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ÚVOD
Súčasná spoločnosť prechádza neustálymi zmenami a vývojovým procesom, ktorý
sa zameriava na skvalitnenie života obyvateľov ich zapájaním do diania a participáciou vo
veciach verejných. Rovnako sa postupuje aj pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb
obcí a miest.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať
rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce, mesta
i kraja. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti
poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie
potrieb komunity.
Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne
zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa legislatívy zákona o sociálnych službách,
ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj a zvyšovanie kvality
poskytovaných sociálnych služieb, komunitných a terénnych služieb, ale i sociálneho
poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, či odborného a osobného rastu zamestnancov
v sociálnych službách.
Cieľom a zámerom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej
súdržnosti všetkých obyvateľov obce, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej
izolácii jednotlivcov i skupín a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným
a koordinovaným postupom.
Hlavným poslaním realizácie komunitného plánu sociálnych služieb obce je
spokojnosť občanov s poskytovanými službami obcou, zvýšenie kvality života, aktívny
záujem ľudí o udržateľnosť a rozvoj komunity obce.
Komunitný plán sociálnych služieb obce ako otvorený dokument je vytváraný na
päťročné obdobie, v ktorom sa bude obec snažiť naplniť stanovené ciele v prospech všetkých
obyvateľov obce.
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky k zásadnej zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike.
Prijatím zákona NR SR 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, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009, sa stanovili nové postupy a formy
poskytovania sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené
povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa
sociálnych služieb vypracovať a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové
podmienky poskytovania sociálnych služieb (štandardy kvality).
Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti od
povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
● sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na polceste,
nízkoprahové denné centrum, zariadenie núdzového bývania),
● sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej
starostlivosti o deti, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
● 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 predčitateľská služba, tlmočnícka
služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok),
● sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií),
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● podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych
práv a povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa,
stredisko osobnej hygieny).
Štát priamo v odseku 2 § 83 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci
vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických
osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce a určí personálne, finančné,
prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Národné priority rozvoja
sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 ako záväzný dokument, vypracovaný v súlade so
zákonom a slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja sociálnych služieb a taktiež
systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení vlády SR v tejto oblasti.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej situácie poskytovania
sociálnych služieb v Slovenskej republike (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné
materiálno-technické zabezpečenie, personálne podmienky poskytovania sociálnych
služieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci Slovenskej republiky a zároveň
z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť a prístupnosť sociálnych služieb, ale aj ich
finančná udržateľnosť).
Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych služieb
v súlade so stanovenými národnými prioritami.

1.2 Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov
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 aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately a najmä pri zabezpečovaní úloh v oblasti sociálnych služieb.
● vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode,
● utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
● je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu:
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o v zariadení pre seniorov,

o v zariadení opatrovateľskej služby,
o v dennom stacionári,
o v odkázanosti na opatrovateľskú službu,
o v odkázanosti na prepravnú službu,
o a ďalšie,
● vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
● poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
o sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
o sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,

o opatrovateľskej služby,
o prepravnej služby,

o odľahčovacej služby,

● f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
● g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby podľa §12,
● h) uzatvára zmluvu:
o poskytovaní sociálnej služby,
o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej

fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou obcou
alebo iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec alebo

vyšší územný celok a ďalšie.
V ustanoveniach § 82 a § 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce
v komunitnom rozvoji a komunitnom plánovaní. Podľa § 83 tohto zákona obec:
● vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci:
o s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
o s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
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● vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká
a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb v územnom obvode.
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb spravidla
obsahujú najmä:
● analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb
v územnom obvode obce,
● analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov
v územnom obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom
obvode obce,
● analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce,
● určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane
kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu
v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom
obvode obce,
● časový plán realizácie komunitného plánu 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 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 zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu
komunitného plánu sociálnych služieb,
● spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych
služieb,
● podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.
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Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
● posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce,
● predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov
a skupín, opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji.

1.3 Kľúčová terminológia
1.3.1 Komunita a komunitný rozvoj
Komunita je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom najmä ulicou
v obci alebo v časti a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.
Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania
sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu s cieľom predchádzať
vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešiť miestne sociálne problémy.
Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít
členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci
miestneho spoločenstva, hlavne rozvojom sociálnych služieb.
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia
činnosti subjektov – rodina, mesto, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb,
poskytovatelia služieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností,
mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej
situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti. S cieľom vykonávať komunitnú
rehabilitáciu sa môžu zriaďovať komunitné centrá.

1.3.2 Účastníci komunitného plánu sociálnych služieb
Na trhu sociálnych služieb sa vyskytujú traja aktéri – používateľ, poskytovateľ
a objednávateľ. Tieto tri skupiny sa sústavne a priebežne schádzajú a rokujú spolu
o dohode, ako čo najlepšie naplniť predstavy a požiadavky každého z nich.
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Používateľ (prijímateľ) sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá využíva sociálne
služby, ak sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii.
Poskytovateľ sociálnej služby je subjekt poskytujúci sociálne služby za podmienok
stanovených zákonom alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na tento účel;
môže ním byť:
● verejný poskytovateľ – obec, vyšší územný celok,
● neverejný poskytovateľ – neziskové organizácie, občianske združenia a iné.
Objednávateľ sociálnej služby je osoba, ktorá zabezpečuje poskytovanie
sociálnych služieb. Obec či vyšší územný celok je subjekt, v kompetencii ktorého je sociálna
služba.

