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Príhovor starostu obce

Vážení spoluobčania obce Voderady
Človek sa často ocitá v životnej situácii, v ktorej nevyhnutne potrebuje pomoc.
Obec má záujem pomôcť každému, kto pomoc potrebuje. Sociálne služby sú činnosti, ktoré
pomáhajú zabezpečiť primerané životné podmienky pre ľudí, prispievajú k uspokojovaniu ich
potrieb.
V zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách majú obce povinnosť
vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb. V súvislosti s uvedeným zákonom prešli na
obce kompetencie v sociálnej oblasti, avšak bez potrebných finančných prostriedkov na ich
poskytovanie.
Prostredníctvom metódy komunitného plánovania je možné stanoviť priority, plánovať
zameranie a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedal špecifikám našej obce a potrebám
jednotlivých občanov. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov,
potreby a možnosti poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje
na napĺňanie potrieb komunity.
Komunitným plánom sociálnych služieb ako strategického dokumentu obce sa vytvoria také
druhy a formy sociálnych služieb, ktoré občania skutočne potrebujú, a ktoré v našej obci
absentujú.
Našou snahou je, aby sme postupne spoločne v ďalšom období napĺňali ciele stanovené
v Komunitnom pláne sociálnych služieb. Dokument je podkladom nielen pre poslancov
obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, ale pre všetkých obyvateľov obce
Voderady.
Verím, že tento plán pomôže vytvoriť v obci primerané sociálne prostredie a podmienky pre
všetky záujmové skupiny obyvateľov a napomôže naplniť plánované zámery obce.

doc. Ing. Pavol Augustín, CSc.

starosta obce Voderady

1. ÚVOD
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ukladá
v § 83 mestám a obciam vypracovať komunitný plán sociálnych služieb na základe
analýzy poskytovaných sociálnych služieb a potrieb svojho územia. Cieľom
komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov.
Hlavným zámerom realizácie komunitného plánu sociálnych služieb je spokojnosť
občanov a zvýšenie kvality života skupín obyvateľov. Výraz komunitný plán vznikol
spojením slov komunita a plánovanie.
1.1.Komunita a komunitné plánovanie
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne
väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.
Komunitné plánovanie je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí,
mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám
jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o otvorený
proces, cieľom ktorého je:
• napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci
• zabezpečovania zdrojov (finančných a personálnych) na jednotlivé formy sociálnej
pomoci
• hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a
potrebám ľudí
Aby sa ciele reálne darilo napĺňať, je potrebné vytvoriť primerané nástroje a podmienky
na ich realizáciu. Predovšetkým je potrebné vykonať analýzu potrieb, ktoré treba uspokojiť u
jednotlivých znevýhodnených skupín obyvateľov. Analýza má byť východiskom pre
plánovanie sociálnych služieb na úrovni komunity obce.
Organizačná štruktúra komunitného plánovania
Komunitné
plánovanie

Zadávateľ
sociálnych služieb

Poskytovateľ
sociálnych služieb

Prijímateľ
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obyvateľov

verejný a neverejný
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sociálnych služieb

fyzická osoba ako
prijímateľ sociálnych
služieb

1.2. Komunitná práca
Komunitná práca je odborná činnosť komunitných pracovníkov so zodpovedajúcim
vzdelaním, smerujúca ku komunitnému rozvoju. Je súborom odborných činností zameraných
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb žijúcich v komunite.
Komunitná práca má potenciál :
- naplniť potreby obyvateľov
- znížiť riziko bezmocnosti
- zvýšiť vlastnú zodpovednosť za verejné veci
- podporiť sebaúctu
- znížiť náklady na sociálne služby poskytované z verejných zdrojov
1.3. Sociálne služby
Sociálne služby sú súčasťou verejných služieb, ktoré zohrávajú dvojakú úlohu. Na jednej
strane prispievajú k tvorbe pracovných miest a na druhej strane poskytujú pomoc
a podporu občanom odkázaným na jednotlivé formy sociálnej pomoci.
V súlade so zákonom MPSVR SR prijalo záväzný dokument - Národné priority rozvoja
sociálnych služieb , ktoré slúžia ako nástroj štátnej politiky na rozvoj sociálnych služieb.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb odrážajú reálnu situáciu
poskytovania sociálnych služieb na Slovensku – najmä ich nedostupnosť, nedostatočné
materiálno technické zabezpečenie ako aj nedostatok personálnych kapacít na ich
poskytovanie.

