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Úvod
Obce dnes predkladajú komunitné plány sociálnych služieb na schvaľovanie obecnými
zastupiteľstvami. Ich tvorba sa určite mnohým zdá duplicitná, veď mnohé obce už majú
vytvorené plány rozvoja obce a zrazu treba samostatne vytvoriť aj komunitný plán sociálnych
služieb. Sociálna sféra dlho zaznávaná a prehliadaná sa dostáva do popredia záujmu
štátnych orgánov, ktoré väčšinu právomocí a agendy sociálnej práce odovzdali obciam
a vyšším územným celkom – verejnej správe. Pritom je to rozsiahla agenda, ktorá vyžaduje
často špecifické zručnosti a znalosti. Sociálne služby sa rozvíjajú a postupne sa jednotlivé
druhy sociálnych služieb dostávajú do povedomia ľudí, ktorým sú určené.
Medzi hlavných prijímateľov sociálnych služieb v obciach patria osoby odkázané na pomoc
iných osôb, či už sa jedná o seniorov alebo o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Pre
nich sú určené sociálne služby poskytované v domácom prostredí, ambulantnou formou aj
pobytovou formou. Kým v minulosti bolo hlavným riešením umiestnenie odkázaného občana
do zariadenia sociálnej služby zvyčajne na celoročný pobyt. dnes sa preferujú sociálne služby
poskytované vo vlastných domácnostiach odkázaných občanov. Títo môžu dlhšie zotrvať
v domácom prostredí na ktoré sú občania zvyknutí.
Neprichádzať o občanov je aj jeden z hlavných cieľov obcí, aj tej našej, preto sa postupne
budeme zamýšľať a aj plánovať, aké sociálne služby budú z hľadiska ďalšieho vývoja
v demografii našej obce potrebné a ktoré bude lepšie zabezpečovať inými poskytovateľmi
sociálnych služieb. Možnosti sú otvorené, je na nás, ako ich vyhodnotíme a ako postavíme
svoje priority pri plánovaní rozvoja obce a pri plánovaní komunitného plánu. Ten prvý Vám
práve predkladáme.
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1

VÝCHODISKÁ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCOU

1.1

Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

Východiskovou právnou normou pre poskytovanie sociálnych služieb obcou je Zákon č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý nadobudol účinnosť 1.
januára 2009.
V zákone o sociálnych službách sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb
vrátane rozdelenia sociálnych služieb do 5-tich skupín podľa povahy nepriaznivej sociálnej
situácie a cieľovej skupiny, pre ktorú sú určené:
1. skupina: sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb:
- nocľaháreň,
- útulok,
- domov na pol ceste,
- nízko prahové denné centrum,
- zariadenie núdzového bývania,
2. skupina: sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:
- pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života,
- zariadenie dočasne starostlivosti o deti,
- nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu,
3. skupina: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku:
- zariadenie podporovaného bývania,
- zariadenie pre seniorov,
- zariadenie opatrovateľskej služby,
- rehabilitačné stredisko,
- domov sociálnych služieb,
- špecializované zariadenie,
- denný stacionár,
- opatrovateľská služba,
- prepravná služba,
- sprievodcovská a predčítateľská služba,
- tlmočnícka služba,
- sprostredkovanie osobnej asistencie,
- požičiavanie pomôcok,
4. skupina: sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií:
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
- krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológii,
5. skupina: podporné služby:
- odľahčovacia služba,
- pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
- denné centrum,
- integračné centrum,
- jedáleň,
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- práčovňa,
- stredisko osobnej hygieny.
Obec neposkytuje resp. nezabezpečuje všetky menované sociálne služby. Sociálne služby,
ktoré sú v kompetencii obcí sú určené priamo v zákone o sociálnych službách, pričom obec
môže podľa vlastného uváženia poskytovať aj sociálne služby nad rámec svojich kompetencií,
ak má na to vytvorené podmienky stanovené súvisiacimi právnymi normami ktoré môžeme
rozdeliť do dvoch skupín:
1. legislatíva Slovenskej republiky
- Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov,
- Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov účinný v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov doplnený zákonom č.
175/2015 Z.z.,
- Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa, novelizovaný zákonom č. 433/2013 Z.z.
o zmene zákona o prídavku na dieťa,
- Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,
- Výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
MPSVaR SR,
2. legislatíva samosprávy
- Všeobecne záväzné nariadenia obce, týkajúce sa sociálnej problematiky.

1.2

Kompetencie obce v zmysle zákona o sociálnych službách

Kompetencie obcí v oblasti sociálnych služieb sú stanovené v § 80 zákona o sociálnych
službách a sú pre obec záväzné. Obec:
a) Vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
b) Utvára 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.
f) Poskytuje základné sociálne poradenstvo.
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g)
h)

1.3

Môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
podľa § 12.
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,
- o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 s inou obcou alebo iným
poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec alebo iný vyšší územný
celok.
Komunitný plán sociálnych služieb obce

Komunitný plán sociálnych služieb obce je materiálom strategického významu, ktorého
vypracovanie obci prikazuje priamo zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v § 80,
v súlade s § 83, ods. 5. Východiskom komunitného plánu sú národné priority rozvoja
sociálnych služieb, ktoré sú rozpracované v nasledovných strategických dokumentoch:
Národné priority rozvoja sociálnych služieb – MPSVaR SR (2009)
Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020
Revidovaný národný akčný plán
Stratégia rozvoja sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015.
V komunitnom pláne sociálnych služieb sú predovšetkým spracované a zohľadnené miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb – občanov obce, ktorý sú potenciálnymi prijímateľmi pomoci
a podpory v sociálnej oblasti.
Súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb obce je v súlade so zákonom o sociálnych
službách:
analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce,
analýza požiadaviek prijímateľov sociálnej služby,
analýza sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce,
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb,
spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb obce spracovaný na konkrétne podmienky obce by mal
plniť najmä tieto spoločensky významné ciele:
zriadenie resp. zabezpečenie takých druhov sociálnych služieb, ktoré umožnia
odkázaným obyvateľom obce zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí ( domácnosti),
alebo jeho blízkosti,
posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce,
predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov
a skupín,
ich opätovné začlenenie do života komunity.
Komunitný plán je spracovaný na obdobie 5-tich rokov a je možné ho revidovať a dopĺňať
v oblasti strategických cieľov podľa potrieb obyvateľov obce, možností samosprávy
a významných zmenách v zákonoch súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb.
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2

OBEC DOLNÉ PLACHTINCE

2.1
Poloha Obce Dolné Plachtince
Obec Dolné Plachtince patrí do okresu Veľký Krtíš, mikroregiónu Východný Hont. Celková
rozloha obce je 987,7 ha. Obec leží na severnom okraji Ipeľskej kotliny v širokej plytkej doline
Plachtinského potoka v nadmorskej výške: 203 m.n.m..