1.3.3 Sociálna služba
Sociálna služba je súbor odbornej, obslužnej alebo ďalšej činnosti zameranej na:
● prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
● zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný
život a podporu jej začlenenia do spoločnosti,
● zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
● riešenie krízovej sociálnej situácie,
● prevenciu sociálneho vylúčenia.
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2 ANALÝZA DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV A SOCIÁLNA
SITUÁCIA V OBCI
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý
usmerňuje všetky plánované rozvojové aktivity v Mikušovciach, je Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Mikušovce (ďalej len „PHSR obce“).
PHSR obce je rozvojový dokument, ktorého cieľom je dosiahnutie trvalo
udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s dôrazom na využitie miestnych
zdrojov, pri súčasnom rešpektovaní limít a zachovaní rovnováhy v jednotlivých zložkách
života a životného prostredia.
Úspešná implementácia PHSR obce môže v Mikušovciach napomôcť:
● zlepšiť vybavenosť obce základnou infraštruktúrou,
● povzbudiť podnikateľskej aktivity,
● rozvíjať vidiecku turistiku,
● efektívnemu zvyšovať využitie miestnych daností,
● aktivizovať miestne obyvateľstvo,
● oživiť kultúrny, športový a spoločenský život v obci,
● zlepšiť sociálnu klímu a životné prostredie.
Realizácia opatrení stanovených PHSR obce môže generovať príjmy a tak zvýšiť
celkovú životnú úroveň obyvateľstva a zároveň postaviť pevné základy zodpovednej
miestnej samosprávnosti.

2.1 Obec Mikušovce – základné údaje a poloha
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a o potreby jej obyvateľov.
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Mikušovce ležia v podhorí severnej časti Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
uprostred Červenokamenskej doliny. Obci dominujú Mikušovské bradlá, od roku 1970
chránený prírodný útvar. Obec je začlenená do Trenčianskeho kraja v okrese Ilava.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1259; vtedy bola známa pod menom
Villa Mykus. Obyvatelia sa kedysi venovali poľnohospodárstvu a páleniu liehu, počas prvej
Československej republiky i tkáčstvu, pradiarstvu či šitiu papúč. V obci sa nachádzal mlyn,
píla a pálenica. Úbytok obyvateľstva v obci po roku 1918 zapríčiňovalo vysťahovalectvo.
Dnešní obyvatelia Mikušoviec dochádzajú za prácou do okolitých miest.

2.1.1 Kvantifikácia základných sociálno-demografických údajov
Podľa dostupných zdrojov mala obec k 31. 12. 2018 celkovo 1044 obyvateľov, z nich
524 bolo mužov a 520 žien. Podrobnejšie základné sociálno-demografické údaje zachytáva
tab. 1.
Tab. 1 Základné sociálno-demografické údaje obce Mikušovce
Údaj (k 31. 12. 2018)
Kvantifikácia
Obyvateľstvo a domácnosti
Počet obyvateľov
1044
Počet domácností podľa súpisného čísla
304
Veková štruktúra obyvateľov
0 – 6 rokov
73
7 – 15 rokov
126
16 – 18 rokov
33
18 – 65 rokov
694
66 a viac rokov
118
Matričné údaje (za rok 2018)
Počet novorodencov
16
Počet úmrtí
7
Počet svadieb
9
Počet rozvodov
0
Počet prisťahovaných
11
Počet odsťahovaných
11
Zdroj: Obecný úrad Mikušovce

Z dostupných informácií možno ďalej vyvodiť nasledujúce skutočnosti:
● najviac obyvateľov obce je slovenskej národnosti,
● väčšina obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckemu vyznaniu,
● najčastejšie najvyššie dosiahnuté u obyvateľov obce je stredoškolské vzdelanie.
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2.1.2 Poloha obce
Obec Mikušovce sa rozprestiera na obidvoch stranách Tovarského potoka v horskom
pásme Bielych Karpát. Od okresného mesta – od Ilavy – je vzdialená približne 7 km.
Mikušovce sa nachádzajú na 49°3'54" severnej zemepisnej šírky a na 18°12'21,24"
východnej zemepisnej dĺžky. Jej polohu na mape vzhľadom na okolité obce zobrazuje
obr. 1.

Obr. 1 Poloha obce Mikušovce na mape
Zdroj: podstránka webu obce Mikušovce http://www.mikusovce.sk/sk/mapa-obce.html

