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Komunitný plán sociálnych služieb Obce Krčava na roky 2022 - 2028
V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 369/190 Zb. o obecnom zriadení /ďalej len
„zákon o obecnom zriadení“/ , kde sa hovorí, že „Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov“, obec
Krčava dlhodobo spolupracuje so štátnou správou, inými obcami v rámci mikroregiónu
Koromľa a okolie, subjektami tretieho sektora, cirkevnými a charitatívnymi organizáciami
v oblasti identifikácie a hľadania najlepších riešení v oblasti sociálnych potrieb a služieb
občanov.
Obsahovú náplň sociálnych služieb vymedzuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej „zákon o sociálnych službách“/.

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na
a/ prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b/ zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c/ zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
d/ riešenie krízovej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e/ prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f/ zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri
starostlivosti o dieťa.

Pri analýze zákonného vymedzenia služieb je pre obec dôležité identifikovať nie iba
obsahové vymedzenie sociálnych služieb, ale aj subjekty, ktoré sú alebo budú prijímateľmi
sociálnej pomoci, teda to, pre koho je sociálna služba určená.
K identifikácii sociálnych potrieb, k možnostiam ich zabezpečenia ako aj k plánovaniu
zdrojov je potrebné komunitné plánovanie.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Krčava na rok y 2022 - 2028 je rozvojovým
dokumentom obce Krčava v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Vychádza zo
spracovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krčava na roky 2022 – 2030,
ktorý obsahuje aj sociálnu rozvojovú oblasť, ktorej prioritou je boj proti chudobe. Priority obce
v sociálnej oblasti sú podrobnejšie rozpracované práve v komunitnom pláne.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Krčava je výsledkom dôslednej analýzy aktuálneho
demografického stavu obyvateľov obce, rozsiahleho sociálneho dialógu, vyhodnocovania
potrieb občanov a snahy vedenia obce zabezpečiť dôstojné životné podmienky a sociálne
zázemie pre všetkých občanov obce.
Hlavnou prioritou Komunitného plánu je to, že sa má stať základným nástrojom
usmerňovania finančných, materiálnych a ľudských zdrojov v oblasti sociálneho rozvoja.
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Komunitný plán je strednodobým programovým dokumentom, ktorý obsahuje analýzu
súčasného stavu v sociálnej oblasti, hlavné smery sociálneho rozvoja, určuje potreby a ciele
ako aj finančné krytie týchto potrieb a cieľov. Realizácia prijatých opatrení by mala smerovať
k zlepšeniu poskytovania sociálnych služieb, tak aby boli zabezpečené všetky potreby
obyvateľov obce.
Komunitný plán obce formuje základné problémy obce v sociálnej oblasti, na základe ich
identifikovania definuje strategické ciele, rozvojové priority a opatrenia. V komunitnom pláne
sú navrhnuté činnosti vo vnútri obce tak, aby boli riešené problémy v prospech občanov.
Obsahovo je komunitný plán sociálnych služieb obce rozdelený na analytickú časť, ktorá
mapuje potreby občanov a Strategickú časť, zameranú na programové riešenia, formy realizácie
a finančné zabezpečenie.

1 Komunitný plán sociálnych služieb obce Krčava
1.1 Účel komunitného plánu a jeho príprava
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Účelom komunitného plánu sociálnych služieb je rozanalyzovať súčasný stav
poskytovania sociálnych služieb, zdokumentovanie potrieb občanov, definovať silné a slabé
stránky aby bolo možné stanoviť priority a reálne ciele v prospech občanov.
Na vypracovanie komunitného plánu bola vytvorená pracovná skupina, ktorú tvorilo
vedenie obce /starostka a poslanci OZ/ a zamestnanci obce. Zozbierané informácie boli
následne spracované tak, aby svojím obsahom zodpovedali reálnym možnostiam obce
a zároveň zabezpečovali potreby jej obyvateľov.

1.2 Spracovanie komunitného plánu obce Krčava
Tabuľka 2 – Spracovanie komunitného plánu
Názov
dokumentu

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krčava na roky 2022 - 2028

Forma
spracovania

Komunitný plán je spracovaný s podporou všetkých zúčastnených na
jeho tvorbe a spracovaní. Zdrojom informácii pre spracovanie boli
samotní občania obce, zamestnanci obecného úradu, Štatistický úrad
Slovenskej republiky a ďalšie organizácie. Komunitný plán obce je
v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného
celku ako aj v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Riadenie
procesu
spracovania

Riadiaca a pracovná skupina:
PhDr. Darina Palaiová, starostka obce
PaedDr. Mariana Skybová, riaditeľka ZŠsMŠ Krčava
MVDr. Martin Pastyrik, zástupca starostu obce
Ján Palai, poslanec obecného zastupiteľstva /OZ/
Mária Hausová, poslankyňa OZ
Emília Gondorčinová, poslankyňa OZ
Michal Soták, poslanec OZ
Mgr. Zhanna Hreňko, pracovníčka obecného úradu /OcÚ/
Monika Andrusová, pracovníčka OcÚ

Obdobie
spracovania

Júl 2021 – Október 2021

Financovanie
spracovania

Vlastné zdroje

Zdroj: Obec Krčava
1.3 Východiskové koncepčné dokumenty a rámcová právna úprava

Komunitný plán obce je spracovaný v súlade s princípmi Európskej únie, ktoré zdôrazňujú
potrebu plánovania a súladu medzi názormi verejnej správy, podnikateľského a občianskeho
sektora. Komunitný plán je v súlade s platnými koncepciami štátu a jednotlivých rezortov.
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Východiskovými dokumentami sú najmä:
-

Národné priority sociálnych služieb

-

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2022 – 2030

-

Rozpočet obce – ročný aj viacročný.

Právny rámec spracovania komunitného plánu obce:
-

Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona NR SR č.
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších
predpisov

-

Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-

Zákon NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-

Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/antidiskriminačný zákon/

-

Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ďalšie.

