neúplná rodina
Sociálne odkázaná rodina
Rómska rodina
Celkovo rodiny s nezaopatrenými deťmi

Počet rodín
15
15
10
80

Počet nezaopatrených detí
19
28
19
129

4.1.2 Sociálna skupina: Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
Populácia seniorov je obvykle vymedzená vekovou hranicou 65 rokov, pričom podľa
zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení je dôchodkový vek u mužov a žien 62
rokov. Veková skupina 65-74 ročných sa nazýva aj „tretí vek“ (young-old), ľudia vo
veku 75+ sú osobami „štvrtého veku“ (old-old) a populácia 85+ ročných označujeme
„oldest old“.
Táto kategória obyvateľov poproduktívneho veku je vnútorne rôznorodá z hľadiska životného
štýlu, zdravotného stavu, rodinného a sociálneho zázemia jednotlivých osôb. Spôsob života
seniorov našej obce výrazne ovplyvňuje
skutočnosť, či sú tieto osoby obyvateľmi
žijúcimi vo svojich domácnostiach (alebo
domácnostiach svojich rodín), alebo sú
klientmi miestneho Domova sociálnych
služieb a domova dôchodcov Nádej
a Špecializovaného zariadenia Nádej,
taktiež so sídlom v obci Janova Lehtoa.
V obci žije 181 seniorov, z toho 111 býva
v domácom prostredí a 71 osôb sú klientmi
DSS a DD Nádej a špecializovaného
zariadenia (január 2015).
Osobitnou kategóriou osôb tejto cieľovej skupiny sú zdravotne postihnutí občania, ktorých
obec evidovala v roku 2014 v počte 32 obyvateľov. V rámci klientov DSS a DD Nádej
a Špecializovaného zariadenia Nádej bolo v roku 2014 evidovaných 58 ťažko zdravotne
postihnutých osôb.
Seniori žijúci v domácnosti, január 2015
Vek klientov
Muži
Ženy
65 - 74
48
35
75 - 84
19
51
85 +
6
22

Spolu
83
70
28

Klienti zariadenia DSS a DD Nádej podľa veku, január 2015
Vek klientov
Muži
Ženy
Spolu
do 65 rokov
1
4
5
65 - 74
4
4
8
75 - 84
6
14
20
85 +
1
27
28
Spolu
12
49
61
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Klienti „špecializovaného zariadenia“ DSS a DD Nádej podľa veku, január 2015
Vek klientov
Muži
Ženy
Spolu
do 65 rokov
0
0
0
65 - 74
1
0
1
75 - 84
1
4
5
85 +
1
3
4
Spolu
3
7
10
4.1.3 Sociálna skupina: Osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
Do tejto skupiny sme zaradili obyvateľov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
z dôvodu problémov so zamestnaním a bývaním, ďalej sú to zdravotne postihnutí občania
a osoby marginalizovanej rómskej komunity.
V roku 2014 bola v obci Janova Lehota evidovaná 13,25 %-tná miera nezamestnanosti, 60
evidovaných uchádzačov o zamestnanie a 27 poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Problém
s bývaním malo v tom istom roku 16 osôb bez domova a o pridelenie nájomného bytu
požiadalo
49
uchádzačov
o zamestnanie z obce, ktorí potrebujú
riešiť svoju bytovú otázku. Ako
sociálne znevýhodnených občanov
obce
vnímame
aj
osoby
marginalizovanej rómskej komunity,
a to v počte 55 osôb. Za potenciálne
ohrozenú
skupinu
obyvateľstva
považujeme podľa zákona č. 5/2004
Z.z. o službách zamestnanosti a
o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov aj občanov starších ako 50
rokov veku, občanov, ktorí neskončili sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole, osoby
prepustené z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby.
Počet uchádzačov o zamestnanie v obci, prehľad rokov 2010 - 2014
December December December
December
2010
2011
2012
2013
Územie
Počet
Počet
Počet
Počet
MN
MN
MN
MN
UoZ
UoZ
UoZ
UoZ
82 18,85 71 15,85 65 14,07 69 14,74
Janova Lehota
Okres Žiar nad
3 574 15,37 3 570 15,43 3 825 16,24 3 706 15,39
Hronom