2.2 Školstvo
Vzdelávanie detí sa v obci Mikušovce zabezpečuje v budove základnej školy
s materskou školou a v jej areáli. Vlastníkom a zriaďovateľom Základnej školy s materskou
školou Mikušovce 16 je obec Mikušovce. Areál školy je tvorený priľahlými pozemkami,
ktoré slúžia ako školský dvor a plocha na športovanie; na tejto ploche je zriadené
multifunkčné ihrisko.
Budova základnej školy s materskou školou spĺňa hygienické a bezpečnostné
požiadavky. V základnej škole sa žiaci učia v deviatich triedach prislúchajúcich prvému až
deviatemu ročníku. Okrem tried sa výchovno-vzdelávacia činnosť v budove školy
uskutočňuje aj v odbornej jazykovej učebni, dvoch učebniach informatiky, dielňach
telocvični a v ďalších odborných učebniach.
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Škola sa zameriava aj na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
V jej priestoroch je zriadené oddelenie školského klubu detí. Žiaci každoročne prejavujú
veľký záujem o rôznorodé záujmové útvary, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania.
Žiaci z úseku základnej školy i z úseku materskej školy majú možnosť stravovať sa
v školskej jedálni. V roku 2010 bola uskutočnená rekonštrukcia budovy školy.
Škola získala finančné prostriedky na modernizáciu vzdelávania. Tá sa prejavila vo
vyučovaní mnohých vyučovacích predmetov, najmä cudzích jazykov, s využívaním
informačno-komunikačných technológií, ale aj v snahe aktívne vnášať prvky praktickej
aplikácie poznatkov do vyučovacieho procesu.
V školskom roku 2018/2019 je 154 žiakov v úseku základnej školy a 41 detí v úseku
materskej školy.

2.3 Zdravotníctvo
V Mikušovciach sa nenachádzajú nijaké zdravotnícke zariadenia alebo iné zariadenia
poskytujúce sociálne služby. Najbližšie zariadenia tohto typu sa nachádzajú v blízkom okolí,
a to v Pruskom, Lednických Rovniach, Ilave, Dubnici nad Váhom, Púchove alebo aj
v Trenčíne.
Obec Mikušovce nemá vybudované funkčné sociálne zariadenie. Najbližšie
zariadenia pre seniorov sa nachádzajú v Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Lednických
Rovniach a v Púchove.
V obci je pre občanov zabezpečovaná lekárska starostlivosť jedenkrát mesačne. Raz
za mesiac vykonávajú lekárske prehliadky či podaktoré ošetrenia priamo v obci lekári zo
zdravotného strediska v Pruskom.
Najbližšie tradičné ambulantné ošetrenie pre pacientov Mikušoviec je prístupné
práve v obci Pruské. Najbližšia nemocnica vzhľadom na polohu obce je v okresnom meste,
v Ilave.
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2.4 Kultúra
V Mikušovciach pôsobí niekoľko organizácií, ktoré sa podieľajú na aktívnom
kultúrnom živote obce: dobrovoľný hasičský zbor, ženský spevácky zbor, hudobné skupiny
Fašiang Band a Mikušovskí chlapci.
V obci sú organizované viaceré podujatia, napríklad plesy, fašiangové slávnosti,
pochovávanie basy, výstup na Chotuč, Oldies Party, súťaž vo varení guláša Mikušovský
hodový kotlík či Majáles.
V úzkej spolupráci so Základnou školou s materskou školou Mikušovce 16 sú
uskutočňované napríklad tieto podujatia: oslava Medzinárodného dňa detí, oslava
Medzinárodného dňa žien, oslava Medzinárodného dňa otcov, adventné stretnutia a iné.

2.5 Služby v obci
V rámci verejnej vybavenosti obce je pre obyvateľov k dispozícii futbalové ihrisko,
multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli základnej školy, detské ihrisko v areáli MŠ.
Z ďalších zariadení je v obci k dispozícii kultúrny dom, knižnica, požiarna zbrojnica.
Budova kultúrneho domu je využívaná jednak ako sídlo obecného úradu, jednak na
organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
Veľkosť obce je v prípade komerčnej vybavenosti limitujúcim faktorom.
Nachádzajú sa tu dve pohostinstvá (Pohostinstvo Kolman a Gazdovská krčma
u Bučka) a dva obchody (predajne potravín). Pre obyvateľov Mikušoviec je v obci prístupný
aj poštový úrad.

2.6 Nezamestnanosť
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo obce Mikušovce dochádza za prácou najmä do
Ilavy, Dubnice nad Váhom, Lednických Rovní, Púchova a do Trenčína.
Štatistické údaje v oblasti nezamestnanosti občanov obce nenadobúdajú zreteľné
hodnoty. Každá inštitúcia si vedie svoju vlastnú štatistiku podľa vlastných kritérií a obec
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nemá k dispozícii informácie o zamestnaní svojich občanov. Dostupné sú iba údaje z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento údaj
však nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne
nezamestnaných). K dispozícii nie je ani údaj o počte osôb, ktoré pracujú v zahraničí.
Skrytú nezamestnanosť – nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako uchádzači
o zamestnanie alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení – nie je možné zistiť.
Najmenšie šance umiestniť sa na trhu práce majú predovšetkým občania vo veku nad
50 rokov, absolventi škôl, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou, občania s nízkou
úrovňou vzdelania a dlhodobo nezamestnaní. Kým pre starších ľudí je typické, že nie sú
schopní pružne reagovať na zmenu trhu práce, absolventi škôl majú problém nájsť si svoje
prvé zamestnanie pre nedostatočnú prax.
Pozitívom v otázke nezamestnanosti je, že v okrese Ilava, do ktorého patrí aj obec
Mikušovce, nezamestnanosť v posledných rokoch klesá. Vývoj evidovanej miery
nezamestnanosti v okrese Ilava za posledných 5 rokov prezentuje obr. 2.
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Obr. 2 Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v okrese Ilava za obdobie 2014 – 2018
Zdroj: podstránka webu DATAcube http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pr3108rr/
Miera%20evidovanej%20nezamestnanosti%20%5Bpr3108rr%5D

