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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč SCHVAĽUJE 

 

Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Poproč podľa predloženého návrhu 

 

 

 

2. ODÔVODNENIE 
 

Obec plní úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení úlohy na úseku sociálnej 

pomoci ( §4 ods. 3 písm. p zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  

 

Komunitný plán sociálnych služieb sa robí za účelom plánovania rozvoja sociálnych služieb a ich 

finančného krytia. KPSS plánuje miestna samospráva najmä na tie služby, ktorá je povinná zo 

zákona vykonávať, zabezpečovať, financovať - sociálne služby sú originálnou kompetenciou 

miestnej samosprávy. 

 

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je povinnosť obce vypracovať Komunitný 

plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným 

dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 (ktoré 

vypracúva Ministerstvo). 

 

Cieľom komunitného plánovania je nájsť primeraný spôsob pomoci skupinám obyvateľov, 

ktorí sú odkázaní na sociálne služby. 

Hlavným nástrojom komunitného plánovania je dokument s názvom Komunitný plán 

sociálnych služieb, ktorý definuje jednotlivé ciele a konkrétne aktivity, smerujúce k dosiahnutiu 

dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy 

a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej 

vybavenosti a pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý reflektuje potreby a záujmy celej 

komunity.  

 

KPSS ako aj všetky jeho prípadné následné zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo (§ 11, ods. 4, 

písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - Obecné 

zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:  

c) schvaľovať koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.  

 

 

Proces prípravy KPSS: 

28.03.2022 uzatvorená Zmluva o dielo so spoločnosťou PROROZVOJ, s.r.o. na vypracovanie 

strategického dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb obce Poproč na roky 2022 – 2026“ 

01.04.2022 – začiatok realizácie prieskumu verejnej mienky obyvateľov o živote v obci, pre 

získanie názoru spracovaný dotazník:  

Dotazníky boli dostupné: 

- online dotazník – od 04.04.2022 do 02.05.2022 prostredníctvom webového sídla obce 
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- papierový dotazník – doručený do každej domácnosti, na vyplnenie do 24.04.2022, zberné 

miesta dotazníkov: obecný úrad, potraviny, zdravotné stredisko 

- informácia pre verejnosť: miestny rozhlas, webové sídlo, sociálna sieť 

04.04.2022 – zverejnenie online dotazníku  

Máj – začiatok júna – vyhodnotenie doručených dotazníkov: 90 vyplnení (z toho 8 v papierovej 

forme) 

20.06.2022 – doručená sumarizácia názorov v Dotazníku k KPSS 

10.01.2023 – doručený návrh dokumentu KPSS 

02.02.2023 – prerokovanie a pripomienkovanie návrhu KPSS na zasadnutí Komisie školstva 

a sociálnych vecí 

01.03.2023 – zverejnenie návrhu KPSS na pripomienkovanie verejnosti 

V termíne na pripomienkovanie nedoručené žiadne pripomienky verejnosti. 

 

 

Komunálny plán sociálnych služieb prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 

23.03.2023. 
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PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia a čitatelia tohto dokumentu,

predkladáme Vám Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Poproč.

Prečo by ste si ho mali pozrieť?

Ide o dôležitý materiál, v ktorom nájdete podrobné demografické údaje, poskytované sociálne

služby vrátane zariadení, rozpočty , analýza súčasného stavu, vyhodnotenie dotazníkového

prieskumu a najmä informácie, aké sociálne služby bude naša obec zabezpečovať v nasledujúcich

rokoch. Toutou cestou by sme sa zároveň radi poďakovali všetkým, ktorí sa zúčastnili

dotazníkového prieskumu a našli si čas na vyjadrenie svojho názoru.

Veríme, že vďaka tomuto dokumentu získate prehľad o sociálnej situácii v obci Poproč a pokiaľ

budete mať námety, čo v dokumente zlepšiť, môžete sa obrátiť na našu samosprávu. Dokument,

ako Vám predkladáme by mal slúžiť aj Vám - verejnosti, ktorá má plné právo vyjadriť k nim svoj

názor.

Želáme Vám príjemné chvíle strávené pri tomto materiály a získavanie nových informácií, ktoré

môžu byť užitočné pre skvalitnenie Vášho života a aj Vašich príbuzných.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská

starostka obce
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ÚVOD

Úvodná časť komunitného plánu obsahuje základné informácie

o podstate komunitné plánovania, z čoho vychádza, aké sú jeho

hlavné princípy a kto všetko vstupuje do tohto procesu. Okrem

toho sú tu uvedené stručné informácie o súvisiacich

dokumentoch na európskej, národnej a regionálnej úrovni.
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1.1 PODSTATA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jeho

podstatou je získavať a vyhodnocovať názory obyvateľov žijúcich v obci Poproč, vďaka ktorým je

možné spracovať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý

pomáha v plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať skutočný

prínos a zmenu v životoch ľudí.

Zmyslom komunitného plánovania je najmä aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie

poskytovania sociálnych služieb spoločným a koordinovaným postupom. Výsledkom

komunitného plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:

• Aké sociálne služby má obec Poproč zabezpečiť v horizonte 5 rokov ?

• Aké sú názory obyvateľov (verejnosti) na sociálnu politiku obce ?

• Aké ohrozené skupiny obyvateľov (hendikepovaní, seniori, marginalizované komunity) žijú

v obci Poproč ?

Metóda komunitného plánovania je považovaná za dobrý systém začiatku spolupráce a vzniku

trvalejších partnerstiev v oblasti poskytovania sociálnych služieb a výrazne posilňuje princípy

zastupiteľskej demokracie. Princípy zastupiteľskej demokracie sú podporené najmä v zmysle

zapojenia verejnosti do procesu formovania sociálnych služieb. V procese komunitného

plánovania možno ako komunitu chápať verejnosť, čiže všetkých tých, ktorých sa daná oblasť

dotýka. Za komunitu možno považovať aj tých, ktorí budú vybrané služby v obci využívať. Ďalej je

možné pod komunitou chápať priamo obec, resp. mestskú časť, s jej vedením - samosprávou.

Cieľom komunitného plánovania je nájsť primeraný spôsob pomoci skupinám obyvateľov,

ktorí sú odkázaní na sociálne služby.

