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ÚVOD
Komunitný plán sociálnych služieb obce je povinný v zmysle zákona 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, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009.
Obec Uzovce má záujem na zlepšovaní kvality poskytovaných sociálnych služieb a vytváraní
primeraných podmienok pre zodpovedajúcu kvalitu života všetkých generácií. Preto považuje trvalo
udržateľný rozvoj za jeden zo základných pilierov rozvoja svojho územia, a to v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Zámerom obce je reagovať na potreby občanov aj
poskytovateľov sociálnych služieb.

1. Úlohy a kompetencie obce v sociálnej oblasti
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho
zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej a
sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a v oblasti
sociálnych služieb.
Podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. má obec tieto hlavné kompetencie a úlohy:
1. vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
2. utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
3. je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu
4. vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
5. poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných
podmienok na uspokojenie základných životných potrieb
6. poskytuje základné sociálne poradenstvo
7. môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
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8. uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby

2. Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Zmenou spoločenskej a
ekonomickej situácie došlo k prerozdeleniu financovania sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu,
miestnu samosprávu a súkromný sektor.
2.1
-

-

2.2

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb
Obec v súčasnosti neposkytuje opatrovateľskú službu.
Obec nemá dostatok odborne vzdelaných sociálnych pracovníkov a hlavným problémom je
nedostatok finančných prostriedkov.
V obci nie je zriadené samostatné sociálne zariadenie. V rámci sociálnych služieb obec
poskytuje občanom len poradenstvo, prípadne pomoc pri zabezpečovaní tlačív a informácií
týkajúcich sa vybavovania žiadosti nakoľko občanovi nemôže zabezpečiť poskytovanie vo
vlastnom zariadení.
Obec vykonáva dohľad nad nesvojprávnymi občanmi v spolupráci s okresným súdom.
Obec vykonáva funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok v prípade záškoláctva.
Obec organizuje návštevy jubilujúcich obyvateľov obci (90, 95, 100 rokov). - Obec podporuje
aktivity seniorov.
Obec je nápomocná v krízových situáciách.
Obec v budúcnosti počíta s nárastom počtu občanov v poproduktívnom veku a so znižovaním
životnej úrovne dlhodobo nezamestnaných občanov.
Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov

Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa prieskumu potrieb
a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné orientovať sa na vybudovanie zariadenia
za účelom poskytovania sociálnej služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu:
- ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, dovŕšenia dôchodkového veku.
V obci by bolo vhodné zriadiť „denný stacionár“ pre ľudí v dôchodkovom veku, avšak obec nemá
pre tento účel vhodnú, hlavne bezbariérovú budovu.
2.3

Analýza demografických údajov

Obec vedie vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie o
zamestnaní svojich občanov, k dispozícii má len údaje o nezamestnaných občanoch, ktoré sú zasielané
úradom práce, avšak tieto údaje nezahŕňajú občanov dobrovoľne nezamestnaných. Obec nedisponuje
presným údajom o počte pracujúcich v zahraničí.
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Obyvatelia obce sú slovenskej národnosti. Občania sú rímskokatolíckeho vierovyznania. Podľa
vlastných štatistík obce je demografický vývoj obyvateľstva vyjadrený v nasledovných tabuľke. Údaje
sú podľa výsledkov evidencie obyvateľstva k 31.12.2012 a k 31.12.2015.

Počet obyvateľov:
Ženy:
Muži:
Vek: 0 – 18 rokov
Vek: 19 - 64 rokov
Vek: 65+ rokov
Obývané domy:

2012
526
255
271
111
358
57
123

2015
521
249
272
106
352
63
131

Tabuľka č. 1: Evidencia obyvateľstva a domov

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo dochádza do zamestnania do okolitých miest a obcí a pracujú
prevažne v súkromnom sektore. V obci pracujú živnostníci, SHR a podnikatelia či firmy. V obci
fungujú dve predajne potravín.
V obci sa nachádza Základná a materská škola. Pri materskej škole funguje aj školská jedáleň.