Pahorkatinný povrch chotára je na širokých plochých chrbtoch, ktoré tvoria uloženiny z
mladších treťohôr, časť vystupujúcu na juhovýchodný okraj Krupinskej výšiny aj andezitické
tufity. Dubové lesíky sú len na strmších úbočiach a v jarkoch. Má hnedozemné a illimerizované
pôdy. Územie Plachtinského chotára tvorili pôvodne plytčiny rozsiahleho pravekého mora. V
oblasti sa našli skameneliny žralokov, dinosaurov a mamutov. Uhoľné vrstvy sa tiahnu od
Stredných Plachtiniec až po Obeckov, čiže aj cez územie obce.
2.2
História Obce Dolné Plachtince
Prvá písomná zmienka
V listine popisovanej v diele slovenského historika Richarda Marsinu, slovenský diplomatár
hovorí o darovaní územia obce zemepánovi Dubaacovi v roku 1243 a tento dátum potvrdzujú
aj údaje v diele maďarského historika Istvána Bakácsa „Hont vármegye Mohács elött“.
Pôvodní obyvatelia, stručná história
Pôvodne keltské osídlenie, okolo 5 .stor. n.l. sa na území obce usadili Slovania. Na území
dnešnej obce Dolné Plachtince bolo sídlisko a žiarové pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej
doby bronzovej. Bola tu osada z rímskych čias, ktorú dokladajú početné nálezy (rímska minca
z 6.st., amfory, zbrane a náradie). V 14. storočí stál na vrchole Hájnického kameňa dnes
už zaniknutý hrad.
Dolné Plachtince sú nepriamo doložené už pred prvou písomnou zmienkou 1243 – listina z r.
1245 žiada o potvrdenie majetkov, ktoré kráľ daroval istému komesovi Martinovi, a ten ich ešte
pred tatárskym vpádom (pred r. 1241) vo svojom testamente odkázal novovytvorenému
kláštoru v Šahách. V tejto listine sa už jednoznačne uvádzajú dve rovnomenné dediny (villa)
Polohta či Plahta. V r. 1264 odkúpilo šahanské prepoštstvo polovicu plachtinského majetku,
ktorý patril komesovi Pousovi a jeho synom z rodu Turdos, a spojením týchto majetkov sa
utvoril chotár Dolných Plachtiniec v podobe, ktorá pretrvala stáročia.
Ďalšia listina sa okolo r. 1272 okrajovo zmieňuje o mýtnici prepoštstva na ich majetku v
Plachtinciach. Predpokladá sa, že to bolo práve prepoštstvo, ktoré dalo postaviť hrad Palota
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na mieste dnešného Hájnického kameňa. O ňom sa zmieňuje listina z r. 1306, kedy ho
Balassovcom násilne zabral Matúš Čák.
Najvýznamnejšia listina bola vydaná 21. júna 1465 – kráľ Matej ňou Dolným Plachtinciam
udelil právo sobotňajších jarmokov a veľkého každoročného trhu na sviatok sv. Martina.
Kľúčové udalosti v histórii
obdobie
Udalosť
1337

stavba kostola

1465

obec nadobúda štatút stredovekého mestečka, pečatidlo a erb, ako aj právo
konať jarmoky ku dňu sv. Martina.

1528

Plachtince sú zakreslené na mape Uhorska medzi poprednými hradmi a mestami

1544

turecká expanzia

1609

stavba opevnenia okolo kostola

1776

Mária Terézia zakladá Urbár

1831

Cholera

apríl 1849

zatknutie Janka Kráľa

1914 -1918 1. svetová vojna
1925

telefonizácia

1929

týfus, založenie Úverového družstva

1930

stavba cesty, požiar

1935

stavba nového kostola

1936

Povodeň, stavba kaplnky sv. Urbana

1938

stavba nového mosta

1943

elektrifikácia

8.12.1944

front 2. svetovej vojny u nás

1958

založenie JRD

1959

zriadenie skúšobnej stanice ÚKSUP v našej obci

1968

Invázia vojsk Varšavskej zmluvy, stavba kultúrneho domu

1978

Stavba novej školy

1980

stavba novej fary

1988

stavba domu smútku

1989

Nežná revolúcia, pád komunistického režimu

1991

Vodovod

1993

vznik SR

1995

plynofikácia

2010

Rekonštrukcia a modernizácia KD

2010

rekonštrukcia mosta

2012

stavba nájomného bytového domu

2016

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia

2017

Detské ihrisko MŠ
8
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ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

3

3.1
Obyvatelia obce
Obec Dolné Plachtince je čo do počtu obyvateľov malá obec a k 31.12.2017 v nej žilo 625
obyvateľov. Z tohto počtu bolo 319 žien a 306 mužov. V tabuľke č. 1 sú uvedené počty
obyvateľov za posledných 5 rokov. Údaje sú uvádzané vždy k 31.12. príslušného roku.
Tabuľka č. 1 počet obyvateľov obce za sledované obdobie
rok:
2013
2014
2015
počet
obyvateľov:
614
635
637

2016

2017

634

625

Údaje z tabuľky č. 1 – počet obyvateľov obce za sledované obdobie sú pre lepšiu názornosť
spracované aj graficky v grafe č. 1.
Graf č. 1