Hlavným nástrojom komunitného plánovania je dokument s názvom Komunitný plán

sociálnych služieb, ktorý definuje jednotlivé ciele a konkrétne aktivity, smerujúce k dosiahnutiu

dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a

zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti

a pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý reflektuje potreby a záujmy celej komunity. Do
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jeho tvorby by mala byť zapojená čo najväčšia skupina obyvateľov všetkých kategórií, aby mali

všetci možnosť participovať a vyjadriť svoje záujmy. Len takýmto spôsobom sa tento strategický

dokument stane plnohodnotným podkladom pre rozvoj sociálnych služieb.

Vo všeobecnosti sa za cieľ komunitného plánovania sociálnych služieb považuje predovšetkým

posilňovanie sociálnej súdržnosti. Za ďalší cieľ je možné označiť predchádzanie sociálnemu

vylúčeniu a izolácii ohrozených jedincov a skupín.

Posledným, nemenej dôležitým cieľom komunitného plánovania, je opätovné zaradenie

jednotlivcov, ktorí stoja na okraji komunity, do spoločnosti. Títo jedinci v niektorých prípadoch

predstavujú hrozbu pre komunitu alebo vyvolávajú strach či neistotu. (PhDr. Helena Woleková,

2004)

1.2 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

Tento dokument je spracovaný podľa Zákona č. 331/2017 o sociálnych službách

s účinnosťou od 01. 01. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa 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. Podľa tejto novely má komunitný plán obsahovať najmä:

a. analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem

sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho

územného celku, vrátane vyhodnotenia finančných podmienok, materiálnych podmienok,

priestorových podmienok a personálnych podmienok,

b. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce

alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych

služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo vyššieho

územného celku, vrátane spôsobu ich zabezpečenia výberom konkrétnych poskytovateľov týchto

sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,

c. analýzu sociologických údajov, demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce

alebo vyššieho územného celku,

určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,

foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb,
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a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v

územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,

d. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych

služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak

ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých

rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a

kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie

dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú odkázaní na

sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových

podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a vyšší územný celok na tvorbu a

realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,

e. spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo

koncepcie rozvoja sociálnych služieb,

podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie

rozvoja sociálnych služieb.

Do KPSS boli zapracované všetky údaje a informácie z oblasti sociálnych služieb, ktoré má obec

Poproč k dispozícii.

(Všetky informácie zo Zákona o sociálnych službách sa môžete dočítať tu: Zákon č. 331/2017 Z.z

z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa 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)

1.3 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

Vypracovanie komunitného plánu by malo prebiehať podľa nasledujúcich základných

princípov, ktoré boli zohľadnené aj pri tvorbe KPSS obec Poproč:

• Všetci sú si rovní

◦ Potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Rovnaký priestor musí byť

venovaný názorom všetkých zúčastnených strán.
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• Zapájanie miestneho spoločenstva

◦ Rôzne metódy a formy oslovovania obyvateľov na spoluprácu. Príležitosť na vyjadrenie

svojho názoru by mali dostať všetci obyvatelia obce bez ohľadu na ich sociálne postavanie a

ďalšie špecifiká.

• Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov

◦ Nesmie sa zabudnúť na spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v

tejto oblasti, na váhu práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny,

rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc a pod.

• Práca s informáciami

◦ Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístupu k informáciám pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú

plánovania a odovzdávanie informácií verejnosti. V prípade pravidelného odovzdávania

informácií bude možné očakávať relevantné pripomienky a podnety.

• Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý, ako výsledný dokument

◦ Proces komunitného plánovania je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiách s rôznymi

osobami. Proces umožňuje, aby bol navrhnutý systém sociálnych služieb jedinečný,

neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.

• Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce

◦ Efektívna a dobre fungujúca spolupráca medzi všetkými účastníkmi prináša lepšie výsledky.

• Kompromis priania a možností

◦ Výsledkom komunitného plánovania je nájdenie kompromisného riešenia medzi tým, čo sa

chce a tým, čo je reálne dosiahnuť. Dôležitú úlohu rolu nezohrávajú len materiálne, finančné

a ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí

cieľov komunitného plánu podieľať.

1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

Pre úspešnosť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je nutné, aby boli do

procesu tvorby komunitného plánu zapojené nasledovné 3 skupiny účastníkov:

• zadávatelia sociálnych služieb
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• poskytovatelia sociálnych služieb

• užívatelia sociálnych služieb

1. Zadávatelia sociálnych služieb

Ide o účastníkov komunitného plánovania, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť sociálne

služby pre obyvateľov územia, ktoré spadá pod jeho správu. V systéme slovenskej verejnej správy

sú zabezpečovateľmi sociálnych služieb práve obce a mestá - v prípade tohto komunitného plánu

je zabezpečovateľom obec Poproč.

2. Poskytovatelia sociálnych služieb

Poskytovateľmi sociálnych služieb môžu byť všetky nasledovné subjekty, ktoré spĺňajú

podmienky stanovené Zákonom č. 331/2017 Z.z. z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa

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)

• fyzické osoby,

• podnikateľské subjekty,

• súkromné neziskové organizácie,

• organizácie zriadené obcou,

• organizácie zriadene samosprávnym krajom,

• organizácie zriadené štátom.

Postavenie všetkých poskytovateľských subjektov je v rámci komunitného plánovania rovnaké,

t. j. ciele a zámery subjektov majú rovnakú váhu. Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb v obci

Poproč sú uvedení v časti Analýza poskytovateľov sociálnych služieb.

3. Užívatelia sociálnych služieb

Užívateľom sociálnych služieb je každý, kto prijíma pomoc sociálnych služieb. Takisto sú to

aj občania, ktorí pomoc sociálnych služieb prijímali v minulosti, alebo ju ešte len budú prijímať.

Počas života sa môže stať užívateľom sociálnych služieb každý občan. Zámery a ciele užívateľov

majú rovnaké alebo priam prioritné postavenie, ako zámery a ciele zadávateľov a poskytovateľov.

V priebehu procesu komunitného plánovania by mal byť kladený dôraz na výber cieľových skupín.

Základnými cieľovými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať sú:
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• seniori,

• rodiny s deťmi a mládež,

• nezamestnaní,

• marginalizované menšiny,

• zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich rodiny,

• osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.

1.5 DOKUMENTY NADVÄZUJÚCE NA TVORBU
KOMUNITNÉHO PLÁNU

Nadradenými dokumentmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb (KPSS) sú dokumenty

na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Patria sem zmluvy, dohody a dokumenty, ktoré

ovplyvňujú sociálnu politiku členských štátov až po tie, z ktorých vychádza priamo KPSS obec
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Poproč. Uvedené sú tu z dôvodu, aby si každý čitateľ mohol spraviť prehľad a vedel, aké všetky

podporné dokumenty, ustanovujúce základné práva a priority v sociálnej oblasti existujú.

ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV

Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

Amsterdamská

zmluva
Od r. 1997 Medzinárodná

Ovplyvňuje proces tvorby sociálnej

politiky v štátoch EU v nasledovných

oblastiach:

• Pracovné a životné podmienky v

členských štátoch, v prípade

poklesu pod akceptovateľnú

úroveň, je EU schopná vynútiť si

nápravu.

• Znižovanie rodovej nerovnosti –

stanovenie rovnakých podmienok

pre rovnaký pracovný a

spoločenský prístup k mužom a

ženám, najmä z hľadiska

platového odmeňovania.

• Oblasť - práca maloletých a ich

ochrana pri práci, organizácia

pracovného času, hromadné

prepúšťanie či povinnosti

zamestnávateľa voči

zamestnancovi.

• Uplatnenie princípu voľného

pohybu osôb aj na migrantov v

rámci EÚ.
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

Lisabonská zmluva Od r. 2000 Medzinárodná

Program na zvýšenie ekonomickej

moci vo svete prostredníctvom

zvýšenia konkurencieschopnosti EU,

ktorý obsahuje nasledujúce priority:

• Znižovanie nezamestnanosti

vekovej skupiny 15 - 64 rokov.

• Oblasť sociálnej inklúzie.

• Zamestnanosť žien (minimálne 60

%).

• Zamestnanosť starších ľudí –

obyvateľov v preddôchodkovom

veku 55 - 64 rokov.

• Starostlivosť o deti

prostredníctvom predškolských

zariadení.

Dohovor o ochrane

ľudských práv a

základných slobôd

Od r. 1950 Medzinárodná

Zaväzuje jednotlivé štáty, aby

poskytovali ochranu práv a slobôd

jednotlivcom a poskytuje

jednotlivcom procesné nástroje na

priame uplatnenie takto zaručených

práv a slobôd voči štátu

prostredníctvom Európskeho súdu

pre ľudské práva.

Dohovor o právach

dieťaťa
Od r. 1989 Medzinárodná

Upravuje právnu ochranu detí na

celom svete, podpísaný vo všetkých

krajinách sveta okrem USA

a Somálska. 3 základné body:
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

• Právo participácie na rozhodovaní

vo veciach, ktoré sa ich týkajú.

• Ochrana detí pred akýmikoľvek

skutkami, ktoré by mohli porušiť

ich práva.

• Zabezpečenie ochrany práv detí

pred ich narušeniami.

Dohovor OSN o

právach osôb so

zdravotným

postihnutím

Od r. 2006 Medzinárodná

Jeho cieľom je presadzovať,

ochraňovať a zabezpečiť

plnohodnotný a rovný výkon

ľudských práv a základných slobôd

pre všetky osoby so zdravotným

postihnutím a podporovať úctu k ich

dôstojnosti bez akejkoľvek

diskriminácie na základe

zdravotného postihnutia.

Európska sociálna

charta
Od r. 1961 Medzinárodná

Obsahuje minimálne sociálne práva,

ktoré musia členské štáty Rady

Európy (všetky tieto štáty sú zároveň

členmi EÚ) implementovať do svojej

legislatívy. Ide teda o spoločné

minimálne štandardy vo všetkých

krajinách EÚ.

Pozičný dokument

Európskej komisie

k Partnerskej

dohode a

2014 – 2020 Národná

Obsahuje 2 hlavné ciele:

• Zvýšenie miery zamestnanosti

vekovej skupiny 20 – 64 rokov na

72 % do roku 2020 (zo 65 % v
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

programom SR na

roku 2014-2020

rokoch 2011 až 2013).

• Zníženie podielu obyvateľov, ktorí

sú ohrození chudobou a soc.

využívaním na 17,2 % do roku

2020 (z 20,5 % v roku 2012).

Národný program

reforiem
Od r. 2015 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Účinnejšie riešiť dlhodobú

nezamestnanosť prostredníctvom

poskytovania aktivačných

opatrení - druhej šance na

vzdelávanie a individuálne

prispôsobeného kvalitného

odborného vzdelávania.

• Zvýšenie kapacity verejných

služieb zamestnanosti pre správu

prípadov.

• Zlepšenie stimulov v oblasti

zamestnanosti žien - zlepšiť

poskytovanie zariadení

starostlivosti o deti, najmä pre

deti do troch rokov.

• Inklúzia marginalizovanej rómskej

menšiny - napr. prostredníctvom

inkluzívneho vzdelávania.

Národné priority

rozvoja sociálnych

služieb

2015 - 2020 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Zabezpečovanie realizácie práva

občana na poskytovanie
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

sociálnych služieb.

• Zabezpečovanie dostupnosti

sociálnych služieb v súlade s

potrebami cieľových skupín

a komunity.

• Zabezpečenie rozvoja sociálnych

služieb dostupných pre osoby v

segregovaných lokalitách s

koncentráciou generačne

reprodukovanej chudoby.

• Zvýšenie dostupnosti

komunitných sociálnych služieb s

dôrazom na rozvoj sociálnych

služieb pre rodiny, ktoré sa

starajú o svojho člena,

odkázaného na pomoc inej osoby

pri sebaobslužných činnostiach.

• Deinštitucionalizácia sociálnych

služieb.

• Presadzovanie princípu

integrovanej dlhodobej

zdravotno-sociálnej starostlivosti.

• Zavádzanie systému zabezpečenia

a hodnotenia podmienok kvality

poskytovaných sociálnych služieb.

Národné priority

rozvoja sociálnych
2021-2030 Národná

Obsahuje tieto priority:

NP1-Prechod z inštitucionárnej na
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

služieb

komunitnú starostlivosť a podporu s

cieľom zabezpečenia dostupnosti

rôznorodých sociálnych služieb

komunitného charakteru v súlade s

potrebami cieľových skupín

sociálnych služieb.

NP2-Zavedenie systému integrovanej

sociálno-zdravotnej starostlivosti.

NP3-Podpora prepájania sociálnych

služieb a neformálnej (najmä

rodinnej) starostlivosti ako súčasti

systému starostlivosti o osoby

odkázané na pomoc inej fyzickej

osoby.