November
2014
Počet
MN
UoZ
60 13,25
3 430 14,44

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, december 2014
Poberatelia dávok
Muži Ženy Spolu
13
14
27
Poberatelia dávok v hmotnej núdzi
1
4
5
Poberatelia osobitného príspevku
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Osoby marginalizovanej rómskej komunity, december 2014
Muži Ženy Spolu
Osoby marginalizovanej rómskej
22
28
55
komunity
Potreby prijímateľov sociálnych služieb

4.2

Návrhy, pripomienky a potreby prijímateľov sociálnych služieb boli zisťované
prostredníctvom analýzy a mapovania požiadaviek obyvateľstva Janovej Lehoty v teréne.
Zber údajov zabezpečovali pracovníčky terénnej sociálnej práce pri osobných kontaktoch
s obyvateľmi obce, na stretnutiach s klientmi TSP, ako aj na základe dotazníkového
prieskumu. Dotazník, ktorý bol distribuovaný do poštových schránok občanov, tvorí súčasť
tohto dokumentu.

4.2.1

Rodina, deti a mládež

SWOT analýza
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

Silné stránky
existencia materskej školy priamo
v obci
existencia základnej školy prvého
a druhé stupňa priamo v obci
existencia športovísk pri ZŠ
(multifunkčné ihrisko, telocvičňa,
futbalové ihrisko)
upravený obecný park s ihriskovou
súčasťou (hojdačky, pieskovisko,
šmýkačka) a zeleňou
existencia športového klubu
denný tábor pre deti ako služba TSP
(letné prázdniny, jarné prázdniny)
realizácia spoločenských aktivít
obce upevňujúce hodnoty rodiny
a podporujúce spoločné trávenie
času
vypracovaný a podaný projekt na
rozšírenie kamerového systému
v obci
informovanosť obyvateľov obce
o aktivitách a službách (internetová
stránka, miestny rozhlas, obecné
noviny)
knižnica, počítačový kútik

•

•
•

•

•

•
•

•
•
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Slabé stránky (problémy)
potreba dovybavenia a skvalitnenia
športovísk (bránky pre malý futbal,
rekonštrukcia telocvične a pod.)
nedostupnosť fitness centra pre
verejnosť
potreba zariadenia materského
centra/detského kútika/herne pre
malé deti
potreba mládežníckeho centra
voľného času (mládež, školopovinné
deti)
neexistencia priestorov využívaných
pre deti a mládež v zimnom
a nepriaznivom počasí (detská herňa)
slabá dobrovoľnícka činnosť rodičov
a detí
nedostatočné využívanie priestorov
a vybavenia základnej školy pre
širokú verejnosť (počítačová
miestnosť, fitness miestnosť)
potreba rozšíreného kamerového
systému v obci
pobyt neprispôsobivých občanov
(prostitúcia, vandalizmus, krádeže)
v obci (na návšteve)
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•

•

•

•

Príležitosti (Očakávania)
existujúce priestory a vybavenie
základnej školy na využívanie
voľného času detí a ich rodičov po
vyučovaní
dobrovoľnícky potenciál niektorých
obyvateľov v prospech záujmovej
činnosti pre deti, mládež a rodinu
pôsobenie terénnej sociálnej práce
v obci – spolupráca pri príprave
programov podľa potrieb CS
podaný projekt pre rozšírenie
kamerového systému v obci

•
•
•

•

•

•

Ohrozenia, riziká
nezamestnanosť rodičov v budúcnosti
vplývajúca na životný štandard detí
nedostatok času rodičov pre
venovanie sa deťom
nevhodné využívanie voľného času
mládeže v budúcnosti z dôvodu
nedostatku voľnočasových príležitostí
v interiéri
nedostatok priestorov vo vlastníctve
obce vhodných na realizáciu aktivít
(materské centrum, klub mládeže)
nejednoznačné riešenie otázky
zabezpečenia osoby spravujúcej a
dohliadajúcej na priestory
obmedzený rozpočet obce

4.2.2 Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
SWOT analýza
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Silné stránky
existujúce zariadenie DSS a DD
Nádej a špecializovaného zariadenia
priamo v obci
atraktívne spoločenské aktivity pre
klientov zariadenia DSS a DD
možnosť stretávania seniorov obce
a klientov DSS a DD Nádej
a príprava programu podľa ich
záujmu (služba TSP)
existencia Klubu dôchodcov obce
Janova Lehota
donáška stravy z jedálne DSS a DD
Nádej
predpis liekov u lekára a ich
doručenie do domácnosti
nákup a doručenie nákupu do
domácnosti
možnosť opatrovania osoby
v domácom prostredí
informovanosť obyvateľov
o sociálnych službách (DSS a DD
Nádej, terénna sociálna práca)