Počet obyvateľov obce za sledované obdobie
640
630
620
610
600
2013

2014

2015

2016

2017

Z tabuľky č. 1 a grafu č. 1 je vidieť, že počet obyvateľov do roku 2015 stúpal, za roky 2016
a 2017 je naznačený mierny pokles obyvateľov obce. Dôvodov úbytku obyvateľstva je viacero,
ale za najvýznamnejší dôvod považujeme migráciu obyvateľov za prácou a stým spojené
následné sťahovanie bližšie k miestu výkonu práce do iných regiónov alebo do zahraničia.
Občania sa na rozvoji obce podieľajú ekonomicky ako pracovná a kúpna sila, ktorá vytvára
priestor na poskytovanie služieb, predaj tovarov. Z tohto pohľadu sú zaujímavé údaje v počte
obyvateľov podľa vekových skupín na základe ich produktivity. Údaje v tabuľke č. 3 sú
k 31.12.2017.
Tabuľka č. 2 - veková skladba obyvateľov podľa produktivity
predproduktívny vek:
produktívny vek:
poproduktívny vek:
0 – 14 rokov
15 – 61 rokov
62 a viac rokov
96 obyvateľov
410 obyvateľov
119 obyvateľov
Pozitívny vývoj dosahuje demografia obce vtedy, keď je podiel produktívneho obyvateľstva
vyšší ako podiel predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva. V obci Dolné Plachtince
sú produktívny obyvatelia v prevahe voči predproduktívnemu a poproduktívnemu
obyvateľstvu. Pozitívnym trendom je skutočnosť, že predproduktívne a poproduktívne
9
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obyvateľstvo vykazuje hodnoty, v ktorých nie sú výrazné rozdiely v počtoch, čo v reálnom
živote znamená, že pri odchode dnes produktívnych obyvateľov do dôchodku bude na ich
miesta nastupovať generácia produktívnych obyvateľov z predproduktívnej skupiny
obyvateľov obce.
Keďže obyvatelia obce v poproduktívnom veku predstavujú skupinu obyvateľov najviac
odkázanú na pomoc a podporu prostredníctvom jednotlivých druhov sociálnych služieb, pri
analýze obyvateľstva sme sa zamerali aj na údaje o počtoch obyvateľov v poproduktívnom
veku v obci k 31.12.2017. Tieto údaje sú doložené v tabuľke č. 3
Tabuľka č. 3 obyvatelia obce v poproduktívnom veku za sledované obdobie
rok:
2013
2014
2015
2016
počet
obyvateľov:
99
107
109
113

2017
119

Údaje z tabuľky č. 3 – obyvatelia obce v poproduktívnom veku za sledované obdobie sú pre
lepšiu názornosť spracované aj graficky v grafe č. 2.
Graf č. 2

Obyvatelia v poproduktívnom veku za sledované obdobie
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Graf č. 2 znázorňuje graf, kde je zrejmé kontinuálny nárast občanov v poproduktívnom veku,
aj keď tento nárast je rádovo v jednotkách občanov, ktorí sa z produktívneho veku presúvajú
do kategórie občanov poproduktívneho veku. Krivka grafu ukazuje okrem stúpajúcej tendencie
nárastu starších občanov aj skutočnosť, že postupne bude v obci Dolné Plachtince stúpať
potreba a požiadavky občanov na poskytovanie alebo zabezpečovanie sociálnych služieb
občanom seniorom.
Z pohľadu sociálnej práce sú zaujímavou cieľovou skupinou aj nezamestnaní občania obce.
V tabuľke č. 4 a grafe č. 3 sú spracované údaje z vývoja nezamestnanosti od roku 2010.
Tabuľka č. 4 vývoj nezamestnanosti v obci za sledované obdobie
rok:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet
nezamestnaných
v %:

16,31

14,67

5,04

5,88

8,36

5,93

5,07

2,72
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Údaje z tabuľky č. 4 – vývoj nezamestnanosti za sledované obdobie sú pre lepšiu názornosť
spracované aj graficky.
Graf č. 3
Vývoj nezamestnanosti v Obci Dolné Plachtince
za sledované obdobie v %
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Medzi cieľové skupiny sociálnej práce patria aj ohrozené skupiny, z hľadiska početnosti je
najpočetnejšou ohrozenou skupinou – marginalizovaná rómska komunita. Počet obyvateľov
Rómov v obci kontinuálne narastá, čo je zaznamenané v tabuľke č. 5 – počet obyvateľov –
Rómov žijúcich v obci za sledované obdobie v percentuálnom vyjadrení k celkovému počtu
obyvateľov Obce Dolné Plachtince.
Tabuľka č. 5 počet obyvateľov – rómov žijúcich v obci veku za sledované obdobie
rok:
2013
2014
2015
2016
2017
Počet
rómov v %:
13,52
14,33
15,70
16,09
16,32
Z uvádzaných demografických údajov je zrejmé, ktoré cieľové skupiny sociálnej práce budú
tvoriť základ komunitného plánovania.
3.2
Ekonomická štruktúra obce
Ekonomickú štruktúru obce tvoria predovšetkým podnikateľské subjekty – fyzické a právnické
osoby, ktoré sú alokované v obci a významným spôsobom ovplyvňujú ekonomický a sociálny
rozvoj obce. Prispievajú k rozvoju obce prostredníctvom miestnych daní a poplatkov, ponúkajú
pracovné príležitosti občanom, vytvárajú tovary a ponúkajú služby a v neposlednom rade
predstavujú aj potenciálnych sponzorov rôznych aktivít na komunitnej a regionálnej úrovni.
V obci Dolné Plachtince ku koncu roku 2017 pôsobili tieto významné podnikateľské subjekty
a združenia:
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
1.

COOP Jednota, družstvo, Krupina
prevádzka 991 24 Dolné Plachtince 94
zodp. vedúca: Viktória Jardeková
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2.

T.K.Marketing – Tibor Kremničan – autoservis, predajňa ND
prevádzka 991 24 Dolné Plachtince 126

3.

Hostinec u Deda – Eva Adamovová
prevádzka 991 24 Dolné Plachtince 98
zodp. vedúci: Eva Adamovová

4.

Miroslav Multán - MULTMONT
prevádzka 991 24 Dolné Plachtince 38
zodp. vedúci: Miroslav Multán

5.

BEŤO, s. r. o.
prevádzka 991 24 Dolné Plachtince 9
zodp. vedúci: Libor Beták

Najvýznamnejší priemysel v obci:
1.