NP4-Podpora zvyšovania kvality

sociálnych služieb.

Komunitný plán

sociálnych služieb

obce Poproč

2018-2022 Lokálna

Cieľom obce Poproč v sociálnej

oblasti je starostlivosť o ľudské

zdroje, vytvorenie podmienok pre

kvalitný život občanov a

zabezpečenie primeraných

podmienok spoločenského vyžitia so

zameraním na:

• skvalitniť služby nové/

poskytované seniorom a

zabezpečiť im plnohodnotný život

v ich prirodzenom prostredí,
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

• zabezpečiť dostatok služieb,

zariadení a možností ubytovania

pre osoby ohrozené sociálnym

vylúčením,

• zabezpečiť podporu a

skvalitňovanie služieb občanom

so zdravotným postihnutím a

uľahčenie ich života,

• zabezpečiť potrebnú starostlivosť

pre osamelých rodičov, matky s

deťmi v krízových situáciách,

podporiť mládež vo

voľnočasových aktivitách,

• zabezpečiť podporu vzdelávania

sociálnych pracovníkov,

• podpora zamestnanosti a

udržiavanie pracovných návykov.

ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV

Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

Národný program

rozvoja životných

podmienok osôb so

zdravotným

postihnutím

2014 - 2020 Národná

Základným cieľom dokumentu je

prostredníctvom definovaných úloh a

opatrení zabezpečiť dosahovanie

pokroku v oblasti ochrany práv osôb

so zdravotným postihnutím uznaných

Dohovorom a pokroku pri ich
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

používaní.

Národný program

aktívneho starnutia
2014 – 2020 Národná

Dokument zameraný na podporu

ľudských práv starších osôb cestou ich

aktivizácie prostredníctvom verejných

podporných politík (politiky v oblasti

zamestnanosti a zamestnateľnosti

starších, politiky v oblasti podpory ich

celoživotného vzdelávania,

občianskych a sociálnych aktivít mimo

formálneho trhu práce, podpory ich

nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej

a sociálnej bezpečnosti, vrátane

ochrany pred zlým zaobchádzaním vo

všetkých spoločenských sférach

a vzťahoch.

Národný akčný plán

pre elimináciu a

prevenciu násilia na

ženách

2014 - 2019 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Posilniť právny a inštitucionálny

rámec za účelom uznania práv žien

a ich ochrane proti všetkým

formám násilia proti ženám a

zabezpečiť, aby štátne orgány,

vrátane súdnych orgánov

konajúcich v mene štátu, konali v

súlade s týmto záväzkom žien.

• Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a

dostupnú pomoc všetkým ženám,

ktoré sú vystavené násiliu alebo
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

hrozbe násilia a to s ohľadom na

špecifické potreby, ktoré z ich

situácie vyplývajú.

• Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu

pomoc pomocou

štandardizovaných postupov pre

pomáhajúce profesie a orgány

činné v trestnom konaní.

• Zabezpečiť rodovo citlivé

vzdelávanie všetkých pomáhajúcich

profesií a zainteresovaných

subjektov v oblasti prevencie a

eliminácie násilia na ženách.

• Predchádzať vzniku násilia a

akejkoľvek situácii, ktorá prispieva

k vzniku a tolerancii násilia.

• Vytvoriť dostatočnú poznatkovú

bázu o výskyte a rôznych

aspektoch násilia na ženách.

• Prijať všetky potrebné legislatívne a

iné opatrenia na náležité

predchádzanie, vyšetrovanie,

trestanie a poskytnutie

odškodnenia za skutky násilia voči

ženám na pracovisku.

Národná stratégia

na ochranu detí pre
Od r. 2014 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Vytvoriť Národný koordinačný
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

násilím

rámec pre riešenie násilia

páchaného na deťoch Zabezpečiť

systematické monitorovanie a

hodnotenie systémov ochrany detí

pred násilím.

• Predchádzať inštitucionálnemu a

systémovému porušovaniu práv

dieťaťa.

• Zabezpečiť profesionalitu a kvalitu

výkonu politík.

• Zvyšovať informovanosť o

problematike násilia páchaného na

deťoch.

Národná stratégia

zamestnanosti

Do roku

2020
Národná

Nadrezortný dokument, ktorý aj s

prispením sociálnych partnerov,

samospráv a odbornej verejnosti

prináša riešenia pre podporu rastu

zamestnanosti. Hlavným cieľom

stratégie je, okrem dosiahnutia 72 %-

nej zamestnanosti, aj zlepšenie

životných podmienok pracujúcich ľudí.

Okrem toho by mala prispieť k

účelnejšiemu využívaniu finančných

zdrojov určených na podporu

zamestnanosti.

Stratégia SR pre

integráciu Rómov

Do roku

2020
Národná

Snaha o integráciu Rómov

predovšetkým v 4 hlavných oblastiach:
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

• vzdelanie,

• zamestnanosť,

• zdravotná starostlivosť,

• bývanie.

Stratégia rovnosti,

inklúzie a

participácie Rómov

Do roku

2030
Národná

Prioritné oblasti:

• vzdelávanie - do roku 2030

zabezpečiť rovný prístup Rómov,

špecificky MRK, ku kvalitnému

vzdelávaniu v hlavnom

vzdelávacom prúde od narodenia

po uplatnenie na trhu práce, s

dôrazom na uplatňovanie

desegregačných a inkluzívnych

opatrení v edukačnom procese vo

všetkých stupňoch vzdelávania.

• bývanie - odstránenie nerovností

medzi príslušníkmi

marginalizovaných rómskych

komunít a väčšinovým

obyvateľstvom Slovenska v bývaní

a boj proti diskriminácii Rómov v

prístupe k bývaniu, vrátane

odstraňovania rezidenčnej

segregácie.

• zamestnanosť - zlepšiť

zamestnateľnosť a zvýšiť

zamestnanosť Rómov, špecificky
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Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

MRK, vytváraním možností

vedúcich k ich uplatneniu sa na

trhu práce.

• zdravie - zníženie nerovností v

zdraví (vo všetkých dimenziách)

medzi Rómami, špecificky MRK, a

všeobecnou populáciou SR.

• boj s protirómskym rasizmom a

podpora participácie - eliminácia

protirómskeho rasizmu, podpora

antidiskriminácie a participácie a

zvýšenie ochrany najviac

zraniteľných skupín a jednotlivcov.
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ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť obsahuje informácie o sociálnej stránke obce

Poproč. Samostatná pozornosť je venovaná demografickej

analýze, ktorá obsahuje podrobné výstupy a informácie o

štruktúre obyvateľstva. Ďalšie časti sú venované analýze

poskytovateľov sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva.