•

•

•

•

•
•
•
•
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Slabé stránky (problémy)
nedostatočné sociálne kontakty
osamelo žijúcich seniorov, potreba
integrácie
chýbajúce bezbariérové prístupy
(miestna knižnica, pošta,
potraviny...), záujem o zvýšenie počtu
oddychových lavičiek popri ceste
rôznorodosť životného štýlu mladších
a starších/ aktívne žijúcich
a pasívnejších seniorov (chýbajúce
spoločné záujmy)
nedostatočná aktivita členov Klubu
dôchodcov Janova Lehota (vek,
zdravotný stav, nízky počet aktívnych
členov)
nízky príjem zo starobného dôchodku
slabá dobrovoľnícka činnosť seniorov
a účasť na aktivitách obce
nedostatočné vedomosti
o ochoreniach a úrazoch seniorov
absencia miestneho združenia osôb
zdravotne postihnutých v obci
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•

•
•

•

•
•
•
•

Príležitosti (Očakávania)
zintenzívnenie sociálnych kontaktov
realizovaním podujatí a služieb pre
seniorov žijúcich v domácnostiach
zriadenie denného stacionára (škôlky
pre seniorov)
rozšírenie počtu oddychových
lavičiek pozdĺž celej obce, zlepšenie
bezbariérového prístupu (potraviny,
knižnica, pošta)
realizácia aktivít pre rôzne kategórie
seniorov (podľa veku, záujmov,
životného štýlu)
rozšírenie počtu členov Klubu
dôchodcov Janova Lehota
realizácia zájazdov pre seniorov
sociálny taxík
posilnenie dobrovoľníckej činnosti
a pocitu užitočnosti seniorov
(výsadba kvetín, spolupráca pri
vedení záujmových krúžkov a pod.)

Ohrozenia, riziká
• nedostatok dobrovoľníctva majority
obce pre skupinu seniorov
• dlhodobo nízke príjmy z dôchodkov
• obmedzený rozpočet obce

4.2.3 Osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
SWOT analýza
•
•
•

•
•

•

Silné stránky
zachované pracovné návyky u časti
obyvateľov
pôsobnosť terénnej sociálnej práce
obce
využívanie služieb terénnej sociálnej
práce na podporu schopnosti
zamestnať sa (podpora pri hľadaní
práce, spísanie životopisu, internetový
kútik, počítačový kurz, motivácia
k zvýšeniu vzdelania) a zabezpečenie
sociálnej pomoci od štátu (doprovod
do inštitúcií, spísanie žiadostí)
vybudované nájomné byty v obci
podpora obce pri vytváraní
pracovných príležitostí (DSS a DD
Nádej a špecializované pracovisko)
realizácia aktivačných prác v obci

•
•
•
•
•

•
•

•
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Slabé stránky (problémy)
problémy s integráciou MRK do
majoritnej spoločnosti
nezamestnanosť (dlhodobá)
nedostatočné vzdelanie
nízky príjem občanov v hmotnej núdzi
obmedzený rozpočet obce pre
vyplatenie jednorázových príspevkov
obce
nedostatok pracovných príležitostí v
okolí
problém s bývaním (bezdomovectvo,
viacgeneračné bývanie
v obmedzených priestoroch,
nepostačujúce podmienky na bývanie)
chýbajúce bezbariérové prístupy
(miestna knižnica, pošta, potraviny...),
bezpečnosť prechádzania,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príležitosti (Očakávania)
pôsobnosť terénnej sociálnej práce v
obci
podpora vzdelávania občanov
podpora rozvoja bývania
prostredníctvom nájomných bytov
podpora integrácie cieľovej skupiny
do majoritnej časti obyvateľov
prostredníctvom spoločenských
aktivít obce

•
•
•

oddychových lavičiek popri ceste
absencia celoživotného vzdelávania
podlžnosti občanov voči obci
nedostatočné pracovné návyky časti
cieľovej skupiny
nízka hygiena časti obyvateľov
predsudky časti majority voči CS
potreba prepravnej služby
Ohrozenia, riziká
dlhodobý nedostatok pracovných
príležitostí
nízke dávky v hmotnej núdzi
(legislatívny problém)
legislatívne medzery - spoločné
posudzovanie osôb v domácnosti pri
určení príjmu (negatívne
ovplyvňovanie možnosti zamestnať sa
časti členov z dôvodu zníženia dávok
pre rodinu)