IZOTREND – výroba zatepľovacieho materiálu – Dolné Plachtince 412

2.

LAVENIRE – výroba Eurookien – Dolné Plachtince 128

3.

Plachtinská farma „Baránek“ – Dolné Plachtince 216

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
1.

Agrodružstvo Príbelce
Sídlo: 991 24 Dolné Plachtince 226
predseda: Milan Parkáni

2.

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky š.p. Bratislava,
OZ Zvolen, skúšobná stanica Dolné Plachtince
991 24 Dolné Plachtince 71
Vedúci: Ing. Katarína Nagyová

Tento prehľad podnikateľských subjektov nezahŕňa fyzické a právnické osoby, ktoré
nevykonávajú svoju podnikateľskú činnosť na území obce.
3.3
Sociálna infraštruktúra
Sociálna infraštruktúra svojím rozsahom ovplyvňuje kvalitu života obyvateľov obce, ich
motiváciu zostať žiť v obci a významným spôsobom ovplyvňuje možnosť občanov
v poproduktívnom veku zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí aj v prípade potreby podpory
a pomoci pri sebaobslužných činnostiach, vybavovaní na úradoch a pri starostlivosti
o svoju domácnosť.
3.3.1 Bývanie
Obec Dolné Plachtince má typicky dedinský ráz s prevahou rodinných domov. V obci je
postavených 201 obytných budov s prideleným orientačným a súpisným číslom. Z tohto počtu
je 197 rodinných domov, z ktorých je obývaných 156 domov. V obci sú postavené aj 4 obytné
domy. V 1 bytovke je 24 bytových jednotiek – nájomné byty, v 3 bytovkách je po 6 bytových
jednotiek – byty v súkromnom vlastníctve. Z počtu 42 bytov je trvale obývaných 40 bytov. Dve
bytové jednotky sú voľné. Neobývané domy slúžia buď na rekreáciu, alebo sú postupne
12
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ponúkané na predaj záujemcom o bývanie v obci. Novo postavené sociálne alebo nájomné
byty obec má plne obsadené.
3.3.2 Sociálne služby
Sociálne služby poskytuje obec Dolné Plachtince s prihliadnutím na potreby svojich občanov.
Prostredníctvom obecného úradu sú občanom na základe ich požiadaviek poskytované tieto
služby zo sociálnej oblasti:
- posudková činnosť pre občanov, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu, o umiestnenie
v dennom stacionári alebo v zariadení pre seniorov,
- poskytnutie súčinnosti a pomoci pri umiestňovaní seniorov v zariadeniach pre seniorov
v blízkom okolí, prípadne ich preklad do vybraného zariadenia sociálnych služieb,
- rozvoz stavy občanom,
- poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – v ojedinelých, odôvodnených prípadoch,
- súčinnosť s UPSVaR SR pri vyhľadávaní vhodných pracovných aktivít pre nezamestnaných
občanov obce,
- jednorazový príspevok mladým rodinám pri narodení dieťaťa v zmysle VZN.
Poskytovatelia sociálnych služieb v obci Dolné Plachtince a v blízkom okolí:
Občianske združenie sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov SPAZO, o.z.
zodpovedný zástupca:
Mgr. Mária Chrapková,
právna forma:
občianske združenie,
druh sociálnej služby:
opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo,
cieľová skupina:
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
v súlade s § 41 zákona č. 448/2008 Z.z.,
forma sociálnej služby:
terénna, celoročná
kapacita sociálnej služby:
10 osôb,
miesto sociálnej služby:
Dolné Plachtince, 73
dostupnosť sociálnej služby pre
občana a jeho blízke osoby:
v domácnostiach občanov obce Dolné Plachtince
poskytované sociálne služby
pre občanov obce:
10
Poznámka: Občianske združenie sociálne postihnutých a znevýhodnených občanov má
záujem o ďalšie poskytovanie opatrovateľskej služby na území Obce Dolné Plachtince,
aktuálne sa čaká na otvorenie výzvy na poskytovanie opatrovateľskej služby.
Annamaria n.o. Dolné Plachtince
zodpovedný zástupca:
právna forma:
druh sociálnej služby:
cieľová skupina:

forma sociálnej služby:
rozsah sociálnej služby:
kapacita sociálnej služby:

Mgr. Katarína Balážová,
nezisková organizácia,
zariadenie pre seniorov,
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej IV. Podľa prílohy č. 3, resp.
poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebujú z iných vážnych dôvodov,
pobytová, celoročná
na neurčitý čas
18 osôb,
13
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miesto sociálnej služby:
dostupnosť sociálnej služby pre
občana a jeho blízke osoby:
poskytované sociálne služby
pre občanov obce:

Dolné Plachtince, 80
v Obci Dolné Plachtince
0

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš
zriaďovateľ:
Banskobstrický samosprávny kraj,
právna forma:
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou,
druh sociálnej služby:
zariadenie pre seniorov (ZpS), domov sociálnych služieb
(DSS),
cieľová skupina:
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti je najmenej IV. Podľa prílohy č. 3, resp.
poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebujú z iných vážnych dôvodov (ZpS),
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,
ktorých odkázanosť je najmenej V. podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách (DSS),
forma sociálnej služby:
pobytová, celoročná
rozsah sociálnej služby:
na neurčitý čas
kapacita zariadenia:
DD (ZpS) - 52 DSS – 90,
miesto poskytovania
sociálnej služby:
Škultétyho 329/102, Veľký Krtíš,
dostupnosť sociálnej služby
pre občana a jeho blízke osoby:
vzdialenosť VK – DP: 4,4 km, osobným autom: 6 min.
poskytované sociálne služby
pre občanov obce:
0
Denný stacionár RABAKA Veľký Krtíš
Zodpovedný zástupca:
Mgr. Miroslava Vargová,
právna forma:
občianske združenie,
druh sociálnej služby:
denný stacionár,
cieľová skupina:
fyzické osoby, ktoré sú odkázané ma pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č.3 a sú odkázané na sociálnu službu
v zariadení len na určitý čas počas dňa
forma sociálnej služby:
ambulantná,
rozsah sociálnej služby:
na neurčitý čas
kapacita sociálnej služby:
30 osôb,
miesto sociálnej služby:
P.O. Hviezdoslava 1038, Veľký Krtíš
dostupnosť sociálnej služby pre
občana a jeho blízke osoby:
vzdialenosť VK – DP: 4,4 km, osobným autom: 6 min.
poskytované sociálne služby
pre občanov obce:
2
Obec Dolné Plachtince má vo svojom blízkom okolí zabezpečené podstatné sociálne služby
pre seniorov aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Z pobytových sociálnych služieb
obec využíva najmä sociálne služby v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb vo
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Veľkom Krtíši, ktorý pri umiestnení našich občanov nevyžaduje od obce príspevok na
poskytovanie sociálnej služby a nezaťažuje rozpočet obce. Navyše je sociálna služba v tomto
zariadení dostupná aj pre občanov s nízkym príjmom, ktorých príbuzní nemajú dostatok
finančných prostriedkov na doplácanie úhrady za poskytované sociálne služby.
Obec považuje sociálne služby poskytované v domácnostiach občanov za vhodnejšiu formu
sociálnej služby, ktorá nielen poskytuje občanovi vyšší komfort domáceho prostredia, ale
umožňuje občanovi zotrvať vo svojom domove aj pri zhoršení zdravotného stavu. Aktuálne
obec poskytuje pre svojich občanov rozvoz stravy zo školskej jedálne a tiež zvažuje zriadenie
opatrovateľskej služby, ktorej zamestnanci – opatrovatelia by boli zamestnancami Obce Dolné
Plachtince.