Súčasťou analytickej časti je aj vyhodnotenie dotazníkového

prieskumu obyvateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Zhodnotenie analytickej časti bolo premietnuté do SWOT

analýzy, ktorá sumarizuje silné a slabé stránke, ako aj

príležitosti a ohrozenia.
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2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Obec administratívne patrí do Košického kraja, okresu Košice-okolie. Nachádza sa 25 km

západne od mesta Košice. Leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, pod Kojšovou hoľou,

na ľavom brehu rieky Bodva. Celková rozloha katastrálneho územia je 2 641 ha. Stred obce leží v

nadmorskej výške 356 m.n.m.

Katastrálne územie obce Poproč a jeho okolie:

2.2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA

Sociodemografická analýza je zameraná na sumarizáciu údajov o vývoji, štruktúre a začlenení

obyvateľstva podľa viacerých ukazovateľov.

2.2.1 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.2.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Za posledných 10 rokov sa zmenil stav obyvateľov z 2759 (rok 2012) na stav 2667 (rok 2021), to

znamená že sa počet znížil o 92 obyvateľov.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021
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Rok Počet obyvateľov

2012 2759

2013 2763

2014 2774

2015 2747

2016 2745

2017 2740

2018 2733

2019 2726

2020 2727

2021 2667

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.2.1.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to

v pomere 50,3 % ku 49,7 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2021

Pohlavie Počet obyvateľov

Muži 1325

Ženy 1342

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.2.1.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za

určité obdobie. V rokoch 2012 – 2021 bol zaznamenávaný prirodzený úbytok obyvateľov (okrem

rokov 2013 a 2019). Najvyššie hodnoty úbytku dosiahol v roku 2021 (-25) a v roku 2020 (-24).

Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom
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a úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno

určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec

v rokoch 2014 a 2020, naopak, najväčší počet odišiel v roku 2015.

2.2.1.4

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021

Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2012 -11 9 -2

2013 5 -1 4

2014 -5 16 11

2015 -14 -13 -27

2016 -3 1 -2

2017 -9 4 -5

2018 -15 8 -7

2019 1 -8 -7

2020 -24 25 1

2021 -25 11 -14

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.2.1.5 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľstva v obci rozdelená do troch kategórií:

• Predproduktívna:Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 365 obyvateľov.

• ProduktívnaProduktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 1742 obyvateľov.

• PoproduktívnaPoproduktívna: 64 a viac - predstavuje 560 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2021
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Pohlavie
Predproduktívna

zložka
Produktívna zložka

Poproduktívna

zložka

Muži 192 892 241

Ženy 173 850 319

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

Evidovaný počet uchádzačov o zamestnanie v obci Poproč :

Mesiac a rok Počet

Január 2020 100

December 2020 117

Január 2021 126

December 2021 95

Január 2022 102

December 2022 76

2.3 ANALÝZA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ANALÝZA ZARIADENÍ SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 984/73, Poproč

20

klientov

na

pobyt

zariadenie pre

seniorov-pobytová

(ročná) forma

jedáleň-ambulantná aj

terénna forma

Obec Poproč, Školská 632/2, Poproč
opatrovateľská služba-

terénna forma

Domov Svätej Anny n.o., Oľšavská 857/25, Poproč

55
klientov
na
pobyt

zariadenie pre

seniorov-pobytová

(ročná) forma

Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, Moldava n/B
práčovňa-ambulantná

forma
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opatrovateľská služba-

terénna forma

denné centrum-

ambulantná forma

komunitné centrum-

ambulantná forma

stredisko osobnej

hygieny-ambulantná

forma

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný

zbor MOLDAVA NAD BODVOU Szlovákiai Református

Keresztyén Egyház - Szepsi Egyházközség, Hlavná 342/47,

Moldava nad Bodvou

zariadenie starostlivosti

o deti do 3 rokov veku

dieťaťa-ambulantná

forma

Večné Deti, nezisková organizácia, Moldava nad Bodvou

domov sociálnych

služieb-ambulantná

forma

Zariadenie pre seniorov-Domov Sv. Alžbety, Hlavná 382/

87, Moldava nad Bodvou

35
klientov
na
pobyt

zariadenie pre

seniorov-pobytová

(ročná) forma

Kontakt, n.o., Medzev
špecializované

zariadenie

Kontakt, n.o., Medzev

zariadenie pre

seniorov-pobytová

(ročná) forma

Kontakt, n.o., Medzev, pracovisko Šugov

zariadenie pre

seniorov-pobytová

(ročná) forma
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2.4 ŠKOLSTVO

Od roku 2002 základná škola v obci prešla pod správu obce ako samostatný právny subjekt.

Následne v roku 2005 boli zlúčené základná škola s materskou školou. Právna subjektivita

Základnej školy s materskou školou priniesla so sebou samostatnosť aj väčšiu zodpovednosť za

chod a rozvoj základného školstva v obci Poproč.

Od roku 2008 prebiehala na budove jej rekonštrukcia a modernizácia. Výrazne sa zmenil vzhľad

a dispozičné usporiadanie. V podkrovných priestoroch (na 3.podlaží) pribudli odborné učebne

fyziky, chémie, biológie, informatiky, cudzích jazykov, geografie a výtvarného ateliéru. Budova

školy sa týmto stala dominantou obce. Už nie je iba vzdelávacou inštitúciou, ale má priestory aj na

kultúrno-spoločenské, športové aj voľnočasové aktivity pre žiakov, rodičov a verejnosť.

Od 1.9.2015 je pri ZŠ s MŠ v Poproči zriadené aj Centrum voľného času, ktoré organizuje pre

deti od 5 do 15 rokov nielen pravidelnú záujmovú činnosť v podobe krúžkov, ale aj cez víkendy

príležitostné činnosti s rôznym tématickým zameraním.

Materskú školu (v tejto zlúčenej škole) navštevuje 86 detí rozdelených v štyroch triedach. Triedy

sú vybavené troma interaktívnymi tabuľami, počítačmi, didaktickými a učebnými pomôckami,

hračkami, telocvičným náradím a náčiním. Nábytok v jednotlivých triedach je prispôsobený

jednotlivým vekovým kategóriám. Šatne sú vybavené novými farebnými skrinkami a lavičkami.