1.4 Vymedzenie pojmov

Prijímateľ sociálnej služby – je fyzická osoba, ktorej sa za podmienok ustanovených zákonom
o sociálnych službách poskytuje sociálna služba. Je to človek v nepriaznivej sociálnej situácii,
pre ktorého sú sociálne služby adresované, ale aj človek, ktorý v nepriaznivej sociálnej situácii
môže byť v budúcnosti.
Poskytovateľom sociálnej služby – je za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych
službách obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba
zriadená alebo založená vyšším územným celkom /ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej
služby“/ a iná osoba /ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“/.
Partnerstvo - je podľa zákona o sociálnych službách zoskupenie osôb vytvorené na účel
realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých
sociálnych situácií fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácií a projekty alebo programy
komunitnej práce. Partnerstvo môže byť vytvorené najmú obcou, vyšším územným celkom,
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcami komunity a inou osobou.
Komunita - je podľa zákona o sociálnych službách skupina osôb, ktorá žije v určitom
zoskupení najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy,
hodnoty a ciele.
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1.5 Základné práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnej služby

Základnou zásadou v oblasti sociálnych služieb pri aplikácii ustanovení zákona o sociálnych
službách a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov je zásada rovnakého
zaobchádzania.
Fyzická osoba má za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách právo
výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania, taktiež právo výberu poskytovateľa sociálnej
služby.
Fyzická osoba má právo:
-

Na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom
poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej
ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu
vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti.

-

Na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste,
cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu
a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný:
-

Prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

-

Aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností.

-

Poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

-

Spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat
prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou
do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným
poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou
pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho
osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

2 Analytická časť
2.1 Základné údaje o obci
Tabuľka 3 - Základné informácie o obci
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Košický
Sobrance
Krčava
1302
129 m. n. m.
8,74 km2
407
46,57
072 51
522660
Krčava 17
056-6599222
obeckrcava@lekosonline.sk
www.krcava.sk
00 325 376
2020740843

Kraj

Okres
Obec
Prvá písomná zmienka
Nadmorská výška
Rozloha
Počet obyvateľov k 31.12.2021
Hustota obyvateľov
PSČ
Štatistická územná jednotka
Adresa obecného úradu
Telefón
E-mail
Web
IČO
DIČ
Obec Krčava, ŠÚ SR

2.1.1 História obce

Prvá zmienka o obci je z roku 1302. V chotári obce sa však našli stopy po slovanskom
sídlisku a keramika z 8. až 10 storočia. O Krčave a tunajšom zemepánovi je však doklad až
z roku 1287. Názov obce sa v písomnostiach z 13. až 16. storočia vyskytuje pravidelne v tvare
Korchua, čo bol maďarizovaný názov odvodený od staršieho slovenského názvu Krčava.
Archeologické doklady a atarobyly názvov dedín dosvedčujú, že Krčava existuje od
predveľkomoravského obdobia a patrí k najstarším slovansko – slovenským sídliskám v tomto
kraji. Krčavu nadobudli zemania pravdepodobne v polovici 13. storočia. Dali si tu postaviť
kúriu a ich dedičom patrila dedina ešte koncom 15. storočia. V 16. – 17. storočí boli jej
zemepáni šľachtici z Michaloviec. Cez Krčavu už vtedy viedla takzvaná krajinská cesta
z Michaloviec cez Tibavu smerom do Užhorodu a Mukačeva. V tomto období bola Krčava
stredne veľkou dedinou s poddanským obyvateľstvom. Avšak v 17. a začiatkom 18. storočia ju
obyvatelia postupne opúšťali až osídlenie spustlo. V rokoch 1715 – 1720 /obdobie moru/ obec
nejestvovala. Neskôr obnovená Krčava mala rusínske obyvateľstvo.

2.1.2 Obyvateľstvo

Tabuľka 4 – Vývoj počtu obyvateľov obce Krčava
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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420
Počet
obyvateľov
spolu
193
Muži
227
Ženy
Zdroj: ŠÚ SR 2020

418

414

410

408

402

407

194
224

196
218

197
213

193
215

188
214

193
214

Vývoj počtu obyvateľov však neodzrkadľuje skutočnú realitu, pretože v obci žijú
obyvatelia, ktorí majú iba prechodný pobyt. Priaznivé však je, že tu ostávajú mladé rodiny
s deťmi, dochádza k obnovovaniu bytového fondu, novej výstavbe rodinných domov
celkovému omladzovaniu obyvateľstva.

Tabuľka 5 – Veková štruktúra obyvateľov
Vek v rokoch
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
Zdroj: ŠÚ SR 2020

Muži
8
12
10
8
10
12
15
17
18
18
17
10
19
6
8
4
0
1
0

Ženy
7
9
9
15
8
17
12
14
20
20
16
18
14
9
7
7
5
3
1

Spolu
15
21
19
23
18
29
27
31
38
38
33
28
33
15
15
11
5
4
1

Index starnutia v obci Krčava je 98,18 % , muži 63,33 %, ženy 140 %.

Tabuľka 6 – Ekonomická aktivita obyvateľov obce Krčava v roku 2020
Predproduktívny vek 0-14 rokov
Produktívny vek 15-64 rokov
Poproduktívny vek 65- viac rokov
Zdroj: ŠÚ SR 2020

13,51 %
73,22 %
13,27 %
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Vývoj počtu obyvateľov hovorí o stabilizovanom demografickom vývoji obce. Veková
štruktúra a ekonomická aktivita občanov je na dobrej a stabilnej úrovni.
V obci sa rozrastá počet mladých rodín, ktoré žijú v rodinných domoch, prebieha
individuálna bytová výstavba a prevažná väčšina obývaných domov je využívaná na trvalé
bývanie.

2.1.3 Technická infraštruktúra

Katastrom obce Krčava prechádzajú nasledovné prvky technickej infraštruktúry:
-

Medzinárodná cesta I. triedy E 50

-

Distribučná sieť VN 22 kV vzdušným vedením

-

Prívodné potrubie STL plynu do obce Krčava a Vyšné Nemecké

-

Prívodné vodovodné potrubie do obce Sejkov

-

Rozvodné vodovodné potrubie obecného vodovodu

V obci je kompletne zavedený plynovod a vybudovaný vodovod. Systém likvidácie
odpadových vôd je v súčasnosti nevyhovujúci z dôvodu znefunkčnenia čistiarne odpadových
vôd, čím dochádza k znečisťovaniu podzemných aj povrchových vôd a tým aj k zhoršovaniu
životného prostredia.
Rozvodná vzdušná sieť elektriny je vybudovaná na betónových stĺpoch.
Na území obce sa nachádza pevná sieť spoločnosti Slovak Telekom a.s, a pokrytie signálom
GSM komerčných operátorov. Televízny signál je zabezpečený možnosťou napojenia sa na
optický kábel spoločnosti Lekos, tá zabezpečuje v obci aj internetové pripojenie.
Obec má vybudované verejné osvetlenie, ktoré bolo zrekonštruované a dobudované
v rokoch 2016-2019. Miestny rozhlas funguje na báze zasielania SMS správ, nakoľko
reproduktory sú zastaralé a rozvody sú zrelé na výmenu. V obci bol v minulosti vybudovaný aj
čiastočný kamerový systém, ktorý zabezpečoval centrálnu časť obce, tento je však taktiež
nefunkčný. Kamerovým systémom sú zabezpečené tieto objekty: budova obecného úradu,
budova základnej školy s materskou školou a budova Motorestu Marko.