•
•
•
•
•

Sociálne služby riešia podporu občana v sociálnej núdzi v smere zabezpečenia jeho
integrácie do spoločnosti.
Zákon č 448/2008 Z. z. uvádza, že sociálna služba je odborná činnosť, obslužná
činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
poskytnutie pomoci alebo zabezpečenia pomoci fyzickej osobe, rodine, komunite za
účelom:
prevencie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej
sociálnej situácie
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby
riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny

Sociálne služby sa poskytujú formou
• pobytovou (celoročné alebo týždenné)
• ambulantnou
• terénnou
• inou
podľa nepriaznivej sociálnej situácie , v ktorej sa občan ocitol

Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá využíva sociálne služby z dôvodu
nepriaznivej sociálnej situácie.
Poskytovateľ sociálnej služby je subjekt poskytujúci sociálne služby , za podmienok
stanovených zákonom alebo prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila na tento účel:
a) verejný poskytovateľ – obec, vyšší územný celok
b) neverejný poskytovateľ – neziskové organizácie, občianske združenia
1.4. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR
Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva SR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov
zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
zákon č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa v znení neskorších predpisov
zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny v znení neskorších predpisov
zákon č 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzácie ťažkého
zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov
zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších
predpisov
zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých
odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov

1.5. Pôsobnosť obce
Všetky nariadenia, úlohy a kompetencie obce zaoberajúce sa sociálnou problematikou sa
riadia legislatívou SR , ale aj legislatívou obce.
Napr.:
• všeobecne záväzným nariadením obce č. 6/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov
na sociálne účely z rozpočtu obce Voderady
• všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/2011 o spôsobe určenia úhrady, výšky
úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu a sociálnu službu

OBEC v zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
c) 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 prvom bode
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa
odkázanosti
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51
e) poskytuje alebo 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 podľa § 31
7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa
§ 12
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods.8 písm. a) a §78a ods. 5 na základe
písomnej zmluvy podľa osobitého predpisu a kontroluje hospodárenie s ním
l) poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby

p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej
v písmene o) a kontroluje ich plnenie
q) vedie evidenciu
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby
2. rozhodnutí podľa písmena c)
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode
r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu
s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu
u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila, alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d)
v) vydáva písomne vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.

1.6. Konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Zákon o sociálnych službách určuje jednotlivé druhy sociálnej služby, formy a rozsah
sociálnej služby podľa nepriaznivej sociálnej situácie alebo podľa stupňa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý je stanovený posudzujúcim lekárom v rámci
konania o odkázanosti na sociálnu službu:
a) v zariadení pre seniorov
b) v zariadení opatrovateľskej služby
c ) v dennom stacionári
d) opatrovateľská služba

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo na základe písomnej žiadosti rodiča,
v prípade konania o odkázanosti maloletého dieťaťa. Žiadosť sa podáva na spoločnom
obecnom úrade - oddelenie sociálnych služieb v územnom obvode žiadateľa. Miestna
príslušnosť obce sa spravuje podľa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na
sociálnu službu sa posudzuje. Odbor sociálnych služieb vydá rozhodnutie o odkázanosti,
ktorého podkladom je posudok o odkázanosti.

Posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných úkonoch.
Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle
zákona o sociálnych službách miestne príslušná obec, spoločný obecný úrad a VÚC,
v závislosti od druhu sociálnej služby.
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k žiadosti
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

1.7. Národné priority rozvoja sociálnych služieb

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 prijaté Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1.) zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity
odôvodnenie:
- nedostatočne rozvinuté komunitné sociálne služby, najmä terénne, ambulantné,
nízkokapacitné pobytové
- nevytvorené podmienky pre zotrvanie klienta v prirodzenom domácom alebo komunitnom
prostredí
- zamerať sa na vytváranie podmienok pre starších ľudí na sociálnu zdravotnú starostlivosť
vzhľadom na starnutie populácie a udržateľnosť tejto starostlivosti
- zintenzívnenie spolupráce medzi zástupcami štátnej správy, samosprávy, poskytovateľov
sociálnych služieb
2.) podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na
komunitnú starostlivosť
- vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov
odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity
prostredníctvom komplexu kvalitných služieb vo verejnom záujme
- vytvorenie podmienok pre nezávislý život mladých a dospelých osôb so zdravotným
postihnutím a duševnou poruchou
- podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby

- rozvoj a dostupnosť takých sociálnych služieb, ktoré prispejú k odstráneniu sociálnych
bariér a sociálneho vylúčenia, k zmierneniu nepriaznivej sociálnej situácie, pomáhajú
predchádzať jej prehlbovaniu
3.) zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
- zintenzívnenie spolupráce so zástupcami štátnej správy a regionálnej samosprávy,
poskytovateľmi sociálnych služieb, využiť potenciál cirkvi a náboženských spoločenstiev
- podpora podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb zo strany zriaďovateľov
a poskytovateľov sociálnych služieb
- reagovať na trendy EÚ a dodržiavanie medzinárodných záväzkov SR v ľudskoprávnej
oblasti
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Sociálno - demografická analýza

Základná charakteristika územia obce
Poloha: Západoslovenský kraj
Rozloha: 1 415 ha
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský samosprávny kraj

Obec Voderady leží južne od krajského mesta Trnava vo vzdialenosti približne 15 km.
Severozápadnú hranicu tvorí katastrálne územie obce Zeleneč, východnú Majcichov, juho –
východnú Pavlice, juho - západnú Veľký Grob a západnú Slovenská Nová Ves. Kataster obce
sa rozprestiera na území Trnavskej pahorkatiny.
Tabuľka č. 1: Spádovosť obce
Ukazovateľ
Sídlo matričného úradu pre obce Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice
Sídlo pracoviska Okresného úradu – Spoločný obecný úrad Trnava
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Okresného súdu
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenie policajného zboru
Sídlo Územnej vojenskej správy
Sídlo pracoviska daňového úradu a sociálnej poisťovne
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia

Hodnota
Voderady
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Cífer
Trnava
Trnava
Trnava

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu obyvateľov v obci
Ukazovateľ
Rok
Ženy
Muži
Spolu

Vývoj obyvateľstva
2010
705
715
1420

2011
692
689
1381

2012
711
695
1406

2013
727
697
1424

2014
733
713
1446

2015
731
707
1438

2016
746
718
1464

2017
749
729
1478

Zdroj: Obecný úrad, evidencia obyvateľstva

Tabuľka č. 3: Vývoj počtu obyvateľov v obci
Ukazovateľ
Rok
Narodení
Zomrelí
Prirodzený
prírastok
Prisťahovaní

Vývoj obyvateľstva
2010
11
16
-5

2011
15
17
-2

2012
12
12
0

2013
15
11
4

2014
16
17
-1

2015
10
9
1

2016
17
15
2

2017
19
17
2

47

28

49

27

47

46

57

33

Zdroj: Obecný úrad, evidencia obyvateľstva

Tabuľka č. 4: Stav obyvateľov k 31.12. 2017 – veková štruktúra
Veková
kategória
Spolu

0 – 15 r.

15 – 60 r.

nad 60 r.

Spolu

269

892

317

1478

Zdroj: Obecný úrad, evidencia obyvateľstva

2.2. Sociálna infraštruktúra
V súčasnosti obec Voderady nezabezpečuje opatrovateľskú službu, ktorú je možné
poskytovať podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.
Najviac využívaným spôsobom starostlivosti o nemobilných a starých ľudí v obci je forma
celoročnej starostlivosti, ktorú zabezpečujú rodinní príslušníci prostredníctvom peňažného
príspevku na opatrovanie poskytovaného z ÚPSVR.

Obec Voderady, v spolupráci so spoločným obecným úradom – oddelenie sociálnych služieb
v súlade so zákonom o sociálnych službách, na základe žiadosti občana o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a to
opatrovateľskú službu, sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov a sociálnu
službu v zariadení opatrovateľskej služby.
V obci Voderady je zriadený súkromný domov dôchodcov , ktorý má v súčasnosti kapacitu 15
dôchodcov a je plne vyťažený.
2.2.1. Finančný príspevok na sociálne účely
Obec Voderady v zmysle VZN č.6/2016 poskytuje finančný príspevok z rozpočtu obce
nasledovne:
-