5

CIELE, PRIORITY A STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

5.1

Nadradené stratégie dotýkajúce sa sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov a nadväzuje na nadradené ciele, priority a stratégie dokumentov:
• Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 (ďalej len „NPRSS“)
• Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK (ďalej len „PHSR
BBSK“),
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Janova Lehota (ďalej len „PHSR
Janova Lehota“).
Ciele, priority a stratégie KPSS obce Janova Lehota sú v súlade s:
 cieľmi Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020:
• 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
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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;
 prioritami NPRSS:
• zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
• podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na
komunitnú starostlivosť,
• podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby,
• zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb;
 prioritami, cieľmi a opatreniami PHSR BBSK:
Priorita 1
Cieľ 1
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3

Opatrenie 1.4
Priorita 2
Cieľ 2
Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.2

Priorita 3
Cieľ 3
Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.2

Priorita 4
Cieľ 4

Podpora kvalitného, efektívneho, heterogénneho a flexibilného
poskytovania sociálnych služieb v obci
Na klienta zamerané flexibilné a kvalitné poskytovanie sociálnych
služieb
Racionalizácia a optimalizácia siete sociálnych služieb
Racionalizácia a optimalizácia zariadení
Vytvorenie podmienok pre zavádzanie progresívnych foriem
poskytovania sociálnych služieb a moderných foriem sociálnej práce,
rehabilitačných a terapeutických metód
Zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb
Rozvoj terénnych sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne
Dostupné a kvalitné terénne sociálne služby a sociálna práca v teréne
Vytvorenie efektívneho systému sociálneho poradenstva, sociálnej
prevencie a terénnej sociálnej práce
Rozvoj terénnych sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ich
dostupnosti
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v sociálnej oblasti a ich
motivácia
Kvalitné a motivované ľudské zdroje pôsobiace v sociálnej oblasti
Vytvorenie systému celoživotného vzdelávania zamestnancov
Zabezpečovanie osvetových a vzdelávacích aktivít pre aktérov
v sociálnej oblasti
Viaczdrojové financovanie sociálnych služieb
Viaczdrojovo financovaný systém sociálnych služieb
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Opatrenie 4
služieb
Opatrenie 5

5.2
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Podpora verejno-súkromných partnerstiev pri zabezpečovaní sociálnych
Získavanie súkromných, grantových, európskych a iných finančných
zdrojov a zvyšovanie ich podielu na financovaní.

Charakteristika a klasifikácia cieľov, priorít a stratégie

V tejto časti dokumentu sú uvedené konkrétne priority, ciele, opatrenia a aktivity komunitného
plánovania sociálnych služieb v obci Janova Lehota v súlade s nadradenými strategickými
dokumentmi pre jednotlivé cieľové skupiny. Uvedené priority, ciele a stratégie môžu byť
aktualizované podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, zohľadňujúc nadradené
strategické dokumenty.
Sociálna skupina
prijímateľov

Cieľ

Aktivity

Skvalitnenie športovísk (bránky
pre malý futbal, rekonštrukcia
telocvične a pod.),

Zdravé trávenie
voľného času
Zdravé trávenie
voľného času
Zdravé trávenie
voľného času
Rodina, deti a mládež

Osoby ohrozené chudobou
a sociálnou exklúziou

Seniori

fitness centrum pre verejnosť,
materské centrum (detský kútik)
pre malé deti,
zriadenie mládežníckeho centra
voľného času ,

Zdravé trávenie
voľného času
Zdravé trávenie
voľného času

krytá detská herňa,

Bezpečnosť

rozšírenie kamerového systému v obci

Integrácia
a aktívna účasť
na živote obce

organizácia spoločenských podujatí na
podporu hodnoty rodiny

Lepšie
vzdelanie
a skúsenosti
Integrácia
a aktívna účasť
na živote obce

podpora celoživotného vzdelávania
občanov (rekvalifikačné kurzy, školenia)
podpora integrácie cieľovej skupiny do
majoritnej časti obyvateľov

Bezbariérovosť
a dostupnosť

zlepšenie bezbariérovosti obce (knižnica,
pošta, potraviny)