2.1.4 Školstvo
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V obci sa nachádza Základná škola s materskou školou Krčava /ZŠsMŠ/, ktorá od 1.8.2003
nesie právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Krčava. Areál školy tvorí jedna budova,
ktorá je vybavená školským zariadením, hygienickými zariadeniami, kuchyňou, školskou
jedálňou, školskou družinou, telocvičňou, klubovňou a čitárňou, šatňami. V budove sa
nachádzajú 4 odborné učebne, 2 počítačové učebne, interaktívne tabule sa nachádzajú v 6
triedach. Škola bola odovzdaná do užívania v roku 1972. V rokoch 2017-2020 prebehla v škole
rekonštrukcia, bola vymenená strecha, budova bola zateplená, dostala novú omietku a došlo aj
k výmene okien a vchodových dvier. Školský areál pozostáva z ihrísk, nachádza sa na ňom
multifunkčné ihrisko a záhradka. Súčasťou areálu školy je aj park pred budovou školy. Škola
patrí medzi väčšie školské zariadenia v okrese Sobrance. V súčasnej dobe školu navštevuje 160
žiakov 1. – 9. ročníka a 35 detí v materskej škole. V materskej škole sú tri triedy, samostatnú
triedu tvoria predškoláci. Kapacitne škola postačuje pre 400 žiakov. V minulosti bol počet
žiakov vyšší ako 300. v školskom roku 2019/2020 mala škola 9 tried, pre každý ročník jednu
triedu.
Školský obvod Základnej školy s materskou školou v Krčave tvoria okrem žiakov z Krčavy
aj ďalšie obce, a to Sejkov, Jenkovce, Orechová, Kristy, Husák, Vyšné Nemecké, Nižné
Nemecké a Tašuľa.
Väčšia časť žiakov pochádza z rodín z úplného prostredia. Zo sociálne znevýhodneného
prostredia je 35 žiakov základnej školy a 1 dieťa v materskej škole, ktorí sú v hmotnej núdzi
alebo v životnom minime.
Prospech žiakov základnej školy je dobrý. V každej triede sa nájde 4 – 5 žiakov s výborným
prospechom. Žiaci pravidelne dosahujú dobré výsledky v okresných a krajských vedomostných
a športových súťažiach.
ZŠsMŠ Krčava vyhrala súťaž Akadémia Mateja Tótha, dve učiteľky boli vyškolené ako
trénerky, ktoré by sa mali venovať športovým aktivitám žiakov mimo vyučovania.
V základnej škole je zamestnaných 21 pedagogických zamestnancov, z nich 3 sú vo veku
do 28 rokov, 17 vo veku 28 – 60 rokov a 1 zamestnanec vo veku nad 60 rokov. Zloženie
pedagogických zamestnancov pre základnú školu je 13,5 učiteľov, 4,5 asistentov učiteľa,1
špeciálny pedagóg a 2 pedagogickí zamestnanci v školskej družine. Nepedagogických
zamestnancov škola zamestnáva 11 vo vekovej kategórii 28-60 rokov.
V materskej škole sú zamestnané 3 učiteľky, 1 asistent učiteľa a 1 špeciálny pedagóg. Spolu
5 pedagogických zamestnancov, 3 do 28 rokov, 2 vo veku 28 – 60 rokov.
Vyučovanie náboženstva zabezpečujú externí
gréckokatolícky kňaz a zástupca reformovanej cirkvi.

učitelia

–

rímskokatolícky kňaz,

2.1.5 Zdravotné služby
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Zdravotnícka starostlivosť pre občanov obce je zabezpečovaná v okresnom meste Sobrance,
ktoré je vzdialené cca 9 km.

2.1.6 Komerčné služby

V obci sa nachádza predajňa COOP Jednoty a predajňa rozličného tovaru p. Bukoveckej
Večierka. Sortiment tovaru je postačujúci, avšak veľa občanov chodí za nákupmi do okresného
mesta Sobrance, kde sa nachádzajú prevádzky Lidl, BALA, GVP a iné.
Pobočka Slovenskej pošty je otvorená 5 dní v týždni a zabezpečuje služby aj pre okolité
obce.
Obec Krčava je súčasťou združenia obcí Mikroregión Koromľa a okolie, MAS Sobransko,
Sobraneckého združenia miest a obcí, Združenia miest a obcí Slovenska.

2.1.7 Kultúra a šport

Spoločenské a kultúrne akcie obec organizuje v areáli a budove základnej školy s materskou
školou /ZŠsMŠ/, ktorá sa postupne rekonštruuje. Deti a žiaci zo ZŠsMŠ pri akciách
organizovaných obcou zabezpečujú kultúrny program. V areáli školy bolo vybudované
multifunkčné ihrisko a plánovaná je aj výstavba detského ihriska. V obci sa nachádza školský
park, oddychová zóna s lavičkami a samostatné detské ihrisko. V prípade priaznivej
epidemiologickej situácie obec pravidelne organizuje tieto podujatia:
-

Stretnutie s občanmi

-

Medzinárodný deň žien

-

Stavanie mája

-

Medzinárodný deň detí

-

Mesiac úcta k starším

-

Mikuláš.