-

-

-

Jednorazová dávka občanovi v hmotnej núdzi, ktorý o dávku požiada a splní
podmienky uvedené vo VZN č. 6/2016. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno
poskytnúť v prípade, ak je ohrozené zdravie žiadateľa alebo s ním posudzovanej
osoby, alebo ohrozený zdravý vývoj dieťaťa. Jednorazová dávka je určená na
čiastočnú úhradu mimoriadnych nákladov . Občanovi môže byť poskytnutá dávka len
raz v kalendárnom roku. Na poskytnutie dávky nie je právny nárok.
Mimoriadna dávka sociálnej pomoci môže byť poskytnutá občanovi v čase náhlej
núdze ( napr. živelnou pohromou, haváriou a pod. a v čase nepriaznivej sociálnej
situácie: napr. strata zamestnania, úmrtie člena rodiny, liečba nepriaznivého
zdravotného stavu alebo úrazu) . Mimoriadna dávka sa poskytuje po splnení
podmienok na základe písomnej žiadosti . Dávka sociálnej pomoci je dobrovoľnou
formou finančnej výpomoci, na jej priznanie nie je právny nárok.
Finančný príspevok novonarodeným deťom sa poskytuje rodičovi, ktorý má spolu
s dieťaťom trvalý pobyt v obci Voderady. Príspevok je určený za účelom podpory
a pomoci pri zabezpečovaní riadnej starostlivosti o dieťa. Finančný príspevok
odovzdáva starosta obce na obecnom podujatí: „Uvítanie detí do života“, ktoré sa koná
jedenkrát do roka.
Príspevok na stravovanie pre dôchodcov – príspevok sa poskytuje žiadateľovi,
ktorý musí byť poberateľom starobného alebo plného invalidného dôchodku a má
trvalý pobyt v obci Voderady.

2.3. Cieľové skupiny obyvateľov a identifikácia problému
SENIORI , čiže obyvatelia v post - produktívnom veku (najmä starší ako 65 rokov) .
Pre cieľovú skupinu seniorov sú charakteristické nasledovné znaky:
- dosiahnutie dôchodkového veku
- postupné posúvanie hranice dôchodkového veku do vyššieho veku
- nárast miery chorobnosti – zvýšený výskyt viacerých chronických ochorení a ich ďalší
nárast s pribúdajúcim vekom
- vdovstvo, strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické zmeny

Rozdiely seniorov sú dané vekom, zdravotným stavom a podmienkami, v akých prežili svoj
život. Nie je jednoduché stanoviť a naformulovať opatrenia, ktoré by riešili problematiku
seniorov a pritom rešpektovali špecifiká všetkých skupín dôchodcov.
Sociálne zabezpečenie predstavuje súbor inštitúcii, zariadení a činností na predchádzanie,
zmierňovanie a odstraňovanie sociálnych situácii seniorov.
Pomoc seniorom je pomerne zložitý proces, ktorý závisí od finančných možností obce, ale aj
od spolupráce zainteresovaných subjektov.
V súčasnosti obec nezabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby pre seniorov. V zmysle
VZN č. 6/2016 obec poskytuje seniorom príspevok na stravovanie.
V obci pôsobí ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá využíva možnosť dotácie od obce.
Seniori sa stretávajú a zúčastňujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.
Obľúbenou kultúrnou aktivitou je návšteva divadla, niekedy aj spolu s vnúčatami.
JD vo Voderadoch organizuje aj rôzne výlety do prírody , na termálne kúpalisko,
v spolupráci s JDS v Trnave sa naši seniori zúčastňujú športového dňa seniorov okresu
Trnava.
Úspešnou aktivitou seniorov je založenie speváckeho zboru Prameň, ktorý reprezentuje obec
na rôznych podujatiach v okolí.
Identifikácia problému:
-

chýbajúca vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc
chýbajúca opatrovateľská služba
v obci absentuje domov sociálnych služieb: domov dôchodcov a denný stacionár
v pôsobnosti obce, prípadne VÚC
osamelí seniori so zdravotnými problémami
nie je vyriešená bezbariérovosť v obci
chýbajúca prepravná služba

RODINA, DETI A MLÁDEŽ
Skupinou ohrozenia a záujmom komunitného plánovania sú aj deti a mládež, pre ktorých je
potrebné nadstaviť súbor opatrení na odstránenie, alebo zmiernenie porúch psychického a
sociálneho vývinu. Patria sem najmä:
- mladiství, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu
- deti a mladiství s poruchami správania
- deti a mladiství s rôznymi druhmi závislostí, napr. na alkohole, drogách, internetu,
počítačových
hrách
- deti a mládež žijúce v nestabilnom rodinnom prostredí
- deti a mládež žijúce v rodinách s nízkou-sociálno-ekonomickou a emocionálnou úrovňou
V obci Voderady vykonávajú svoju činnosť občianske združenia , ako napr. FK Voderady,
Floppers, Stolný klub Voderady, DHZ Voderady, ktoré sa snažia zapájať deti a mládež do
športových aktivít.
Prínosom pre mladistvých by bolo zriadenie centra voľného času .