Z obr. 2 možno zistiť, že v roku 2018 klesla evidovaná miera nezamestnanosti
v okrese Ilava oproti roku 2017 o 0,34 %. V porovnaní s rokom 2014 klesla až o 5,71 %.
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2.7 Sociálne znevýhodnené komunity
Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale predovšetkým
skupina, komunita a sociálne prejavy, ktoré sa skupín dotýkajú. Znevýhodnené skupiny sú
definované spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, teda od znaku,
ktorý ho posúva do polohy závislosti od iných osôb alebo štátnych opatrení.
Obec Mikušovce definovala na svojom území tieto sociálne znevýhodnené skupiny:
● seniori a zdravotne postihnutí občania,
● nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním,
● deti a mládež,
● občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.

2.7.1 Seniori a zdravotne postihnutí občania
Keďže starnutie populácie v spoločnosti sa na základe všeobecných demografických
prognóz jednoznačne ukazuje ako neodvratne prebiehajúci proces, je nevyhnutné, aby sa
skupina seniorov žijúcich v obci stala predmetom intenzívnejšieho záujmu, prioritne
z hľadiska rôznorodej a komplexnej sociálnej starostlivosti.
Sociálne zabezpečenie seniorov predstavuje v širšom zmysle súbor inštitúcií,
zariadení a činností na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie ťaživých sociálnych
situácií seniorov, ktorí takú pomoc potrebujú.
Seniorská problematika si naozaj zasluhuje a v budúcich rokoch bude vyžadovať
zvýšenú pozornosť. Ide o sociálny jav, ktorý sa v svojej podstate prejavuje všade, no nie
vždy je možné odhadnúť jeho podstatu, vývoj a s tým spojené problémy. Preto aj nastavenie
poskytovania optimálnych sociálnych služieb pre seniorov, prioritne preventívneho
charakteru, je pomerne zložité a závisí od finančných možností obce, ale aj od spolupráce
zainteresovaných subjektov a samotných seniorov.
V Mikušovciach sa aktuálne nenachádza nijaké zariadenie určené na starostlivosť
o seniorov.
V obci sú podaktorí seniori začlenení do združenia Jednota dôchodcov. Táto
organizácia umožňuje aktívne trávenie voľného času pre seniorov. Tí v rámci nej
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uskutočňujú spoločné výlety, posedenia či sa zúčastňujú na športových hrách. V spolupráci
s obecným úradom sa Jednota dôchodcov podieľa na organizovaní kultúrno-spoločenských
podujatí v obci i návštev chorých spoluobčanov.
Stretnutia v rámci Jednoty dôchodcov podnecujú starších občanov k spolupatričnosti
a súdržnosti, a to sa odzrkadľuje na ich fyzickej a psychickej aktivite. Seniori sa zúčastňujú
na rôznych kultúrnych podujatiach, na rekreáciách, zdravotných prednáškach, vianočných
stretnutiach pri jedličke, navštevujú poznávacie zájazdy, termálne kúpaliská alebo rekreácie.
Občania so zdravotným postihnutím sú obyvatelia obce, ktorí sa ocitli
v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii na základe lekárskeho posudku
vypracovaného posudkovým lekárom a sú odkázaní na poskytnutie sociálnej služby. Do
tejto skupiny občanov patria aj tí zdravotne postihnutí občania, ktorí prostredníctvom svojich
zástupcov požadujú od samosprávy naplnenie svojich potrieb v súlade s princípom
rovnakého zaobchádzania. Patria sem:
● osoby so zdravotným postihnutím,
● osoby so zdravotným oslabením,
● ľudia bezprostredne ohrození zdravotným postihnutím.
Aktuálne problémy vzťahujúce sa na túto skupinu občanov:
● chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc,
● u podaktorých osamelých seniorov sa vyskytujú zdravotné ťažkosti,
● nie je vyriešená bezbariérovosť v obci,
● chýbajú skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb,
● chýba miestna legislatíva.

2.7.2 Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním
Obec Mikušovce podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktoré majú
problém uplatniť sa na trhu práce. Dlhodobo nezamestnaní občania sa stavajú čoraz väčším
problémom. Najčastejším dôvodom dlhodobého zotrvávania v režime nezamestnanosti je
ich nedostatočné alebo minimálne vzdelanie a nízka zručnosť pre potreby trhu práce. Túto
skupinu nezamestnaných charakterizuje predčasné ukončenie vzdelania, nevyhovujúca
kvalifikácia z pohľadu ponuky voľných pracovných miest, strata pracovných návykov
a motivácia pracovať, čím sa stavajú neuplatniteľnými na trhu práce.
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Obec sa v rámci aktívnej spolupráce s úradom práce snaží o integráciu
nezamestnaných občanov či znevýhodnených skupín na trhu práce, a to prostredníctvom
udržiavania pracovných návykov u týchto občanov. Najmä dlhodobo nezamestnaní občania,
navyknutí na pravidelný príjem sociálnych dávok, sú často pasívni a inklinujú k rezignácii.
Tieto dávky v mnohých prípadoch vplývajú na občanov skôr demotivujúco, keďže
ich poberatelia sa nesnažia zmeniť svoju sociálnu a životnú situáciu. Práce realizované takto
zamestnanými občanmi majú pozitívny dosah aj na samotnú obec, a to najmä:
● v zlepšení ekonomických, sociálnych i kultúrnych podmienok v obci i podmienok
samotných občanov,
● v tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia obyvateľov
Mikušoviec,
● v podpore vzdelávania a získavania skúseností u dlhodobo nezamestnaných
občanov,
● v rozvoji a ochrane duchovných a kultúrnych hodnôt,
● v rozvoji a podpore komunitnej činnosti v obci.
Obec má záujem pomôcť svojim občanom v hmotnej núdzi zamestnať sa. Pre občana
je to okrem finančného aj morálne ocenenie užitočnosti a možnosť zaradiť sa do kolektívu.
Nezanedbateľná je aj možnosť vylepšiť si rodinný rozpočet. U dlhodobo nezamestnaných
časom klesá aj sebavedomie, a teda aj schopnosť prezentovať sa pred potenciálnym
zamestnávateľom.
Aktuálne problémy vzťahujúce sa na túto skupinu občanov:
● skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie,
● chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra
podporovaného zamestnávania, príležitostných prác, podporovanej práce,
● narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami,
● nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou
odborníkmi, a úradom práce.