Náboženské služby sú zastúpené gréckokatolíckym chrámom zasväteným sv. apoštolom
Petrovi a Pavlovi a rímskokatolícky kostol sv. evanjelistu Matúša. Gréckokatolícky farský úrad
sa nachádza v obci Vyšné Nemecké. Rímskokatolícky farský úrad, kde patrí aj filiálka Krčava,
má sídlo v Jenkovciach. Pri jednotlivých kostoloch fungujú modlitbové spoločenstvá.
Obec vlastní Dom smútku, ktorý sa nachádza na cintoríne.
Zo spoločenských organizácii najaktívnejšie pracuje Jednota dôchodcov, ktorá má v našej
obci približne 25 členov.
Pri základnej škole s materskou školou funguje občianske združenie Rodičovské združenie
pri Základnej škole s materskou školou Krčava. Toto občianske združenie aj prostredníctvom
2 % z daní podporuje výchovnovzdelávacie a voľnočasové aktivity detí a žiakov.
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2.2 Analýza aktuálne poskytovaných sociálnych služieb

Sociálne poradenstvo
Obec poskytuje základné sociálne poradenstvo v súlade s ustanoveniami zákona
o sociálnych službách aj zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Základom tohto poradenstva je
poskytovanie informácií, ktoré umožnia občanom zhodnotiť svoju situáciu a následne ich
informovať o možnostiach riešenia tejto situácie, resp. o nárokoch, ktoré sa vzťahujú ku
konkrétnej sociálnej situácii. Často toto poradenstvo začína objasnením situácie, následne
odporúčaním na príslušné orgány a úrady. Nakoľko v obci Krčava býva iba jedna rómska
rodina, ktorá je integrovaná medzi obyvateľmi obce nie je tu potreba komunitnej sociálnej
práce.

Ostatné služby
Obec od roku 2021 poskytuje obyvateľom obce v dôchodkovom veku príspevok na
stravovanie v zariadení Motorest Marko Krčava.
Vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu externým zamestnancom na
základe dohody o vykonaní práce.

2.2.1 Kompetencie obce pri poskytovaní a zabezpečovaní poskytovania sociálnych
služieb

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje pre fyzickú osobu:
-

dostupnosť sociálnej služby, ktorá je odkázaná na sociálnu službu,

-

právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych
službách.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby:
-

zariadenie podporovaného bývania,

-

zariadenie pre seniorov,

-

zariadenie opatrovateľskej služby,

-

rehabilitačné stredisko,

-

domov sociálnych služieb,

-

špecializované zariadenie,

-

denný stacionár,

-

opatrovateľská služba
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s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za
podmienok ustanoveným zákonom o sociálnych službách, doručí obci v rozsahu jej pôsobnosti
písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Obec Krčava v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto
fyzickou osobou:
-

zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby
zapísaného do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Obec Krčava v rámci svojich kompetencií v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych
službách najmä:
-

je správnym orgánom v konaniach o:
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú
službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v bode 1,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v bode 1 po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych službách,

-

vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s ustanoveniami
zákona o sociálnych službách,

-

zabezpečuje poskytovanie:
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre
seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,
7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,

-

môže zabezpečovať aj iné druhy sociálnych služieb,

-

poskytuje základné sociálne poradenstvo,

-

za určitých podmienok môže poskytnúť finančný príspevok v súlade
s ustanoveniami zákona o sociálnych službách pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy a finančný príspevok na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
16
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služby, kontroluje hospodárenie s týmito financiami a ukladá opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov,
-

vedie evidenciu:
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osobe,
2. rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
3. prijímateľov sociálnych služieb na území obce,

-

ďalšie v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych službách.

Ak má fyzická osoba vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe poskytovanie sociálnej služby podľa
poradia a na základe nasledovných kritérií:
1. stupeň odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby určený podľa posudku /najvyšší
stupeň/
2. osamelo žijúci obyvateľ, odkázaný na sociálnu službu.
Kritéria poradia sa neuplatňujú v prípadoch potreby bezodkladnej sociálnej služby
vymedzenej ustanoveniami zákona o sociálnych službách.
Druhy poskytovaných sociálnych služieb sú vymedzené v zákone o sociálnych službách.
Sociálne služby sa poskytujú týmito formami:
-

ambulantná forma – sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná
alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom
poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.

-

terénna forma – sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom alebo
domácom prostredí.

-

pobytová forma – sa poskytuje vtedy, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie.
Môže byť celoročná alebo týždenná.

-

Iná forma – najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií.

2.3 Analýza potrieb poskytovania sociálnych služieb v obci
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Základom analýzy potrieb je identifikácia cieľových skupín, ich sociálnych potrieb
a aktuálny stav poskytovaných služieb. Cieľové skupiny pre komunitné plánovanie môžeme
charakterizovať ako skupiny obyvateľov, nachádzajúcich sa v nepriaznivej životnej situácii,
krízovej sociálnej situácii, sú sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením. V obci
Krčava boli ako budúci prijímatelia sociálnych služieb vyhodnotené tieto cieľové skupiny:
-

Seniori

-

Rodiny s deťmi a mládež

-

Občania so zdravotným postihnutím

-

Občania s rizikom sociálneho vylúčenia.

2.3.1 Seniori

Nakoľko počet obyvateľov obce Krčava vo veku nad 60 rokov je 84, čo predstavuje 20,64
% obyvateľov obce, ide o cieľovú skupinu, ktorá musí byť v centre komunitného plánovania.
V tejto skupine môžeme hovoriť o rôznorodých sociálnych potrebách, nakoľko ku každému
občanovi je nevyhnutné pristupovať individuálne vzhľadom k jeho zdravotnému stavu,
mobilite, rodinnému zázemiu a iným potrebám.
Medzi najčastejšie potreby seniorov môžeme zaradiť:
-

chýba pravidelné a komplexné mapovanie potrieb občanov odkázaných na sociálnu
službu,

-

osamelí seniori bez rodinného zázemia,

-

zdravotné problémy, nevyliečiteľne chorí,

-

chýba bezbariérovosť verejných priestorov,

-

chýba terénna aj pobytová opatrovateľská služba.

Aktuálna úroveň sociálnych služieb pre seniorov v obci je zameraná na poskytovanie
doplatku na stravu. Opatrovanie seniorov je zabezpečované najmä zo strany rodinných
príslušníkov, často bez potrebného vzdelania. V niekoľkých prípadoch je opatrovanie
zabezpečené prostredníctvom príspevku za opatrovanie ťažko zdravotne postihnutej osobe zo
strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

SWOT analýza cieľovej skupiny SENIORI
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

*záujem obce o sociálne zázemie seniorov *nedostatok finančných zdrojov
*podpora spolkovej činnosti seniorov zo
obce komplexne riešiť potreby
strany obce
seniorov
*blízkosť okresného mesta so zdravotnou
*nedostatočné možnosti pomoci
starostlivosťou a zariadeniami so službami pre ľudí v posledných dňoch
pre seniorov
života
*mapovanie potrieb seniorov zo strany obce *nedostatok adekvátnych
pracovných a spoločenských
príležitostí pre aktívne
starnutie
*nedostatok sociálnych
kontaktov, osamelosť
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
*systematická podpora štátu na zlepšenie
finančných možností obcí vo vzťahu
k seniorom
*spolupráca obcí v rámci regiónu pri
poskytovaní sociálnych služieb
*ponuka zo strany obce zapájať seniorov
do aktivít rozvoja obce
*pestovať príležitosti aktívneho starnutia spolková činnosť a ďalšie