V obci je možnosť športového vyžitia detí a mládeže na detskom ihrisku, tenisovom ,
futbalovom a multifunkčnom ihrisku. Deti zo ZŠ s MŠ a ZUŠ sa aktívne podieľajú aj na
organizácií kultúrnych podujatí organizovaných obcou ( napr. deň matiek).
Pre mladé rodiny by bolo prospešné vybudovanie materského centra, v ktorom by sa stretávali
mamičky na materskej, či rodičovskej dovolenke so svojimi deťmi. Mladé mamičky by tak
mali vytvorený priestor na odovzdávanie si skúseností, prípadne realizáciu podujatí menšieho
rozsahu napr. besedy, burzy, krúžky, prednášky. Deti by mali priestor na socializáciu od
útleho detstva spoznávaním nových kamarátov , čo by im uľahčilo odlúčenie od rodičov
v čase ich nástupu do materskej školy.
Pre deti a mládež by vybudovanie centra voľného času predstavovalo priestor a možnosť
realizácie spoločných stretnutí, prípadne organizovaní podujatí a aktivít, ktoré by prispievali
k ich socializácii.
Identifikácia problému:
-

chýbajúca vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú
pomoc
chýbajúce centrum pre mladé rodiny, deti a mládež : materské centrum a centrum
voľného času

OBČANIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Cieľovú skupinu občanov so zdravotným postihnutím tvoria obyvatelia obce, ktorí sa so
zdravotným postihnutím už narodili, alebo sa ocitli v krízovej situácii a na základe
lekárskeho posudku sú odkázaní na pomoc - na poskytnutie sociálnej služby. Z hľadiska
kritérií charakteru postihnutia to môžu byť občania , ktorí trpia:
- duševnými poruchami ( mentálne a psychické postihnutie)
- telesne postihnutí
- občania so zmyslovým postihnutím
- kombinované postihnutia
Zdravotne postihnutí občania sú riešení poskytovaním rôznych foriem kompenzácií,
sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, v kompetencii štátu. Sociálne služby pre túto
skupinu občanov zabezpečuje a financuje vyšší územný celok.
Druh postihnutia u občana má rozdielne dopady na sociálne následky a tým aj špecifické
potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní.
Naša legislatíva definuje rozličné systémy nahliadania na zdravotné postihnutie podľa
rôzneho účelu a kritérií. Zdravotne postihnutí občania, ktorí majú pre dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % sú uznaní za
invalidného občana pre účely zamestnania sa.
Identifikácia problému:
-

chýbajúca vyhľadávacia činnosť občanov so zdravotnými problémami a ŤZP
nedostatok informácií o poskytovateľoch sociálnych služieb
chýbajúci denný stacionár , prípadne opatrovateľská služba v domácom prostredí

-

absencia pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím
nie je riešená bezbariérovosť v obci (najmä bezbariérový prístup do budovy obecného
a matričného úradu, ZŠ )
Občania so zdravotným postihnutím a občania dlhodobo chorí, ktorí sú odkázaní na
pomoc inej osoby využívajú pomoc trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave, ktorá
poskytuje opatrovateľskú službu, ošetrovaciu službu a špeciálne sociálne poradenstvo

2.3.1 Cieľové skupiny podľa sociálnej indikácie
Ide o rozdelenie do kategórií podľa charakteru sociálnej situácie, jej obsahu a miery jej
prejavov predstavujúci súbor spoločne prejavujúcich sa znakov, situácií či správaní,
podmieňujúcich potreby, zameranie cieľov a formy poskytovaných sociálnych služieb.