3.3.3 Zdravotníctvo
Zdravotnícka starostlivosť v Obci Dolné Plachtince je zabezpečená prostredníctvom
zdravotníckych služieb poskytovaných v NsP Veľký Krtíš, pričom občania obce si môžu vybrať
všeobecného lekára podľa spádovej oblasti, ktorým je MUDr. Tibor Gašpar, alebo si vyberú
lekára prvého kontaktu podľa vlastného výberu a dohody s príslušným lekárom.
Zdravotnícke služby odborných lekárov využívajú občania v mestách: Veľký Krtíš, Lučenec,
Rimavská Sobota, Zvolen, Banská Bystrica, Levice, Bratislava,... podľa zdravotného
problému, ktorý potrebujú riešiť.
Zubné ambulancie sú k dispozícii občanom tiež vo Veľkom Krtíši.
Lekárne sú najbližšie dostupné v Modrom Kameni a vo Veľkom Krtíš kde je široká sieť lekární.
3.3.4 Školstvo
Obec Dolné Plachtince je zriaďovateľom dvoch školských zariadení:
Materská škola v Dolných Plachtinciach
Zriaďovateľ:
Obec Dolné Plachtince
Kategória:
Materská škola
Adresa:
Dolné Plachtince 95, 99124 Dolné Plachtince
kontakt:
47/4831295, matskola.dp@gmail.com
Riaditeľ/ka:
Anna Horniaková
Počet detí:
24
V roku 2017 bola v priestoroch materskej školy a odstránená drevená priečka. Táto stavebná
úprava umožnila navýšiť kapacitu materskej školy na dnešných 25 detí. V priestoroch
materskej školy boli tiež zrenovované lehátka, zakúpili sa nové stoly a stoličky a vymenil sa
koberec v spálni. S finančnou podporou sponzorov a rodičov detí a priateľov Materskej školy
bola zrealizovaná stavba Detské ihrisko – MŠ.
Základná škola v Dolných Plachtinciach
Zriaďovateľ:
Obecný úrad Dolné Plachtince
Kategória:
Základná škola I. stupeň
Vzdelávanie:
ISCED I
Ročníky:
1–4
Pokračujúce vzdelávanie:
základné školy II. Stupeň vo Veľkom Krtíši a Základná škola
s materskou školou v Modrom Kameni
Počet žiakov:
kapacita: 100, reálny počet žiakov 23
Adresa:
Dolné Plachtince 34, 991 24 Dolné Plachtince
15
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Riaditeľ/ka:
Mgr. Henrieta Magdemeová
Základná škola má síce kapacitu pre 100 žiakov, ale veľká časť rodičov, ktorí dochádzajú do
zamestnania mimo obce vozí svoje deti do škôl v mieste výkonu svojej práce, alebo deti
dochádzajú samostatne. Základná škola v Dolných Plachtinciach poskytuje žiakom aj
stravovanie vo vlastnej školskej jedálni a tiež klubovú činnosť priamo v priestoroch školy.
Súčasťou školy je aj telocvičňa v ktorej začali práce na odstránení starej podlahy v telocvični,
ktorá bola znehodnotená vytopením z prasknutých radiátorov.
3.3.5 Kultúra a šport
Občania obce majú na tradičné kultúrne vyžitie kultúrny dom, kde sa usporadúvajú kultúrne
vystúpenia, divadelné prestavenia amatérskych aj profesionálnych súborov, vystúpenia
hudobných skupín, zábavy a pod. V minulosti sa obec mohla pýšiť jedinečnými ľudovými
zvykmi (tkáčske umenie, svojrázny kroj, zvyky okolo krštenia, svadby, stavania Májov). Do
dnešných čias sa zachovalo v upravenej podobe už iba stavanie Májov, ale Obec organizuje
alebo podporuje nové kultúrno spoločenské akcie, ktoré viac zodpovedajú dnešnej dobe.
Tradičná ochutnávka vín: „Plachtince 200x.“
Spravidla v sobotu pred popolcovou stredou obec usporadúva tradične súťaž vín „Plachtince
200x,“ ktorá vyvrcholí verejnou výstavou vín, spojenou s ochutnávkou vín v priestoroch
kultúrneho domu v Dolných Plachtinciach. Súťaž prebieha pri zachovaní najväčšej objektivity,
kde vzorky vín hodnotí odborná degustačná komisia, ktorej členmi sú renomovaní odborníci
vo výrobe vín a degustácii v Európskom meradle.
Slávnosť sv. Urbana - patrón vinohradníkov.
V lokalite Háj máme kaplnku sv. Urbana - patróna vinohradov a vinohradníkov. Pri kaplnke sa
každoročne na sviatok sv. Urbana konajú sv. omše, pri ktorých sa posvätia vinice a modlí sa
za dobrú úrodu.
Vďakyvzdanie za úrodu.
Tak ako pri slávnosti sv. Urbana, aj v tento deň sa koná sv. omša v lokalite Háj pri kaplnke,
kde sa ďakuje za úrodu v uplynulom roku. Po omši sa potom ľudia rozídu do svojich „chyžiek“
– pivníc, kde si aj ich hostia radi posedia pri dobrom vínku a pri speve bilancujú ostatný rok.
„Hostina – (hody)“, Martinská zábava.
Rímsko-katolícky kostol sv. Martina bol postavený v roku 1337. Patrocínium kostola možno
odvodiť od prvého oficiálneho majiteľa obce, ktorý sa volal Martin Dubaac. Vždy v prvú sobotu
po 11. novembri sa už tradične koná Martinská zábava so živou hudbou, ktorá trvá do rána
a je spestrená veselou estrádou v podaní mladých Plachtinčanov. Na druhý deň je v kostole
slávnostná sv. omša, na ktorej sa zídu rodáci a hostia. Cez hody sa tradične v každom dome
podáva pečená husacina a iné dobroty.