*starnutie obce
*presun ťažiska starostlivosti o seniorov
z rodiny na obec
*nedostatok mladých ľudí a ľudí v aktívnom
veku v obci a v regióne

2.3.2 Rodiny s deťmi a mládež

Ohrozená je rodina, ktorá sa ocitla pod vplyvom vonkajších a vnútorných ohrozujúcich
faktorov. Najčastejšie sú to: neadekvátne rodičovské postoje, hodnoty, vzory, užívanie
alkoholu a iných návykových látok, strata bývania, náhle životné zmeny, stresové situácie,
chudoba a riziko sociálneho vylúčenia. K tejto skupine môžeme priradiť aj deti a mládež
s poruchami správania, tých, ktorí sa dopustili priestupku či trestného činu, deti alebo
mladistvých závislých od drog, alkoholu, hazardných hier, internetu, atď. Pri ohrozenej rodine
sa nemusí vyskytnúť problémové správanie, ktoré by priamo ohrozilo dieťa alebo iného člena
rodiny. Dlhodobým neriešením krízovej situácie, ktorá v rodine nastala, však môže dôjsť
k rozkladu rodiny a napokon aj k odlúčeniu detí od rodičov na základe rozhodnutia súdu.
V obci Krčava prevládajú v problémových rodinách najmä poruchy správania detí a mládeže,
ktoré ústia až ku kriminálnemu správaniu – krádeže, vandalizmus, ohrozovanie iných osôb.
Najčastejšie problémy rodín s deťmi ako sociálnej skupiny:
-

nedostatočné mapovanie sociálne slabších rodín s deťmi,

-

nevhodné trávenie voľného času,

-

ohrozenie detí a mládeže nežiaducimi závislosťami

-

poruchy správania, ktoré ústia až k hranici kriminálneho správania
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-

rodiny s deťmi na hranici životného minima.

Aktuálne je úroveň poskytovania sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a mládež úzko
prepojená so vzdelávaním, školskými aj mimoškolskými aktivitami, ktoré zabezpečuje
Základná škola s materskou školou Krčava vrátane školského klubu detí. V obci sa nachádza
multifunkčné ihrisko aj detské ihrisko a možno využiť aj krásne lesné prostredie v okolí obce.
Deti a mládež sa aktívne zapájajú do aktivít organizovaných obcou.

SWOT analýza cieľovej skupiny Rodiny s deťmi a mládež
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

*predškolské zariadenie a základná škola
*nedostatok finančných možností obce
priamo v obci
zriadiť a prevádzkovať centrum pre mládež
*záujem obce podporovať ZŠsMŠ
*nedostatok rôznorodosti záujmovej
*záujem obce podporovať záujmovú činnosť a športovej činnosti
a športové aktivity detí a mládeže
*poskytovanie sociálneho poradenstva
pre problémové rodiny
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
*poskytovanie komplexných služieb
poradenstva pre rodiny
*vybudovanie športového a voľnočasového
zázemia pre mládež
*aktívna spolupráca so spolkami a
cirkevnými organizáciami

*starnutie obce
*narastajúci počet sociálne neprispôsobivej
mládeže
*nezáujem o ponúkané možnosti
*nezáujem o pracovné príležitosti

2.3.3 Občania so zdravotným postihnutím

Občania so zdravotným postihnutím sú veľmi zraniteľnou skupinou a stoja v centre záujmu
komunitného plánu. Zaradzujeme tu osoby so zdravotným oslabením, osoby so zdravotným
postihnutím a tiež osoby bezprostredne ohrozené zdravotným postihnutím. Tieto postihnutia
môžu byť buď vrodené alebo získané úrazom či ochorením. Podľa charakteru postihnutia tieto
osoby rozdeľujeme do niekoľkých kategórií:
-

mentálne a psychické postihnutia,

-

zmyslové postihnutia,

-

postihnutia pohybového aparátu,

-

kombinované postihnutia,

-

ostatné postihnutia.

Medzi najčastejšie problémy v tejto cieľovej skupine je možné zaradiť:
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-

úplná absencia pravidelného monitorovania potrieb občanov so zdravotným
postihnutím,

-

nedostatok informácií o poskytovateľoch sociálnych služieb,

-

nedostatok možností a zdrojov pomoci pre zdravotne postihnutých,

-

nedostatok vhodných pracovných príležitostí pre zdravotne postihnuté osoby,

-

nedoriešená bezbariérovosť v obci a vo verejných budovách.

Aktuálne je starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov sústredená iba na pomoc
rodinných príslušníkov, prípade ak tieto osoby spĺňajú podmienky nároku na príspevky na
kompenzáciu ťažko zdravotne postihnutých, tieto sú riešené prostredníctvom úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny.

SWOT analýza cieľovej skupiny Občania so zdravotným postihnutím
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

*záujem obce o občanov so zdravotným
postihnutím a nevyliečiteľne chorých
*blízkosť okresného mesta so zdravotnou
starostlivosťou
*mapovanie potrieb zdravotne postihnutých
osôb zo strany obce

*nedostatok finančných zdrojov obce
komplexne riešiť potreby zdravotne
postihnutých občanov a občanov
ťažko a nevyliečiteľne chorých
*nedostatok adekvátnych pracovných
a spoločenských príležitostí
*nedostatok sociálnych kontaktov a osamelosť
zdravotne postihnutých občanov
OHROZENIA

PRÍLEŽITOSTI
*systematická podpora štátu na zlepšenie
finančných možností obcí vo vzťahu
k zdravotne postihnutým a nevyliečiteľne
chorým
*spolupráca obcí v rámci regiónu pri
poskytovaní sociálnych služieb
*ponuka zo strany obce zapájať
zdravotne postihnutých do aktivít obce
*budovanie bezbariérových verejných
priestranstiev v obci

*starnutie obce
*presun ťažiska starostlivosti o zdravotne
postihnutých z rodín na obec

2.3.4 Občania s rizikom sociálneho vylúčenia
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Do tejto kategórie môžeme zaradiť dlhodobo nezamestnaných občanov, nefunkčné, neúplné
a problémové rodiny, osamelých rodičov s ekonomickými problémami a tiež rodiny
s výskytom závislostí a zdravotného znevýhodnenia. Dlhodobo nezamestnaní sú čoraz väčším
problémom, pretože čím dlhšie sú nezamestnaní tým viac si zvykajú na svoju situáciu a ich
prinavrátenie do pracovného procesu je veľmi ťažké. Žijú iba zo sociálnych dávok, strácajú
motiváciu pracovať, nastupujú rôzne závislosti a tým sa stávajú neuplatniteľní na trhu práce.
V tejto skupine boli identifikované tieto problémy:
-

strata záujmu o prácu a zamestnanie u dlhodobých nezamestnaných,

-

nedostatok pracovných príležitostí pre obyvateľov s nízkym vzdelaním,

-

nedostatočný systém motivácie,

-

veľký počet občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami.