2.7.3 Deti a mládež
Mládež v obci je organizovaná, infraštruktúra na zabezpečenie činnosti voľného času
sa nachádza v kultúrnom dome v spolupráci s obecným úradom, ale aj v priestoroch
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športových ihrísk a prírody v obci i jej okolí. V obci je možnosť športového vyžitia mládeže
na úrovni.
Výborná je vzájomná spolupráca Obecného úradu Mikušovce so Základnou školou
s materskou školou Mikušovce 16, ktorú deti z obce navštevujú. Deti sa aktívne zapájajú do
podujatí organizovaných obcou; ide napríklad o vystúpenia na posedení pre dôchodcov, Deň
matiek či Deň Zeme. Z ďalších aktivít možno spomenúť rôznorodé besiedky, divadielka,
vychádzky do prírody, mikulášsky večierok či tvorivé dielne.
Skupinu detí a mládeže možno charakterizovať ako komunitu, v ktorej sú príjemcami
sociálnych služieb najmä:
● jednotlivé ohrozené deti, mládež a mladí dospelí, ktorí sa nachádzajú
v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii, pre ktorú je potrebné nestaviť
súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo
opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a poskytnúť
pomoc v závislosti od závažnosti poruchy a situácie,
● deti žijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí (zanedbávané deti a mládež zo
strany rodičov – nedostatočná úroveň záujmu a starostlivosti o výchovu,
neadekvátne zabezpečovanie základných životných potrieb), deti zo sociálne
slabších rodín, deti ohrozené syndrómom CAN (teda týrané, zneužívané
a zanedbávané deti), deti a mládež s poruchami správania a s tendenciami
k asociálnemu správaniu, deti s problémom záškoláctva, „mladí dospelí “ po
ukončení ústavnej starostlivosti.
Obec Mikušovce nemá vypracovanú vlastnú legislatívu na podporu detí zo sociálne
slabších rodín. Zistenie presnej početnosti tejto cieľovej skupiny obyvateľov obce nie je
možné, štatisticky sa totiž nesleduje.
Aktuálne problémy vzťahujúce sa na túto skupinu občanov:
● chýba vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú
pomoc,
● deti zo sociálne slabších rodín majú stravovacie problémy,
● u niektorých detí či mladistvých sa vyskytuje nevhodné trávenie voľného času,
● chýba miestna legislatíva.
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2.7.4 Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami
Svojím zložením sú občania so sociálnymi a spoločenskými problémami
najrôznorodejšou sociálnou skupinou, preto aj potreby, prístupy, formy a nástroje sociálnej
pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú rozmanité. Do tejto sociálnej skupiny
zaraďujeme:
● občanov bez prístrešia,
● občanov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby,
● dlhodobo nezamestnaných občanov,
● občanov spoločensky neprispôsobivých a závislých občanov,
● rómsku komunitu.
Vzhľadom