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom
Akcia sa otvára zapálením vatry pri ihrisku za početnej účasti obyvateľov obce. Patrí k tomu,
samozrejme, aj hudobný sprievod harmoniky. Častokrát oslavy trvajú, pri dohárajúcej vatre,
až do skorého rána. Tento zvyk organizovala vždy mládež. Momentálne sa oslavy už viac
rokov nekonali.
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Stavanie májov
Mládenci z obce si ku koncu dňa pripravia košaté „máje,“ ktoré po zotmení, so spevom za
sprievodu harmonikára, stavajú slobodným dievčatám. Tie musia v noci vstať, máj za pomoci
mládencov vyzdobiť a pohostiť ich. Dnes sa žiaľ Máje stavajú len ojedinele.
Trojplachtinský futbalový turnaj, Trojplachtinský ples
Hlavným motorom znovuobnovenej medzi-obecnej spolupráce je nepochybne neformálne
občianskej združenie „K4“. Každoročne sa pod záštitou troch obcí: Horné, Stredné a Dolné
Plachtince usporadúva v Stredných Plachtinciach futbalový turnaj a tanečná zábava.
Divadelné dišputy
Od roku 2015 obec usporadúva v spolupráci s Hontiansko-Ipeľským osvetovým stretnutím
druhú časť festivalu „Divadelné dišputy“. Prvou časťou je piatkový workshop vo Veľkom Krtíši,
druhá, sobotná časť prebieha v kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach. Divadelné dišputy
sú tématicky zamerané na divadlo a hercov z nášho regiónu.
Radosti v Háji
Od roku 2017 obec usporadúva v spolupráci s Hontiansko-Ipeľským osvetovým stretnutím
večerné zábavné podujatie pod holým nebom pri Dome vinohradníckych tradícií.
Ďalšie podujatia:
 Deň matiek – 2. májová nedeľa
 Deň detí – spravidla prvá, resp. druhá júnová nedeľa
 Deň úcty k starším (október)
 Vianočné divadlo – krátko pred Vianocami
 2. vianočné divadlo 6. Januára
Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v spolupráci s miestnymi aktivistami,
dedinskou folklórnou skupinou Bažalička zo Stredných Plachtiniec a Príbeliec s HontianskoIpeľským osvetovým strediskom vo Veľkom Krtíši. V našej obci pôsobí aj „Divadlo Štefana
Kvietika“, ktoré spravidla 1x ročne predvedie novú divadelnú premiéru.
Na šport a relax pre občanov obce slúžia tiež športové ihrisko pri základnej škole, futbalové
ihrisko. Obec má aj vlastný športový klub.
Kultúrne a športové aktivity organizované obcou a fyzickými osobami vo veľkej miere závisia
od angažovanosti občanov a právnických osôb, ktorí ich pomáhajú zabezpečovať, organizovať
a v neposlednom rade sú ochotní ich finančne podporiť.
3.4
Cieľové skupiny komunitného plánu
Cieľová skupina je skupinou osôb, ktoré majú aj napriek svojim individuálnym osobitostiam
spoločné znaky, ktoré súvisia s cieľmi sociálnej práce (dôchodkový vek, nezamestnanosť,
rodina s jedným rodičom, zdravotné postihnutie,..). Určenie cieľových skupín komunitného
plánu je kľúčová úloha, ktorej správne splnenie môže významným spôsobom ovplyvniť kvalitu
poskytovaných sociálnych služieb.
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3.4.1 Seniori a občania s ťažkým zdravotným postihnutím
Seniori a fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú skupinou, ktorá sa významnou
mierou podieľa na využívaní širokého spektra sociálnych služieb či už vo svojom prirodzenom
prostredí, alebo v pobytových sociálnych službách. V Obci Dolné Plachtince žilo k 31.12.2017
119 seniorov z toho 73 žien a 46 mužov. K rovnakému dátumu žilo v obci 26 osôb s ťažkým
zdravotným postihnutím z toho 11 žien a 15 mužov. Z hľadiska zdravotného postihnutia žije
v obci 23 telesne postihnutých občanov a 2 mentálne resp. psychicky ťažko zdravotne
postihnutých občanov.
Snahou obce je udržanie seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v ich
prirodzenom prostredí čo možno najdlhšie, v optimálnom prípade po celý život.
3.4.2 Nezamestnaní
Nezamestnané osoby tvoria široké spektrum fyzických osôb v produktívnom veku.
Ohrozenými skupinami nezamestnaných sú:
občania nad 50 rokov, ktorých väčšina zamestnávateľov najmä súkromníkov odmieta
z rôznych dôvodov (vek by mohol byť vnímaný diskriminačne, preto sa ako dôvod
väčšinou neuvádza),
absolventi škôl, ktorí nemajú žiadnu prax a zamestnávateľ nemá záujem alebo kapacity
investovať čas do dôkladného zaučenia,
matky s malými deťmi – predstavujú riziko absencií z dôvodu starostlivosti o malé deti,
občania dlhodobo nezamestnaní, ktorí už strácajú pracovné návyky a niekedy aj motiváciu
niečo vo svojom živote meniť,
občania s nízkym vzdelaním, ktorí sú na trhu práce ťažko umiestniteľní pre nízku
kvalifikáciu.
Za rok 2017 bola nezamestnanosť na najnižšej úrovni od roku 2010. Obec má záujem
o umiestnenie svojich nezamestnaných občanov na trh práce. V obci je aktuálne 21
nezamestnaných občanov z toho 13 žien a 8 mužov. V rámci spolupráce s UPSVaR SR sú
najviac využívané aktivačné práce do ktorých je zaradených 13 občanov obce.
3.4.3 Rodiny s deťmi a mládežou
Rodiny s deťmi a mládežou patria medzi ohrozené skupiny, najmä ak je jeden z rodičov na
materskej dovolenke, alebo je poberateľom rodičovského príspevku, alebo sú rodičia
nezamestnaní. Takéto rodiny majú významne obmedzené možnosti zabezpečovať svoje
základné potreby a sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a sociáno patologickými
javmi (domáce násilie, rozvodovosť, násilie voči zvereným osobám, záškoláctvo,..)
a nezriedka tieto rodiny zlyhávajú v ochrane a starostlivosti o svojich členov.
V obci Dolné Plachtince je situácia rodín s deťmi a mládežou nasledovná:
matky s maloletými deťmi:
5,
viacdetné rodiny a mladé rodiny:
23,
neúplné rodiny:
5,
matky a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia
0,
deti umiestnené do náhradnej rodinnej starostlivosti:
1,
deti umiestnené v reedukačnom zariadení:
0,
deti umiestnené v detskom domove:
1.
V obci je situácia rodín s deťmi v oblasti financií a starostlivosti o deti viac menej stabilizovaná
o čom svedčí aj skutočnosť, že v tomto období obec nevykonáva funkciu osobitného príjemcu
pre rodinné prídavky ani dávku pomoci v hmotnej núdzi pre občanov obce.
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3.4.4 Ohrozené skupiny – osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, príslušníci
marginalizovanej rómskej komunity, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením
Za osoby v nepriaznivej sociálnej situácii sú považované deti odchádzajúce z pestúnskej,
náhradnej alebo ústavnej starostlivosti, osoby po výkone trestu odňatia slobody, osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, žijúce bez podpory blízkej osoby, bezdomovci, drogovo
a inak závislé osoby, ktoré nemajú podporu svojej prirodzenej siete (rodiny) a marginalizovaná
rómska komunita.
Aktuálne žije v obci rómska komunita, ktorá smerom do vnútra ani voči ostatnému
obyvateľstvu nevykazuje významné znaky sociálno – patologického správania.
3.4.5 Analýza potrieb obyvateľov obce
Pri analýze potrieb obyvateľov obce v sociálnej oblasti sme vychádzali s požiadaviek s ktorými
sa občania obracali na pracovníkov obecného úradu. Obec má pomerne širokú škálu
kompetencií pri zabezpečovaní sociálnych služieb a za rok 2017 pracovníci obce poskytli
poradenstvo, pomoc alebo súčinnosť svojim občanom v sociálnej oblasti v nasledovnom
rozsahu:
Tabuľka č. 5 potreby občanov, s ktorými sa obrátili na pracovníkov obecného úradu
Požadovaná pomoc, služba alebo súčinnosť, ktorá súvisí
s poskytovaním sociálnych služieb obcou:
počet občanov
zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní žiadosti na zabezpečenie
2
poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov:
zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní žiadosti na poskytnutie
2
opatrovateľskej služby:
zabezpečenie posudkovej činnosti pri podávaní žiadosti na poskytnutie
1
sociálnej služby v dennom stacionári:
2
pomoc pri umiestnení občana do zariadenia pre seniorov
0
zabezpečenie opatrovateľskej služby
20
zabezpečenie rozvozu stravy
zabezpečenie osobitného príjemcu na príjem rodinných prídavkov na
0
dieťa:
zabezpečenie osobitného príjemcu na príjem príspevku a dávok pomoci
0
v hmotnej núdzi:
pomoc pri zabezpečení kompenzačných pomôcok pre zdravotne ťažko
0
postihnutého občana:
0
Poskytnutie jednorázového príspevku:
0
súčinnosť pri umiestnení občana v krízovom centre:
súčinnosť s UPSVaR SR pri zabepečení pracovných aktivít pre občanov
5
zaradených do projektu UPSVaR SR pri aktivačných prácach:
súčinnosť s UPSVaR SR pri zabepečení pracovných aktivít pre občanov
10
zaradených do projektu UPSVaR SR podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004
Z.z. – menšie obecné služby:
Výkon funkcie opatrovníka pre občana zbaveného spôsobilosti na právne
0
úkony