Pre túto skupinu obec organizuje menšie obecné služby v spolupráci s úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny a podľa možností sa snaží využívať nástroje aktívnej politiky
zamestnanosti. Vychádzame v ústrety mladým občanom, ktorí ešte neboli zamestnaní, pri
sezónnych prácach využívame možnosti zamestnania na dohodu o vykonaní práce. Evidovaní
uchádzači o zamestnanie tak zabezpečujú čistotu verejných priestranstiev, údržbu budov
a komunikácií, pomáhajú pri separovanom zbere odpadu ako aj pri obecnom zbere papiera
a PET fliaš pre ZŠsMŠ, nápomocní sú aj pri zabezpečovaní akcií organizovaných obcou.

SWOT analýza cieľovej skupiny Občania s rizikom sociálneho vylúčenia
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

*v obci sa nenachádza segregovaná
rómska komunita
*nie príliš vysoký počet osôb s nezvládnuteľným
správaním
*snaha niektorých občanov zamestnať sa
*menšie obecné služby v obci
PRÍLEŽITOSTI

*nedostatok vhodných pracovných
príležitostí
*slabá motivácia pracovať
*chýbajúca terénna starostlivosť

*cielená edukácia v oblasti hygienických
a sociálnych návykov
*viac pracovných príležitostí

*rast počtu obyvateľov s problémovým
správaním
*nezvládnuteľnosť problémového
správania
*chudoba

OHROZENIA
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3 Strategická časť
3.1 Vymedzenie pojmov

Vízia obce
Vízia obce vyjadruje želanú predstavu obyvateľov obce o budúcnosti, o ideálnom stave. Je
dôležité pre rozvoj obce definovať jednotné predstavy občanov, aby vízia bola nástrojom na
motiváciu. Formulácia vízie obce v sociálnej oblasti je základným krokom k vytvoreniu
strategickej časti komunitného plánu obce. Z vízie následne vychádza spracovanie samotnej
stratégie, vrátane programovej, realizačnej a finančnej oblasti.

Priority, ciele
Priority a ciele sú formulované na základe definovaných problémových oblastí a každá
priorita má určené ciele, ktoré majú byť realizáciou jednotlivých opatrení dosiahnuté.

Opatrenia, aktivity
Napĺňanie cieľov je špecifikované opatreniami, v ktorých sú zapracované konkrétne
aktivity.

3.1.1 Vízia obce

„Obec Krčava je obcou s ústretovými podmienkami pre život obyvateľov všetkých generácií,
s vľúdnym prístupom a ochotou pomôcť slabším a ohrozeným obyvateľom. Predstavitelia obce
sa úprimne zaujímajú o problémy občanov, snažia sa hľadať riešenia a v obci vytvárajú
atmosféru súdržnosti. Obyvateľom obce nie sú ľahostajné sťažené životné situácie
spoluobčanov, zdravotné a sociálne problémy iných. Obec je miestom, ktoré ponúka pomocnú
ruku a zázemie všetkým rizikovým skupinám. Víziou obce je vytvoriť spoločenstvo občanov,
v ktorom by prevládala vzájomná empatia, súdržnosť a solidarita medzi občanmi obce.“

3.1.2 Programová štruktúra, priority, opatrenia, aktivity

V súčasnosti sa veľmi často opakuje výraz „kvalita života“ a to vo všetkých oblastiach
spoločenského života. Zahŕňa environmentálny, ekonomický, sociálny, kultúrny,
psychologický, duchovný rozmer života ľudí ako aj ďalšie podmienky pre zdravý a šťastný
život. Subjektívne je možné v súvislosti s kvalitou života hovoriť ako o spokojnosti so svojím
životom, zároveň však ide o kvalitu životných podmienok.
Záujmom obce je vytváranie čo najprijateľnejších podmienok pre život občanov obce,
motivovať mladé rodiny aby zotrvávali v obci, podporovať individuálnu bytovú výstavbu.
23

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Krčava na roky 2022 - 2028
Nakoľko sa obec Krčava nachádza na hlavnej trase E50, je výhodná svojou polohou
a dostupnosťou do okresného mesta Sobrance. Mladým rodinám môžeme poskytnúť
umiestnenie detí v základnej škole s materskou školou. Keďže mladí ľudia za prácou
dochádzajú, seniori ostávajú doma a je potrebné sa o nich postarať, vyplniť im voľný čas,
prípadne poskytnúť pomoc.
Obec Krčava má záujem byť pre obyvateľov obce aj návštevníkov obce príťažlivou,
s príjemnou atmosférou a čistými verejnými priestranstvami. Obecné parky ponúkajú možnosť
oddychu a cestu na vychádzky smerom do lesa robia atraktívnejšou.. Najlepšou propagáciou
obce je však spokojnosť občanov ako aj príliv nových obyvateľov.
Cieľom obce je tiež dosiahnuť takú kombináciu pracovných príležitostí, bývania, sociálneho
zázemia a príležitostí pre aktívny život občanov, aby sa obec stala všestranne rozvinutou, čistou
a príjemnou.