na

rôznorodosť

skupiny

a

neexistenciu

štatistických

údajov

v požadovanej štruktúre a skladbe je možné počet skupín a osôb do nich zaradených len
odhadnúť. Táto skupina ľudí patrí medzi najviac ohrozené sociálnou inklúziou. Ich sociálnu
situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobej, závislosť
od dávok sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania a bývania, nezodpovedný prístup
k životu a užívanie návykových látok vo zvýšenej miere. Je potrebné podotknúť, že
dlhodobé sociálne dávky a príspevky udržiavajú ľudí v pasivite, nevplývajú na nich
motivačne tak, aby zmenili svoju sociálnu a životnú situáciu.
Obec v rámci svojich finančných možností podporuje ich začlenenie do spoločnosti.
Ak vezmeme prevenciu ako celok od sekundárnej po primárnu, ako predchádzanie vzniku
nežiaducich spoločenských situácií včasným odstraňovaním ich príčin, zameranie sociálnej
prevencie by malo byť najvyšším princípom predchádzania patologickým javom a krízovým
situáciám v rodinách.
V budúcnosti je vhodné zvážiť možnosť vytvorenia osobitného príjemcu dávky
v hmotnej núdzi, aby sa dávky sociálneho systému využívali na ten účel, na ktorý sú
poskytované štátom.
Vyhľadávanie, nápravné a rehabilitačné postupy na dosiahnutie pozitívnej zmeny
spadajú pod kompetencie samosprávy, aby mohli v súčinnosti s rodinou zabezpečiť základné
životné podmienky. Na to však v samospráve často nie je dostatok vzdelaných a odborne
fundovaných sociálnych pracovníkov. Problém sa vyskytuje aj v ekonomike, ktorá nedokáže
zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na sociálnu prevenciu.
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V rámci tejto skupiny osôb je potrené zaistiť priebežnú terénnu sociálnu prácu,
pomoc k svojpomoci podporou programov a projektov zameraných na sociálnu inklúziu
alebo využívaním rôznych foriem zamestnávania tejto cieľovej skupiny.
Aktuálne problémy vzťahujúce sa na túto skupinu občanov:
● chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na pomoc,
● chýbajú preventívne sociálne opatrenia,
● narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami,
● skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie,
● informácie pre občanov o možnostiach sociálnej pomoci nie sú dostatočné a na
požadovanej úrovni,
● v niektorých rodinách sa vyskytujú ťažkosti spojené so závislosťou od alkoholu
či drog, vandalizmus, násilie,
● je prítomná pasivita občanov v snahe riešiť veci verejné.

2.8 Stav poskytovaných sociálnych služieb a požiadavky ich príjemcov
Sociálna infraštruktúra je primárne určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva,
pričom jej rozmiestňovanie vychádza zo štruktúry osídlenia a veľkosti obce. V rámci
rozdelenia kompetencií zo strany štátu zodpovedá za sociálnu službu a terénnu sociálnu
prácu obec.

2.8.1 Sociálne služby v obci
Opatrovateľská služba v Mikušovciach je poskytovaná s cieľom riešenia nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Opatrovateľskou službou sú zabezpečené úkony sebaobsluhy (hygiena, stravovanie
a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,
obliekanie a vyzliekanie, mobilita a motorika), úkony starostlivosti o domácnosť (nákup
potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava či donáška jedla, umývanie riadu,
bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť
o bielizeň a o lôžko, vynášanie drobného odpadu, donáška uhlia alebo dreva, kúrenie a ďalšie
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jednoduché úkony súvisiace s prevádzkou a udržiavaním domácnosti), ale aj základné
sociálne aktivity (sprevádzanie na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí,
do školy či zamestnania, pri záujmových činnostiach, tlmočenie pre nepočujúcu alebo
nedoslýchavú osobu). Každý z týchto úkonov je osobitne spoplatnený, pričom platby za
poskytované služby prebiehajú na základe platnej zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
medzi obcou Mikušovce a osobou odkázanou na sociálnu starostlivosť.
Obec Mikušovce poskytuje v súčasnosti opatrovateľskú službu pre starších občanov.
Celková cena služby sa odvíja od druhu a počtu vykonaných úkonov v danom mesiaci,
pričom ceny jednotlivých úkonov stanovuje platné všeobecne záväzné nariadenie.
V obci sa v súčasnosti nenachádza žiadne zariadenie pre seniorov. Nachádza sa tu
však rozostavaná budova domova sociálnych služieb. Do jej výstavby obec už investovala
finančné prostriedky, no nie je dobudovaná, a teda ani funkčne využívaná. Najbližšie
zariadenia tohto charakteru, poskytujúce celodennú starostlivosť, sa nachádzajú v Púchove,
Lednických Rovniach, Dubnici nad Váhom a v Trenčíne.
Z pohľadu sociálnej infraštruktúry je v obci dostupný kultúrny dom, dom smútku,
cintorín, kostol, základná škola s materskou školou, futbalové a multifunkčné ihrisko,
knižnica, predajne s potravinami, pohostinstvá, hasičská zbrojnica a obecný rozhlas.
Vybudovanie sociálnej infraštruktúry je dané najmä veľkosťou obce a potrebami
obyvateľov. Za službami, ktoré v obci absentujú, sú obyvatelia Mikušoviec nútení
dochádzať do okolitých obcí a miest s vhodnou dostupnosťou.

2.8.2 Požiadavky príjemcov sociálnych služieb
Vzhľadom na celoslovenský trend starnutia obyvateľstva obec Mikušovce neuvažuje
v budúcich obdobiach s nárastom obyvateľstva v skupine predproduktívneho
a produktívneho veku. Obec zvažuje pokles podielu týchto skupín na celkovom počte
obyvateľstva a postupné zvyšovanie jeho priemerného veku.
V dôsledku toho sa požiadavky na sociálne služby budú zvyšovať, a tak je potrebné
tieto skutočnosti zahrnúť aj do finančného plánovania obce. Keďže priamo na území obce
sa sociálne zariadenia nenachádzajú, obyvatelia obce tieto služby využívajú v mestách
v blízkom okolí.
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Keďže požiadavky na poskytovanie sociálnych služieb budú rásť, s ohľadom na
budúce potreby obyvateľov obce by bolo vhodné orientovať sa na:
● rozširovanie foriem poskytovaných sociálnych služieb na území obce podľa
konkrétnych požiadaviek obyvateľstva,
● rozširovanie možností aktívneho trávenia voľného času v obci pre všetky vekové
skupiny obyvateľstva,
● rozširovanie relaxačných a oddychových zón v obci.
Orientácia na tieto kľúčové disparity pomôže posilniť sociálnu a ekonomickú
stabilitu Mikušoviec.