Školský dvor je vybavený vynoveným altánkom, veľkým pieskoviskom so šmýkalkou, hojdačkami,

preliezkami, motorickým mostíkom a trávnatou plochou využívanou na rôzne pohybové činnosti.

2.5 ZDRAVOTNÍCTVO

V obci je prevádzkované zariadenie zdravotnej starostlivosti. Je v obecnej budove postavenej

ešte v roku 1953, pričom v rokoch 1975 a 2000 bola rekonštruovaná. Sú tu ambulancie

všeobecného praktického lekára a stomatológie. V zdravotnom stredisku sídli aj agentúra domácej

ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-ATIZ s.r.o. Najbližšia lekáreň je v obci Jasov vzdialenej 3 km.

Najbližšie ďalšie odborné ambulancie sú v Moldave nad Bodvou vo vzdialenosti 12 km

(Poliklinika Moldava nad Bodvou), alebo ambulancie aj lôžková nemocnica sú v Nemocnici Šaca a

v nemocniciach v krajskom meste Košice vzdialenom 32 km.
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2.6 PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY OBYVATEĽOV

Výsledky prieskumu verejnej mienky formou Dotazníka tvoria samostatnú prílohu k

dokumentu KPSS 2022-2026 obce Poproč.

2.7 ZHRNUTIE ANALYTICKEJ ČASTI

Za posledných 10 rokov sa zmenil stav obyvateľov z 2759 (rok 2012) na stav 2667 (rok 2021),

to znamená že sa počet znížil o 92 obyvateľov. V rokoch 2012 – 2021 bol zaznamenaný prirodzený

úbytok obyvateľov (okrem rokov 2013 a 2019). Najvyššie hodnoty úbytku dosiahnuté v roku 2021

(-25) a v roku 2020 (-24). Počas sledovaných rokov mal prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním

kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac

nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec v rokoch 2014 a 2020, naopak, najväčší

počet odišiel v roku 2015. Podiel obyvateľov predproduktívneho veku ku poproduktívnemu

dosahuje hodnotu 0,65 čo je nepriaznivé pre zmenu trendu znižovania počtu obyvateľov obce.

Poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom obce Poproč je realizované priamo v obci -

Obecným úradom (opatrovateľská služba terénnou formou), Domovom dôchodcov (ZPS, t.j.

zariadením pre seniorov), Domovom sv. Anny (ZPS), Komunitným centrom a Materskou školou.

Alebo sú riešené v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb v meste Moldava nad Bodvou,

alebo v krajskom meste Košice. Priamo v obci pôsobí miestna organizácia Slovenského Červeného

kríža.

V rámci školských zariadení obec prevádzkuje spojenú Základnú školu s materskou školou

Poproč. Od 1.9.2015 je pri ZŠ s MŠ v Poproči zriadené aj Centrum voľného času, ktoré organizuje

pre deti od 5 do 15 rokov nielen pravidelnú záujmovú činnosť v podobe krúžkov, ale aj cez víkendy

príležitostné činnosti s rôznym tématickým zameraním.

V obci je prevádzkované zariadenie zdravotnej starostlivosti. Sú tu ambulancie všeobecného

praktického lekára a stomatológie. V zdravotnom stredisku sídli aj agentúra domácej

ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-ATIZ s.r.o. Najbližšia lekáreň je v obci Jasov vzdialenej 3 km.

Najbližšie ďalšie odborné ambulancie sú v Moldave nad Bodvou vo vzdialenosti 12 km (Poliklinika
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Moldava nad Bodvou), alebo ambulancie aj lôžková nemocnica sú Nemocnica Šaca a nemocnice v

krajskom meste Košice vzdialenom 32 km.

2.8 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného

stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA

Výsledná SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

9 7

9 8

8 7

9 8

8 7

8 7

» Obec priamo poskytujúca sociálne

služby terénnou formou

» Nedostatočná kapacita pobytových

zariadení pre seniorov

» Cenová dostupnosť poskytovaných

sociálnych služieb
» Absencia Klubu pre dôchodcov

» Kvalifikovaný pracovníci poskytujúci

sociálne služby

» Nedostatočný sortiment odborných

ambulancií v zdravotnom stredisku

» Dve pobytové zariadenia pre seniorov

priamo v obci

» Nedostatočný počet pracovníkov ObÚ

poskytujúcich sociálne služby -

terénnou aj pobytovou formou

» Prevádzkovanie Komunitného centra

» Nedostatok dobrovoľníkov s praxou

zabezpečujúcich služby Komunitného

centra

» Materská škola priamo v obci

» Nedostatok služieb a aktivít

Komunitného centra cielene

zameraných na deti a mládež ako

predchádzanie vzniku krízových

situácií
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9 8

8

Príležitosti Ohrozenia

9 8

8 7

7 7

8 8

9

8

5

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel

» Zdravotné stredisko priamo v obci
» Absencia sociálnych bytov a azylového

centra dočasného bývania

» Sociálny podnik Služby obce Poproč,

s.r.o., r.s.p. - zamestnanie

znevýhodneným obyvateľom

» Vybudovanie a prevádzkovanie

Denného stacionára pre dôchodcov

» Nedostatok finančných prostriedkov

obce na zabezpečenie potrebného

rozsahu sociálnych služieb

» Poskytovanie rehabilitačných služieb

v zdravotnom stredisku

» Starnutie obyvateľstva, zvyšujúci sa

počet obyvateľov v poproduktívnom

veku

» Rekonštrukcia a modernizácia

pobytových zariadení pre seniorov

» Strata pracovných návykov dlhodobo

nezamestnaných

» Zvýšiť počet kvalifikovaných

pracovníkov ObÚ poskytujúcich

sociálne služby

» Postupné znižovanie životnej úrovne

obyvateľov

» Vybudovanie sociálnych bytov s

nižším štandardom

» Zriadenie azylového centra

dočasného bývania pre týrané matky

s deťmi

» Pracovné príležitosti pre

nezamestnaných v sociálnych

službách po ich rekvalifikácii
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silných a slabých stránok vyšiel 68 - 52 = 16, rozdiel príležitostí a ohrození bol 54 - 30 = 24, čo

spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.

Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom

prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu

silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna

stratégia z pozície sily.
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STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje rozvojovú stratégiu sociálnej oblasti,

ktorá je jednou z hlavných častí komunitného plánu. Na

samotnom vrchu rozvojovej stratégie sa nachádza vízia -

uvádza želaný stav, ktorý sa bude obec Poproč snažiť dlhodobo

dosahovať. Na víziu nadväzujú jednotlivé ciele, priority,

opatrenia a aktivity.
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3.1 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI

Poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom obce Poproč je realizované priamo v obci -

Obecným úradom (opatrovateľská služba terénnou formou), Domovom dôchodcov, Zariadením

pre seniorov, Komunitným centrom a Materskou školou. Alebo sú riešené v spolupráci s

poskytovateľmi sociálnych služieb v meste Moldava nad Bodvou, alebo v krajskom meste Košice.

Priamo v obci pôsobí miestna organizácia Slovenského Červeného kríža.

V obci pôsobí Domov dôchodcov Poproč, ktorý vznikol 01. 12. 1997 ako neštátny subjekt

zriadený obcou ešte pod názvom „Penzión Spása“, pre potreby nielen starších obyvateľov

Poproča, ale aj ďalších obyvateľov obcí združených v mikro-regióne Rudohorie. Avšak z dôvodu

nedostatku finančných prostriedkov obce na prevádzku bol DD dňom 01. 07. 1998

pretransformovaný na štátny subjekt s názvom Domov dôchodcov Poproč. Zriaďovateľom danej

inštitúcie bol Krajský úrad Košice. Domov dôchodcov je samostatnou rozpočtovou organizáciou,

ktorá v súvislosti s prechodom kompetencií na obce a príslušné samosprávne kraje podľa zákona

č. 416/2001 Z. z. prešla následne dňom 01. 07. 2002 pod zriaďovateľskú pôsobnosť obce Poproč.

Predmetom činnosti domova dôchodcov Poproč je poskytovanie starostlivosti občanom, t. j.

ubytovanie, stravovanie, celodenné zaopatrenie, kultúrno – spoločenská činnosť pre obyvateľov,

ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, a ktorí sú osamelí, alebo ktorí si pre svoj nepriaznivý

zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina

alebo iná opatrovateľská služba. DD sa nachádza v jednej prízemnej budove. Budovu obklopuje

pomerne rozľahlý dvor, ktorý zo severnej strany hraničí s ihriskom základnej školy a na južnej

strane je priamy výhľad do dvora materskej školy. Ubytovanie, s kapacitou 20 klientov, je

poskytované v 9 izbách /dve trojlôžkové a sedem dvojlôžkových/, vybavených účelovým nábytkom

a umývadlom. Trojlôžkové izby slúžia predovšetkým pre ležiacich obyvateľov domova. Domov

dôchodcov Poproč prevádzkuje vlastnú vývarovňu jedál, v ktorej sa pripravuje celodenná strava

nielen pre obyvateľov DD, ale aj obedy pre zamestnancov a tiež obedy pre dôchodcov obce. Počet

obyvateľov v poproduktívnom veku postupne pribúda, preto je potrebné postupne rozširovať

kapacitu DD. Predpoklad potreby rozšírenia je o 10 až 20 miest, tak aby zostal zachovaný princíp

rodinného typu zariadenia.
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Ďalším sociálnym zariadením v obci je Domov Svätej Anny n.o. - zariadenie pre seniorov

so sídlom v Poproči (ul. Oľšavská č.25), s celkovou kapacitou 55 klientov. Domov poskytuje

starostlivosť ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej

osoby, alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných vážnych dôvodov. V zariadení sa

poskytuje nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, ošetrovateľská starostlivosť), ďalšia

starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia. V

zariadení sa poskytuje aj osobné vybavenie (ak sa starostlivosť v zariadení seniorov poskytuje

občanovi celoročne a občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám ani s

pomocou rodiny zabezpečiť svojim príjmom a príjmom zo svojho majetku), utvárajú sa v ňom

podmienky na pracovné uplatnenie, podporuje sa účasť na spoločenskom živote a zabezpečuje sa

úschova cenných vecí.

V obci sa nachádza materská škola, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou,

Školská 3, Poproč, má kapacitu 86 detí a štyri triedy.

Obec vybudovala a prevádzkuje Komunitné centrum. Jeho súčasťou je miltifunkčné

športovisko, ktoré je riešené dvoma športovými ihriskami - horné ihrisko a dolné ihrisko - ktoré je

možné využiť na futbal, voleybal, basketbal, tenis, nohejbal alebo na individuálne cvičenie.

V obci absentujú špecializované zariadenia sociálnych služieb pre obyvateľov so zdravotným

postihnutím, preto sú sociálne služby a starostlivosť zdravotne postihnutým poskytované v rámci

terénnej práce priamo pracovníkmi obce. Obec v predošlom období získal dotáciu na túto činnosť,

má jedného pracovníka, ktorý poskytuje terénnu sociálnu pomoc jednému oprávnenému

záujemcovi. Pre zabezpečenie zdrojov na pokračovanie v terénnych sociálnych službách obec

znova požiada o dotáciu na ďalšie obdobie.

Najviac ohrozenou skupinou v obci sú neúplné rodiny s deťmi. Túto nepriaznivú situáciu

umocňuje najmä nedostatok cenovo dostupných bytov alebo domov. Obec Poproč nedisponuje

sociálnymi bytmi, preto nedokáže takéto rodiny podporiť. Obec má v pláne postupne budovať byty

s nižším štandardom, ktoré by pomohli neúplným rodinám s deťmi v ich neľahkej situácii.

Ďalšou ohrozenou skupinou sú taktiež týrané deti a mládež v krízových situáciách. Snahou

obce je rozširovať sociálne služby, poradenstvo aj ostatné služby poskytované Komunitným

centrom, ktoré bude zameriavať na deti a mládež.