Priority obce:
-

Infraštruktúra obce

-

Rozvoj sociálnej pomoci seniorom

-

Podpora rodín s deťmi a mládeže

-

Pomoc občanom so zdravotným postihnutím

-

Pomoc občanom s rizikom sociálneho vylúčenia

3.1.3 Infraštruktúra obce

Opatrenie 1 – Technická infraštruktúra
-

Rekonštrukcia vodovodného potrubia

-

Rekonštrukcia a modernizácia obecnej kanalizácie a ČOV

-

Rekonštrukcia verejného rozhlasu

-

Výstavba kamerového systému

-

Modernizácia a rozširovanie rozvodu elektrickej energie

-

Podpora obce pri skvalitňovaní televíznych a internetových služieb

-

Podpora zabezpečenia ochrany údajov

Opatrenie 2 – Dopravná infraštruktúra
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-

Výstavba, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií

-

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

-

Modernizácia odstavných plôch

-

Odstránenie bariér pre imobilných a starších občanov

-

Modernizácia zastávok verejnej dopravy

-

Budovanie dopravného značenia pri škole, na prechodoch pre chodcov
a v kritických úsekoch miestnych komunikácií

-

Prieskum potrieb občanov v súvislosti s verejnou dopravou a komunikácia
s dopravnými prepravcami

Opatrenie 3 – Zlepšenie vzhľadu obce
-

Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce so znížením ich energetickej náročnosti

-

Rekonštrukcia a modernizácia interiérového vybavenia v obecných budovách

-

Rozvoj záujmového zázemia pre občanov obce

-

Výsadba a údržba verejnej zelene

-

Modernizácia oddychových zón v obci

-

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia centra obce

-

Rekonštrukcia Domu smútku a plôch na cintoríne

3.1.4 Rozvoj sociálnej pomoci seniorom

Opatrenie 1 – Budovanie zázemia sociálnej pomoci v obci
-

Vytvorenie a pravidelná aktualizácia databázy sociálnych služieb seniorov v obci

-

Vytvorenie systému terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov

-

Stabilizácia a rozšírenie systému poskytovania stravovacích služieb pre seniorov

-

Vytvorenie systému poskytovania ďalších podporných služieb pre seniorov

Opatrenie 2 - Podpora aktívnej činnosti spolkov a združení seniorov
-

Podpora aktivít jednoty dôchodcov

-

Podpora aktívneho a zdravého starnutia

-

Podpora klubovej a záujmovej činnosti seniorov

-

Začlenenie seniorov do primeraných aktivít rozvoja obce
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-

Podpora neziskových organizácií zaoberajúcich sa voľnočasovými aktivitami
seniorov na udržanie tradícií v obci

-

Podpora neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej a zdravotnej
starostlivosti

Opatrenie 3 – Bezpečnosť seniorov
-

Podpora obecných elektronických médií a kanálov

-

Pravidelná edukácia v oblasti osobnej bezpečnosti seniorov

-

Administratívna pomoc a poradenstvo
organizáciami a zariadeniami

-

Poradenstvo pri riešení mimoriadnych alebo ťažkých životných situáciách

-

Podpora rozširovania osobných bezpečnostných signalizačných zariadení seniorov

pri

komunikácii

s inštitúciami,

3.1.5 Podpora rodín s deťmi a mládeže

Opatrenie 1 – Zvyšovanie kvality života a dostupnosti bývania v obci
-

Výstavba a modernizácia technickej infraštruktúry pre individuálnu výstavbu

-

Podpora individuálnej bytovej výstavby

-

Podpora energetickej efektívnosti rodinných domov

-

Vytvorenie registra pre bývanie v obci /domy, stavebné pozemky/

Opatrenie 2 – Školy a školské zariadenia
-

Modernizácia a údržba budovy ZŠsMŠ Krčava

-

Modernizácia a rekonštrukcia interiérového vybavenia ZŠsMŠ Krčava

-

Podpora tvorby a propagácie atraktívnych vzdelávacích programov v škole

-

Modernizácia vybavenosti materskej školy, nákup interaktívnych hračiek
a vzdelávacích pomôcok

-

Výstavba detského ihriska v areáli školy

-

Podpora výmenných pobytov žiakov s partnerskými školami v zahraničí

-

Podpora žiakov pri aktívnom zapájaní sa do vedomostných a športových súťaží

-

Prezentácia kvality školy a výsledkov žiakov

-

Podpora propagácie školy na webových stránkach a v okresnej televízii

-

Podpora komunikácie „škola – rodičia“ pri usmerňovaní ďalšieho výberu
vzdelávania u žiakov
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Opatrenie 3 – Podpora voľnočasových aktivít detí, mládeže a rodín s deťmi, aktívnej
činnosti mimovládnych organizácii a podpora pestrosti využitia voľného
času
-

Podpora neziskových organizácii zaoberajúcich sa voľnočasovými aktivitami detí
a mládeže

-

Podpora pravidelnej klubovej a krúžkovej činnosti detí a mládeže

-

Zabezpečenie elektronickej a telekomunikačnej distribúcie všetkých oznamov obce

-

Podpora obecných elektronických médií

-

Údržba a starostlivosť o multifunkčné ihrisko

-

Modernizácia športového zariadenia, náradia a náčinia

-

Organizovanie kultúrnych a športových podujatí

Opatrenie 4 – Podpora výchovy detí a mládeže ohrozených patopsychologickými rizikami
a slabým sociálne-rodinným zázemím
-

Podpora preventívnych opatrení pre deti a mládež ohrozených drogovými
a ostatnými závislosťami

-

Spolupráca s odborníkmi na predchádzanie drogovej a inej závislosti

-

Pravidelná osveta

-

Zabezpečenie poradenskej činnosti v krízovej situácií detí, mládeže a osamelých
rodičov

-

Prezentácia úspechov detí a mládeže po prekonaní krízovej situácie

-

Podpora mládeže pri zaradení sa do života

3.1.6 Pomoc občanom so zdravotným postihnutím

Opatrenie 1 – Budovanie zázemia pre zdravotne znevýhodnených občanov
-

Vytvorenie a aktualizácia databázy potrieb sociálnych a zdravotníckych služieb
obyvateľov obce so zdravotným postihnutím

-

Budovanie bezbariérového prístupu do verejných priestranstiev

-

Podpora subjektov, ktorí zamestnávajú občanov so zdravotným znevýhodnením

-

Zvyšovanie všeobecného povedomia o potrebách zdravotne znevýhodnených
občanov
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-

Vytváranie podmienok na všeobecné zlepšenie kvality života zdravotne
znevýhodnených občanov

Opatrenie 2 – Činnosť spolkov a združení zdravotne postihnutých občanov
-

Podpora činnosti neziskových organizácií zameraných na aktivity podporujúce
mobilizáciu zručností a schopností občanov so zdravotným znevýhodnením

-

Podpora klubovej a záujmovej činnosti

-

Začlenenie zdravotne znevýhodnených občanov do primeraných aktivít obce

-

Podpora voľnočasových aktivít zdravotne znevýhodnených občanov v spolupráci
s inými organizáciami

Opatrenie 3 – Bezpečnosť zdravotne postihnutých občanov
-

Podpora obecných elektronických médií a kanálov

-

Pravidelné informovanie zdravotne znevýhodnených občanov v oblasti osobnej aj
spoločenskej bezpečnosti