Z tabuľky č. 5 je zrejmé, že požiadavky na poskytnutie služieb zo sociálnej oblasti sú
smerované väčšinou od osôb v dôchodkovom veku resp. osôb s ťažkým zdravotným
postihnutím a ich príbuzných a druhou prevažujúcou skupinou sú nezamestnaní. To sú tiež
dve základné cieľové skupiny sociálnej práce, ktoré bude obec riešiť v prvom plánovacom
období komunitného plánu.
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3.5
-

-

-

-

-

-

-

-

SWOT analýza poskytovania sociálnych služieb
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
zabezpečovanie opatrovateľskej služby - absencia
priestorov
pre
prácu
pre odkázaných občanov v obci,
s marginalizovanou rómskou komunitou,
potenciál ďalšieho rozvoja sociálnych - nedostatok finančných prostriedkov na
služieb v obci,
zriaďovanie a udržanie sociálnych služieb
aktívna pomoc obecného úradu pri
zriaďovaných obcou,
vybavovaní umiestnenia seniorov do - migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za
zariadenia sociálnych služieb,
prácou do iných regiónov, alebo do
dobrá
dostupnosť
poskytovaných
zahraničia,
niekoľkých druhov sociálnych služieb - zníženie intervalu prepravy a počtu
v obci a blízkom okolí,
dopravných spojov v pracovných dňoch,
využívanie kapacít obce pri príprave a
rozvoze
stravy
pre
odkázaných
občanov,
aktívne využívanie programov UPSVaR
na podporu zamestnanosti,
nájomné byty
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
možnosť získať finančné prostriedky na - nepriaznivý demografický vývoj v obci,
rozvoj
sociálnych
služieb
zo
starnutie populácie,
štrukturálnych fondov EU a iných - meniace sa legislatívne podmienky
zdrojov,
poskytovania sociálnych služieb obcou,
možnosť využívať pre odkázaných - meniace sa podmienky poskytovania
občanov zariadenia sociálnych služieb
príspevkov zo strany štátu na zriadené
v blízkom okolí obce,
sociálnej služby,
možnosť
zvyšovať
zamestnanosť - zvyšovanie počtu osôb, ktoré za prácou
občanov
poskytovaním
sociálnych
odchádzajú do iných regiónov alebo do
služieb v obci,
zahraničia,
spolupráca s UPSVaR pri získavaní
pracovníkov v rámci prebiehajúcich
programov zameraných na podporu
zamestnanosti,
zriadenie terénnej sociálnej služby,