2.4

Určenie cieľov rozvoja sociálnych služieb

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, komunita a sociálne
prejavy, ktoré sa ich týkajú. Základné sociálne skupiny, pre ktoré sociálne služby plánujeme:
- Seniori, čiže obyvatelia v post produktívnom veku (najmä starší ako 65 rokov): Obec vytvára
podmienky na činnosť seniorov vo vytvorenom neoficiálnom spoločenstve. Títo sa aktívne
zúčastňujú na kultúrno-spoločenskej činnosti v obci, organizujú stretnutia seniorov a v rámci
možností pomáhajú pri prácach v obci.
- Nezamestnaní: Obec Uzovce organizuje v spolupráci s Úpsvar v Prešove menšie obecné
služby. V minulosti využívala obec aj verejnoprospešné práce a aktivačnú činnosť v rámci
možností, ak uchádzači o zamestnanie spĺňali podmienky pre výkon takejto činnosti pre obec.
V rámci menších obecných služieb podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré
majú problém uplatniť sa na trhu práce. Obec podporuje aj formu absolventskej praxe pre
absolventov škôl, ktorí spĺňajú kritériá pre danú formu činnosti.
- Deti a mládež: Obec je zriaďovateľom Základnej a materskej školy. Pre šport je v obci
využiteľné ihrisko. V blízkej budúcnosti obec plánuje rozšíriť možnosti pre športové vyžitie
najmä mládeže, a to vybudovaním multifunkčného ihriska v areáli obecného úradu.
- Ťažko zdravotne postihnutí, starí a osamelí občania: Obec uvažuje zriadiť podporné služby
pre týchto občanov (zabezpečenie a donáška liekov a podobne), zabezpečiť odborné vzdelanie
pracovníka obce v oblasti sociálnej práce pre potreby základného poradenstva.
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2.5

Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb

Komunitný plán obce Uzovce sa podieľa na PHSR obce Uzovce. Čiastkovým cieľom je vytvorenie
podmienok pre skvalitnenie spoločenského života v obci. Nakoľko finančné možnosti obce v
súčasnom programovom rozpočte neuvažujú s realizáciou tohto zámeru do roku 2018, je potrebné túto
požiadavku zahrnúť do rozpočtu v ďalšom období podľa komunitného plánu na roky 2015 – 2020.
Všetky priority obce v rámci komunitného plánu sociálnych služieb plánuje obec zabezpečiť v
spolupráci s inštitúciami zabezpečujúcimi sociálne služby pre občanov. V možnostiach obci nie je
realizovať tento komunitný plán len z vlastných zdrojov. Zámerom je vypracovať projekt s využitím
viac zdrojového financovania (Európsky sociálny fond, Fond sociálneho rozvoja, podpora projektu cez
MPSVR SR).
2.6

Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb

Významnú úlohu zohrávajú v celom procese komunitného plánovania sociálnych služieb miestni
politici. Od nich sa očakáva, že komunitnému plánovaniu vyjadria svoju podporu, budú ho priebežne
monitorovať a veľmi zodpovedne posudzovať definitívny návrh komunitného plánu vrátane jeho
finančného zabezpečenia. Od komunálnych politikov sa očakáva, že budú návrh komunitného plánu
veľmi zodpovedne konfrontovať nielen so svojím politickým programom, ale prihliadnu na väčšinový
konsenzus tých, ktorí sa celého procesu komunitného plánovania zúčastňovali: užívateľov a
poskytovateľov sociálnych služieb
Účasť na komunitnom plánovaní sociálnych služieb
-

písomné návrhy občanov preberá na obecnom úrade poverený pracovník
ústnou formou, návrhy budú písomne zaznamenané a podpísané predkladateľom - anonymné
pripomienky nebudú evidované
účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení

Zmeny v komunitnom pláne sociálnych služieb
- ak sa zmenia priority
- získanie finančných prostriedkov na konkrétne projekty
- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb

ZÁVER
Pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb je rovnako dôležitý samotný proces plánovania ako
aj jeho výsledok. Rozvoj sociálnych služieb môže byť oveľa dynamickejší, ak je podporovaný
väčšinou zainteresovaných.
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Uzovce bol prerokovaný na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva Uzovce dňa 30.09.2016, uznesenie číslo 66/2016

V Uzovciach dňa 16.10.2016

Jaroslav Golodžej
starosta obce