Bezbariérovosť
a dostupnosť

sprevádzkovanie sociálneho taxíka

Integrácia
a aktívna účasť
na živote obce
Starostlivosť o

zintenzívnenie sociálnych kontaktov
realizovaním podujatí a služieb pre
seniorov žijúcich v domácnostiach,
zriadenie denného stacionára pre seniorov,
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človeka
Starostlivosť o
človeka

Bezbariérovosť
a dostupnosť
Integrácia
a aktívna účasť
na živote obce
Integrácia
a aktívna účasť
na živote obce
Integrácia
a aktívna účasť
na živote obce
Bezbariérovosť
a dostupnosť
Integrácia
a aktívna účasť
na živote obce

rozšírenie opatrovateľskej sociálnej služby
(nepravidelné opatrovanie) v domácnosti
rozšírenie počtu oddychových lavičiek
pozdĺž celej obce, zlepšenie
bezbariérového prístupu (potraviny,
knižnica, pošta),
realizácia aktivít pre rôzne kategórie
seniorov (podľa veku, záujmov, životného
štýlu)
rozšírenie počtu aktívnych členov Klubu
dôchodcov Janova Lehota,
realizácia zájazdov pre seniorov,
doprovod a dovoz k lekárovi (ŽH, BB)
posilnenie dobrovoľníckej činnosti
a pocitu užitočnosti seniorov (výsadba
kvetín, spolupráca pri vedení záujmových
krúžkov a pod.).

6

IMPLEMENTÁCIA KPSS OBCE JANOVA LEHOTA

6.1

Časový harmonogram a finančné zabezpečenie aktivít KPSS
Aktivity

dovybavenie a skvalitnenia
športovísk (bránky pre malý futbal,
rekonštrukcia telocvične a pod.),
fitness centrum pre verejnosť,

materské centrum (detský kútik)
pre malé deti,

zriadenie mládežníckeho centra
voľného času ,
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Časový rámec

Finančné zdroje

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo
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krytá detská herňa,

rozšírenie kamerového systému v obci

organizácia spoločenských podujatí na
podporu hodnoty rodiny

podpora celoživotného vzdelávania
občanov (rekvalifikačné kurzy, školenia)
podpora integrácie cieľovej skupiny do
majoritnej časti obyvateľov

zlepšenie bezbariérovosti obce (knižnica,
pošta, potraviny)

sprevádzkovanie sociálneho taxíka

zintenzívnenie sociálnych kontaktov
realizovaním podujatí a služieb pre
seniorov žijúcich v domácnostiach,

zriadenie denného stacionára pre seniorov

rozšírenie opatrovateľskej sociálnej služby
(nepravidelné opatrovanie) v domácnosti
rozšírenie počtu oddychových lavičiek
pozdĺž celej obce, zlepšenie
bezbariérového prístupu (potraviny,
knižnica, pošta)
realizácia aktivít pre rôzne kategórie
seniorov (podľa veku, záujmov, životného
štýlu)
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2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
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granty, sponzorstvo

rozšírenie počtu aktívnych členov Klubu
dôchodcov Janova Lehota,
realizácia zájazdov pre seniorov
posilnenie dobrovoľníckej činnosti
a pocitu užitočnosti seniorov (výsadba
kvetín, spolupráca pri vedení záujmových
krúžkov a pod.)

7

2015 - 2020

-

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

2015 - 2020

rozpočet obce,
BBSK, dotácie,
granty, sponzorstvo

MONITORING PLNENIA KOMUNITNÉHO PLÁNU

Monitorovanie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb by malo byť uskutočnené
každý rok prostredníctvom spracovanej monitorovacej správy predloženej miestnemu
zastupiteľstvu za uplynulý kalendárny rok.
KPSS je základným rozvojovým dokumentom obce, na ktorý sa bude musieť prihliadať pri
realizovaní rôznych rozvojových aktivít a projektov v oblasti sociálnych služieb. Je záväzným
dokumentom, na ktorý je potrebné prihliadať pri tvorbe rozpočtu. KPSS je verejne dostupný a
otvorený dokument, ktorý bude podľa potreby aktualizovaný. Za monitoring napĺňania priorít
KPSS zodpovedá Obec Janova Lehota
- starosta obce a miestne zastupiteľstvo.
Monitorovanie plnenia KP bude vykonávať Sociálna komisia. Obecné zastupiteľstvo sa so
stavom napĺňania priorít KPSS bude zaoberať na svojich zasadnutiach a o výstupoch bude
informovať obyvateľov obce.
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