2.9 SWOT analýza sociálnych služieb v obci
Tab. 2 SWOT analýza sociálnych služieb v Mikušovciach
SILNÉ STRÁNKY
• záujem oficiálnych zložiek obce o rozvoj
sociálnej oblasti a aktívny prístup
samosprávy k riešeniu problémov v tejto
oblasti
• právo na poskytnutie sociálnych služieb je
zaručené rovnako všetkým občanom
• vlastná legislatívna činnosť samosprávnych
orgánov umožňujúca úpravu niektorých
oblastí sociálnych služieb podľa špecifických
potrieb a podmienok komunity
• pokoj vidieckeho prostredia obce
• blízkosť turisticky atraktívnej oblasti
• úzka a dobrá spolupráca obecného úradu
a školy
• existencia infraštruktúry na voľnočasové
aktivity
• trend znižovania nezamestnanosti
• blízkosť okresného a krajského mesta
• prítomnosť maloobchodných prevádzok
priamo v obci
PRÍLEŽITOSTI
• rozostavaná budova, ktorá by mala slúžiť ako
dom sociálnych služieb
• rozvíjanie cestovného ruchu v regióne
• záujem občanov o služby (kaviareň...)
• dobrovoľná účasť obyvateľov obce na
rôznych spoločenských aktivitách
• cielenie opatrení podľa miestnych potrieb

SLABÉ STRÁNKY
• veľmi nízky záujem občanov o veci verejné
• nízky počet kvalifikovaných zamestnancov
zabezpečujúcich sociálne služby
• nevyriešená bezbariérovosť v obci
• nedostatočná prevencia voči
protispoločenským činom
• nedokončená prestavba budovy určenej ako
domov sociálnych služieb (napriek už
využitým finančným prostriedkom na tento
účel)
• chýbajúce zdravotné stredisko a lekáreň
priamo v obci
• chýbajúce bohaté skúsenosti s poskytovaním
sociálnych služieb

HROZBY
• prognózy starnutia obyvateľstva vzhľadom
na celoslovenský trend
• legislatívne zmeny
• nárast kategórií občanov vyžadujúcich
sociálne služby
• zhoršenie spoločenských a iných vzťahov

Zdroj: vlastné spracovanie
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3 ROZVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – STRATÉGIA
3.1 Prioritné oblasti a ciele rozvoja sociálnych služieb v obci
Tab. 3 Ciele a opatrenia na rozvoj sociálnych služieb v určených prioritných oblastiach
Prioritná oblasť

Cieľ

1. Orientácia na
znevýhodnené sociálne
skupiny obyvateľstva
so zreteľom na platnú
legislatívu

Zabezpečiť poskytovanie
sociálnych služieb na základe
potrieb jednotlivých sociálnych
skupín obyvateľstva v zmysle
zákona o sociálnych službách.

2. Prevádzkovanie
sociálnych služieb
v zariadeniach

Vytvoriť ponuku komunitne
poskytovaných sociálnych služieb
s dôrazom na rozvoj sociálnych
služieb seniorov, pre rodiny
s deťmi, sociálne slabšie rodiny
a pre rodiny, ktoré sa starajú
o odkázaného člena rodiny.

3. Zvyšovanie povedomia
o možnostiach
sociálnych služieb
vrátane poradenstva

Zvýšiť informovanosť obyvateľov
obce o možnostiach poskytovania
sociálnych služieb obcou
a poskytovať kvalitné poradenstvo
pre znevýhodnené skupiny.

4. Podpora práce
nezamestnaných
a osôb s nízkym
vzdelaním

Opatrenia
1.1
Podpora občianskych združení
v obci a spolkovej činnosti
občanov
1.2
Zapojiť sa do aktivít podpory
opatrovateľskej služby
poskytovanej v domácnosti
občanov na národnej úrovni
2.1
Dobudovanie a zariadenie
budovy slúžiacej ako dom
sociálnych služieb
2.2
Zabezpečenie služieb denného
stacionára a poskytovanie
zdravotných služieb na území
obce
3.1
Realizácia propagačných
a informačných aktivít
zameraných na možnosti
a podmienky sociálneho
poradenstva v obci (webová
stránka obce, obecná tabuľa,
informačné prednášky...)

3.2
Zabezpečenie kvalitného
poskytovania sociálneho
poradenstva zamestnancami
obecného úradu,
dobrovoľníkmi a členmi
spolkov či združení a úradom
práce
4.1
Zvýšenie pozornosti na
spoluprácu obce s úradom
Zlepšiť pracovné návyky dlhodobo práce, sociálnych vecí a rodiny
nezamestnaných osôb.
4.2
Aktívna pomoc v prípade
potreby rekvalifikácie

Zdroj: vlastné spracovanie
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3.2 Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb v obci
Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023
je úzko naviazaný na Program rozvoja obce. Parciálnym cieľom súčinnosti týchto
dokumentov je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie spoločenského života v obci a zvýšenie
životnej úrovne obyvateľstva.
Keďže finančné možnosti obce sú ohraničené, požiadavku na rozvoj sociálnej oblasti
je nutné zahrnúť do plánovaného rozpočtu na ďalšie roky a programové obdobia. Obec
vzhľadom na svoju možnosť a finančné zdroje je schopná svojpomocne realizovať
plánovaný komplexný rozvoj sociálnej oblasti len čiastočne. Na jednotlivé prioritné oblasti
rozvoja sociálnych služieb sa preto obec bude snažiť získať nenávratné finančné príspevky,
ktoré by pomohli rýchlejšie realizovať stanovené priority.
Časový horizont realizácie opatrení komunitného plánu sociálnych služieb, ako aj
zodpovedné osoby, ktoré budú tieto opatrenia koordinovať, stanoví Obecné zastupiteľstvo
v Mikušovciach.