4
VÍZIA A CIELE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Vízia je smerovanie ku kvalitne poskytovaným sociálnym službám pre občanov. Ciele sú
stanovené v rámci komunitného plánu, na obdobie 5-tich rokov, tieto ciele je možné korigovať,
dopĺňať a aktualizovať podľa aktuálnych potrieb občanov tak, aby sa ich plnením zvyšovala
kvalita života občanov obce.
4.1

Seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Vízia: Občania obce v dôchodkovom veku a občania s ťažkým zdravotným postihnutím majú
ponuku sociálnych služieb, ktoré im umožňujú viesť plnohodnotný čo možno najviac
autonómny život v prirodzenom prostredí.
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Hlavný cieľ: Rozšírenie ponuky sociálnych služieb, ktoré kopírujú potreby občanov obce
a umožňujú im zotrvanie v ich prirodzenom prostredí.
Cieľ č. 1: Zriadenie opatrovateľskej služby obcou, podľa záujmu seniorov a občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím
Aktivity k cieľu č. 1:
monitorovanie potrieb seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
spracovanie registračného projektu na poskytovanie opatrovateľskej služby,
registrácia opatrovateľskej služby,
požiadanie o príspevok na opatrovateľskú službu z MPSVaR SR,
získanie pracovníčok – opatrovateliek, najlepšie z radov vlastných občanov na výkon
opatrovateľskej služby.
Zodpovednosť: Obec Dolné Plachtince
Časový plán: 2019 – 2023
Rozpočet: Obec Dolné Plachtince, MPSVaR SR
4.2

Nezamestnaní občania obce

Vízia: Nezamestnaní občania obce majú možnosť udržiavať a rozširovať svoje pracovné
zručnosti pri aktivitách, ktoré pre svojich občanov pripravuje v spolupráci s UPSVaR SR Obec
Dolné Plachtince.
Hlavný cieľ: Občania obce majú možnosť zamestnať sa priamo v obci a využívať dostupné
aktívne opatrenia trhu práce na príslušný kalendárny rok.
Cieľ č. 1: Využívanie všetkých dostupných aktívnych opatrení na trhu práce v príslušnom
roku.
Aktivity k cieľu č. 1:
úzka spolupráca s UPSVaR SR pri vyhľadávaní vhodných projektov v rámci aktívnych
opatrení na trhu práce,
vytvorenie vhodných pracovných miest a spracovanie projektu pre UPSVaR SR v súlade
s opatrením na trhu práce,
oslovenie nezamestnaných občanov s ponukou pracovných aktivít priamo v obci,
vedenie agendy pre úrad práce a monitoring dochádzky a pracovnej disciplíny prijatých
zamestnancov.
Zodpovednosť: Obec Dolné Plachtince
Časový plán: 2018 – 2023
Rozpočet: Obec Dolné Plachtince, UPSVaR SR,
4.3




Zásady plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
Pre rozvoj sociálnych služieb v obci je komunitný plán zásadným dokumentom, ktorý
analyzuje aktuálny stav a predkladá návrhy na riešenie situácie cieľových skupín sociálnej
práce v obci.
Pri zostavovaní rozpočtu obce sa prihliada aj na strategické ciele komunitného plánu,
ktoré budú zaradené do rozpočtu podľa aktuálne stanovených priorít obce a možnosti
zabezpečiť sociálnu službu iným poskytovateľom bez ďalšej finančnej záťaže pre obec.

21

Komunitný plán sociálnych služieb pre Obec Dolné Plachtince na roky 2018 - 2023



Za plnenie komunitného plánu sociálnych služieb sú zodpovedné volené a výkonné
orgány samosprávy obce.
Vzhľadom k meniacim sa východiskám pre poskytovanie sociálnych služieb z hľadiska
potrieb občanov a aktuálnej legislatívy vykoná obec aktualizáciu komunitného plánu
priebežnými potrebami občanov, podľa potreby.

5

MONITOROVANIE, HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNU
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB



Monitorovanie komunitného plánu bude realizované počas plnenia cieľov komunitného
plánu priebežne do splnenia realizovaného cieľa.



Komunitný plán bude vyhodnotený spolu s realizovanými aktivitami v poslednom roku
plánovacieho obdobia.



Aktualizácia komunitného plánu bude realizovaná v závislosti na zmenách v stanovených
cieľoch ( splnenie cieľa, ukončenie realizácie cieľa pre zmenu podmienok, ...). Nové úlohy
sa do komunitného plánu budú zavádzať na základe požiadaviek občanov a podľa
finančných a personálnym možností obce.

6.

ZDROJE POUŽITÉ PRI SPRACOVANÍ
SLUŽIEB

KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH

Legislatívne zdroje:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
Programové zdroje:
Program rozvoja obce Dolné Plachtince ako súčasť Programu rozvoja Mikroregiónu
Východný Hont na roky 2014 -2020
Národné priority rozvoja sociálnych služieb, Bratislava 2009
Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo
všetkých oblastiach života, MPSVR SR, Bratislava 2000
Odborné zdroje:
Holúbková,S. – Krupa.s.: Sociálne služby pre občanov – manuál pre obecné a mestské
úrady. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava 2001
Woleková, H. – Mezianová, M.: Mini príručka pre komunitné plánovanie sociálnych
služieb, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 2004
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