-

Administratívna pomoc a poradenstvo
organizáciami a zariadeniami

-

Poradenstvo pri riešení mimoriadnej resp. ťažkej životnej situácii

-

Podpora rozširovania osobných bezpečnostných signalizačných zariadení

pri

komunikácií

s inštitúciami,

3.1.7 Pomoc občanom s rizikom sociálneho vylúčenia

Opatrenie 1 – Zlepšenie kvality života obyvateľov
-

Pomoc pri vysporiadaní pozemkov pod existujúcimi rodinnými domami

-

Pomoc pri príprave a rekonštrukčných prácach pri modernizácii rodinných domov

-

Poradenstvo pri riešení mimoriadnej, resp. ťažkej životnej situácii

-

Motivácia občanov s rizikom sociálneho vylúčenia k aktívnej spolupráci s obcou

-

Vytváranie podmienok na zmysluplné voľnočasové aktivity

-

Pomoc pri zvyšovaní ekonomického povedomia rizikových občanov

Opatrenie 2 – Zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily
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-

Zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove zručností a spôsobilosti
pracovnej sily

-

Podpora v oblasti remeselných zručností

-

Pravidelná analýza potrieb pracovných príležitostí subjektov pôsobiacich v regióne

-

Podpora a pomoc rodičom a žiakom pri výbere povolania v nadväznosti na potreby
trhu práce

-

Poskytovanie informácií o aktívnej politike zamestnanosti a potrebách trhu práce

-

Poskytovanie informácií o možnostiach vzdelávania sa s prepojením na trh práce

-

Využívanie menších obecných služieb v obci

-

Administratívna pomoc a poradenstvo
organizáciami a zariadeniami

pri

komunikácii

s inštitúciami,

4 Realizačná časť
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Realizačná časť Komunitného plánu obce Krčava zahŕňa manažment riadenia, popisuje
organizačné zabezpečenie jednotlivých aktivít a systém monitorovania a hodnotenia realizácie.

4.1 Manažment

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo je najvyšším riadiacim orgánom komunitného plánu, ktorý schvaľuje
uznesením. Taktiež schvaľuje jeho aktualizáciu a navrhuje v rozpočte obce jeho finančné
zabezpečenie. Jeho úlohou je pravidelné sledovanie dosahovaných cieľov a hodnotenie
výsledkov. Schvaľuje partnerstvá územnej spolupráce na zabezpečenie sociálnych služieb za
účelom naplnenia aktivít špecifikovaných v komunitnom pláne.

Starosta
Starosta je koordinátorom realizácie komunitného plánu. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu
na schválenie jednotlivé podnety na realizáciu a rozvoj sociálnych služieb v obci. Obecnému
zastupiteľstvu každoročne predkladá hodnotiacu správu.

Sociálny pracovník
Keďže obec Krčava nedisponuje finančnými zdrojmi na vytvorenie pracovného miesta
„sociálny pracovník“ túto úlohu bude plniť poverený zamestnanec obce.

4.2 Monitorovanie a hodnotenie

Obec pravidelne monitoruje potreby občanov a aktualizuje zoznam požiadaviek na
zabezpečenie sociálnych služieb. Súčasťou monitorovania je aj sumarizácia týchto požiadaviek
a pripomienok. Výsledky monitorovania sa prenášajú do každoročného hodnotenia
komunitného plánu.
Komunitný plán je vyhodnocovaný raz ročne, hodnotiacu správu predkladá starosta obce
poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr v čase prípravy rozpočtu na ďalší kalendárny
rok. Poslanci obecného zastupiteľstva správu berú na vedomie.

4.3 Aktualizácia komunitného plánu
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Komunitný plán sociálnych služieb obce je otvorený dokument, ktorý sa môže aktualizovať,
dopĺňať, meniť, prípadne rušiť. Motiváciou pre jeho aktualizáciu sú:
-

podnety od občanov obce,

-

vlastná analýza potrieb občanov.

Na základe hodnotiacej správy, ktorú predloží starosta obce obecnému zastupiteľstvu obce
môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť uznesením o potrebe aktualizácie komunitného plánu,
najmä v jeho strategickej časti. Aktualizácia musí byť v súlade s platnou legislatívou
a aktualizovaný komunitný plán schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.
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5 Finančné zabezpečenie
Obec sa pri zabezpečovaní jednotlivých potrieb riadi schváleným rozpočtom obce na
príslušný kalendárny rok. Financovanie jednotlivých opatrení komunitného plánu musia byť
teda zahrnuté do rozpočtu obce, pričom sú zohľadnené požiadavky občanov v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Obec by
si mala vytvárať finančnú rezervu na zabezpečenie potrieb občanov pri mimoriadnych alebo
krízových situáciách.
Okrem vlastných finančných zdrojov obec plánuje sledovať výzvy a žiadať o nenávratné
finančné zdroje určené na rozvoj sociálnych služieb a s nimi súvisiacej infraštruktúry.
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Záver
Komunitný plán sociálnych služieb obce Krčava na roky 2022 – 2028 je rozvojovým
dokumentom a smeruje k zlepšeniu životných podmienok občanov obce.
Najkritickejším prvkom komunitného plánu je jeho finančná náročnosť. Zapojením
občanov, organizácií pôsobiacich v obci, podnikateľov a taktiež štátnej správy sa však
napĺňanie jednotlivých cieľov môže stať reálnejším.

Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb
Dokument

Komunitný plán sociálnych služieb

Spracovanie

Forma spracovania:
Komunitný plán sociálnych služieb obce je spracovaný s podporou
reprezentantov zúčastnených na jeho tvorbe a spracovaní. Návrh
komunitného plánu bol spracovaný v spolupráci poslancov obecného
zastupiteľstva s občanmi obce s cieľom dosiahnuť maximálnu dohodu
o rozvoji sociálnych služieb obce. Zdrojom informácií boli podklady z obce,
Štatistického úradu SR, ÚPSVaR a ďalšie. Komunitný plán obce vychádza
z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030, je
v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku
aj v súlade s platnou legislatívou.
Obdobie spracovania: august – október 2021
Pracovná skupina: pozostáva z 3 členov

Prerokovanie Komunitný plán bol prerokovaný a pripomienkovaný na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa: 10.12.2021
Schválenie

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Krčava na roky 2022 – 2028 bol
schválený Obecným zastupiteľstvom v Krčave dňa:
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