3.3 Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb v obci
Rozvoj v sociálnej oblasti je možné dosiahnuť len prostredníctvom aktívnej účasti
obyvateľov obce na komunitnom plánovaní. Obyvatelia obce by mali svoje potreby
a požiadavky v oblasti poskytovania sociálnych služieb vyjadriť, aby bola obec schopná
reflektovať na skutočné potreby občanov.
Predstavitelia samosprávy a poverené osoby sa budú v nasledujúcich rokoch snažiť
o priebežné monitorovanie týchto potrieb i o následné posudzovanie a vytváranie finančných
rezerv, ktoré umožnia realizovanie potrieb občanov v sociálnej oblasti.
Komunitný plán sociálnych služieb obce predstavuje pre sociálnu oblasť usmernenie
a stratégiu, ktorou sa obec chce na nasledujúce obdobie riadiť, pričom záväznosť tohto
dokumentu je potrebné chápať v kontexte všetkých subjektov pôsobiacich na území obce
(ide o podnikateľské subjekty, odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny sektor
a iné).
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Občania či subjekty pôsobiace na území obce sa do komunitného plánovania môžu
zapojiť:
● prostredníctvom písomných návrhov, ktoré budú odovzdané poverenému
pracovníkovi

zodpovednému

za

sociálnu

oblasť

na

Obecnom

úrade

v Mikušovciach,
● ústnymi návrhmi na rokovaniach obecného zastupiteľstva alebo na obecnom
úrade, kde sa vyhotoví úradný záznam o predloženom návrhu, ktorý predkladateľ
potvrdí svojím podpisom,
● účasťou na verejných zhromaždeniach Mikušoviec.

3.4 Monitorovanie a aktualizácia
Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023
je možné meniť alebo dopĺňať, ak
● sa zmenia priority obce,
● obec získa mimoriadne finančné prostriedky na konkrétne potreby v obci,
● sa vyskytnú nové návrhy a podnety na poskytovanie sociálnych služieb
v Mikušovciach.
Predkladať návrhy na modifikáciu dokumentu bude v právomoci starostky obce
a poslancov obecného zastupiteľstva. Občania a inštitúcie tiež môžu v písomnej forme
predložiť návrhy na modifikáciu strategického dokumentu.
Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v termíne schvaľovania obecného rozpočtu
predložia poslanci informácie o návrhoch modifikácií a obecné zastupiteľstvo bude rokovať
o ich relevantnosti. Ak doplnenie komunitného plánu sociálnych služieb obce bude vyvolané
nevyhnutnou potrebou, môže sa iniciovať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach je povinné minimálne raz ročne prerokovať
Správu o sociálnej situácii v obci Mikušovce a podľa zistených skutočností aplikovať
požiadavky a návrhy do Komunitného plánu sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie
rokov 2019 – 2023. Na rokovanie zastupiteľstva bude predložená správa o plnení úloh
komunitného plánu sociálnych služieb obce, aktuálnej situácii a aktualizácii úloh obce
v oblasti sociálnych služieb na budúce obdobie.

26

Počas roka sa môže každý poslanec obecného zastupiteľstva oboznámiť s priebehom
plnenia komunitného plánu v priestoroch Obecného úradu Mikušovce.
Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023 sú zodpovedné volené a výkonné
orgány samosprávy obce Mikušovce – starostka obce a obecné zastupiteľstvo.
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ZÁVER
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii,
podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť
im zapojenie do bežného života v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by malo
odpovedať na kľúčové otázky v oblasti potrebných služieb v našej komunite – ako majú byť
lokalizované či aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii.
Nepochybným prínosom je prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun
kompetencií v danej oblasti. No zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné
krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné zdroje financovania.
Je v rukách samosprávy, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto
pre dôstojný a plnohodnotný život.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Mikušovce na obdobie rokov 2019 – 2023
je výsledkom spolupráce vedenia a pracovníkov obce ako poskytovateľa sociálnych služieb,
jej obyvateľov i ostatných subjektov. Je to výsledok celého procesu prípravy, spracovania
dokumentu
Možno vyjadriť presvedčenie, že tento dokument bude podklad pre ďalší prospešný
rozvoj obce Mikušovce i zvyšovanie kvality života všetkých jej obyvateľov a že pomôže
nielen zabezpečiť práva občanov na sociálne služby, ale aj zvýšiť kvalitu týchto služieb,
zabezpečiť ich dostupnosť pre všetkých bez sociálneho vylúčenia a vytvoriť koordinovanú
a účinnú sociálnu sieť pre všetky skupiny obyvateľstva obce tak, aby sa naplnili všetky
vytýčené ciele.

28