STRATEGICKÁ ČASŤ 2022 - 2026

POPROČ

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

27. FEBRUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 35

www.poproc.sk
www.poproc.sk
https://www.obce-epro.sk/


3.2 VÍZIA

„Rozširovanie a skvalitňovanie sociálnych

služieb obyvateľom odkázaným na tieto služby,

starostlivosť o ľudské zdroje, vytváranie

podmienok pre kvalitný kultúrny a spoločenský

život“

3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Projektový zámer Monitorovanie Mapa aktivít

CIEĽ 1: KVALITA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Priorita 1.1: Monitoring záujmu o sociálne služby

Opatrenie 1.1.1: Podpora zabezpečenia poskytovania potrebných sociálnych služieb

Aktivita 1.1.1.1: Podpora poskytovaniu nových sociálnych služieb podľa monitorovaných

potrieb a záujmu obyvateľov

Opatrenie 1.1.2: Rozširovanie kapacít poskytovaných sociálnych služieb

Aktivita 1.1.2.1: Rozšírenie stravovacích služieb, prepravných služieb, služieb práčovne a

osobnej hygieny

Opatrenie 1.1.3: Podpora neúplným rodinám s deťmi

Aktivita 1.1.3.1: Vybudovanie sociálnych bytov s nižším štandardom

Aktivita 1.1.3.2: Zriadenie azylového zariadenia-dočasné bývanie pre týrané matky s deťmi

Opatrenie 1.1.4: Služby Komunitného centra

Aktivita 1.1.4.1: Podpora aktivít Komunitného centra pre deti z nízkopríjmových a

viacpočetných rodín

Opatrenie 1.1.5: Seniori
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Aktivita 1.1.5.1: Zvýšenie kapacity Domova dôchodcov Poproč

Aktivita 1.1.5.2: Zriadenie Klubu dôchodcov

Opatrenie 1.1.6: Zdravotne postihnutý a hendikapovaný

Aktivita 1.1.6.1: Podpora zdravotnému zariadeniu, ktoré bude v obci poskytovať služby

ošetrovateľskej starostlivosti - rehabilitačné centrum

Priorita 1.2: Vzdelávanie sociálnych pracovníkov

Opatrenie 1.2.1: Zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov poskytujúcich sociálne služby

Aktivita 1.2.1.1: Sociálne služby terénnou alebo pobytovou formou-podpora získaniu vyššej

kvalifikácie u existujúcich pracovníkov a príjímanie nových kvalifikovaných uchádzačov s

praxou

Aktivita 1.2.1.2: Podpora dobrovoľníkov a nezamestnaných - rekvalifikácia a zaškolenie pre

prácu v sociálnych službách

3.4 OPIS AKTIVÍT/PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1

Názov projektu
Rozšírenie stravovacích služieb, prepravných služieb,

služieb práčovne a osobnej hygieny

Garant Obec Poproč

Kontaktná osoba garanta Starosta obce

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2026

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2

Názov projektu Zvýšenie kapacity Domova dôchodcov Poproč

Garant Obec Poproč

Kontaktná osoba garanta Starosta obce

Začatie a ukončenie projektu 2025 až 2026

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3
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Názov projektu Zriadenie Klubu dôchodcov

Garant Obec Poproč

Kontaktná osoba garanta Starosta obce

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Pripravovaná žiadosť o dotáciu z Plánu obnovy na

rekonštrukciu historickej budovy v centre obce

Cieľ projektu
Po rekonštrukcii budovy vyčleniť priestory pre činnosť

novozriadeného Klubu dôchodcov

Používatelia Dôchodcovia

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 4

Názov projektu

Podpora zdravotnému zariadeniu, ktoré bude v obci

poskytovať služby ošetrovateľskej starostlivosti -

rehabilitačné centrum

Garant Obec Poproč

Kontaktná osoba garanta Starosta obce

Partneri garanta Rehabilitačné centrum

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2025

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 5

Názov projektu

Sociálne služby terénnou alebo pobytovou formou-

podpora získaniu vyššej kvalifikácie u existujúcich

pracovníkov a príjímanie nových kvalifikovaných

uchádzačov s praxou

Garant Obec Poproč

Kontaktná osoba garanta Starosta obce

Partneri garanta Pracovníci obce poskytujúci sociálne služby obyvateľom
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terénnou formou alebo pobytovou formou v zariadení

pre seniorov

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2026

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 6

Názov projektu

Podpora dobrovoľníkov a nezamestnaných -

rekvalifikácia a zaškolenie pre prácu v sociálnych

službách

Garant Obec Poproč

Kontaktná osoba garanta Starosta obce

Partneri garanta Dobrovoľníci, nezamestnaní

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025
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4.1 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie projektových zámerov

(aktivít), ktoré boli zadefinované v rámci rozvojovej stratégie komunitného plánu. Pomáha zistiť, či

sa dodržuje stanovený plán a odhaľuje príp. chyby a riziká, ktoré môžu nastať pri jeho realizácii. Ak

sa odhalia počas tohto procesu, nemusia v konečnom dôsledku predstavovať žiadny problém.

Prvé hodnotenie komunitného plánu začína po jeho dokončení a zverejnení na

stránke obce a obecnom úrade, kedy má verejnosť 15 dňovú lehotu na jeho pripomienkovanie.

Následne je vhodné vyhodnocovať aktuálny stav poskytovaných soc. služieb minimálne raz

ročne. Prvýkrát po schválení dokumentu sa odporúča v priebehu roku 2023. V rámci

monitorovania a hodnotenia súčasného stavu je potrebné sledovať najmä aktuálnu využívanosť

jednotlivých poskytovaných služieb, aby mohli byť podľa potreby upravené kapacity, príp.

rozšírená sieť aktuálne poskytovaných sociálnych služieb.
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5.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

Po spracovaní a schválení by Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) určite nemal zostať len

papierovým dokumentom, ktorý bude "zapadať prachom" na obecnom úrade.

Spracovanie a schválenie je len prvou etapou, po ktorej začína proces plnenia jednotlivých

aktivít. Počas obdobia platnosti dokumentu je dôležité sledovať a vyhodnocovať realizačné

procesy, zapracovávať do dokumentu KPSS vývojové zmeny (legislatívne, ekonomické,

demografické a iné) v komunite, regióne i celej spoločnosti.

Obec Poproč má dokument spracovaný vo webovom portáli E-PRO, ktorý je unikátnym

systémom na strategické dokumenty, medzi ktoré KPSS určite patrí.

Obec tým dáva jasne najavo, že jej na komunitnom pláne záleží a pristupuje k jeho ďalšiemu

využitiu zodpovedne. Vďaka portálu E-PRO bude mať samospráva k dokumentu prístup aj v inej

ako klasickej pdf podobe. Po prihlásení do portálu budú môcť vybrané osoby sledovať a priamo

aktualizovať tie údaje, ktoré si to budú vyžadovať a E-PRO im pri tom ušetrí množstvo času,

ktoré by inak strávili nutnými manuálnymi procesmi (napr. tvorbou monitorovacích a hodnotiacich

správ, ktoré E-PRO umožňuje vytvoriť jediným klikom)

KPSS obce Poproč bude zverejnený aj medzi publikovanými dokumentmi na

stránke www.obce-epro.sk
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