Občania, ktorí si vyžadujú limitovanú sociálnu podporu
Charakter skupiny

Kategórie občanov

Cieľové zameranie
pomoci

Skupiny, ktoré sú terajším smerovaním svojho individuálneho
sociálneho a ekonomického vývoja, ale aj špecifického vývoja
v komunite obce i celkového vývoja v spoločnosti v súčasnosti
odkázané a závislé na poskytovaní sociálnych služieb. Ich
sociálna situácia, do ktorej sa dostali alebo môžu dostať je do
veľkej miery daná objektívne, ako sprievodný negatívny jav
sociálne a ekonomicky nestabilnej situácie v komunite
i spoločnosti a tendencií jej vývoja.
• mládež končiaca povinné vzdelávanie
• občania so zmenenou pracovnou schopnosťou
• mladé rodiny
• neúplné rodiny
• mnohopočetné rodiny
• niektoré skupiny seniorov
a) preventívne – snaha o elimináciu faktorov a činiteľov
spôsobujúce
ich
potenciálne
sociálne
ohrozenie
v budúcnosti, ako aj zabrániť prehlbovaniu negatívnej
sociálnej situácie a jej časovému predlžovaniu, ak sa do nej
už v súčasnosti dostali. Ukázať a poskytnúť možnosť ako
zmeniť a zlepšiť svoju sociálnu situáciu, čo bude pozitívnou
motiváciou zamedzujúcou pasivite a tým aj narastaniu
sociálneho napätia v týchto skupinách populácie
b) aktívne:
• podpora podmienok aktívnej politiky zamestnanosti
• vytváranie podmienok pre sociálne bývanie s nižšou
ekonomickou náročnosťou pre rodiny v nižšom
príjmovom pásme – mladé rodiny, neúplné rodiny, rodiny
dôchodcov.

Občania, ktorí si vyžadujú intenzívnu a úplnú sociálnu podporu
Charakter skupiny

Sú to skupiny, ktoré svojim štandardným spôsobom života
alebo sociálnym statusom, v ktorom sa ocitli z objektívnych
alebo subjektívnych dôvodov a spôsobili problémy sebe aj
komunite. V rôznej miere sú aj sami svojim správaním
a konaním pôvodcami a príčinou svojich sociálnych problémov.

Kategórie občanov

• mládež s problémovým správaním s tendenciou k sociálno patologickým prejavom
• spoločensky neprispôsobiví občania – svojim životným
štýlom
• bezdomovci
• občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo
ústavu na výkon väzby

Cieľové zameranie
pomoci

Cieľové zameranie nástrojov, ktoré by ich aktivizovalo
k samostatnosti a zodpovednosti za svoju sociálnu situáciu
a prispelo k zmene ich myslenia a správania s cieľom vlastného
aktívneho riešenia svojich sociálnych problémov, vlastnými
silami a prijatia zodpovednosti za svoju sociálnu situáciu.
Ciele je potrebné smerovať:
• prijateľným a im zrozumiteľným spôsobom poskytnúť
informácie a poradenstvo
• obmedziť na minimum pasívne prijímanie poskytovanej
pomoci, ktoré sociálnu situáciu týchto skupín
z komunitného i celospoločenského hľadiska vôbec nerieši,
ale naďalej udržiava a podporuje sociálnu pasivitu
• výhodné sociálne služby poskytovať len ako protihodnotu
za nejakú ich preukázateľne aktívnu činnosť a snahu
podieľať sa na riešení svojej sociálnej situácie. (zapájanie sa
do verejno-prospešných prác, rekvalifikačných kurzov alebo
do získavania vzdelania, odbornosti a tým zvýšenia svojich
šancí na trhu práce a predpokladov na zlepšenie sociálnej
situácie).

Občania, ktorí si vyžadujú úplnú sociálnu podporu
Charakter skupiny

Kategórie občanov

Cieľové zameranie
pomoci

Predstavujú tie sociálne kategórie, u ktorých sa negatívne
sociálne následky ich situácie už aktívne prejavujú a ktoré
dlhodobo alebo trvale potrebujú pri riešení tejto situácie aktívnu
pomoc a intervenciu komunity – podporu iných subjektov,
nakoľko si bez tejto pomoci nevedia alebo nemôžu udržať
prijateľnú sociálnu existenciu.
• dlhodobo nezamestnaní
• občania s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)
• sociálne osamelí a sociálne odkázaní občania (seniori,
slobodné a opustené matky
• prevencia
• poradenstvo
• terénne sociálne služby a terénna sociálna práca
• sociálne bývanie
• výcvik so zameraním na trh práce

2.4. Poskytovatelia sociálnych služieb v okolí (vzdialenosť od obce do 20 km )
Poskytovateľ
sociálnej služby
Pokoj Voderady
Dom seniorov Karolína
Cífer
Zariadenie pre seniorov
T. Vansovej, Trnava
Stredisko sociálnej
starostlivosti,
Vl. Clementisa, Trnava
Trnavská arcidiecézna
charita, Trnava
Záujmové združenie
RODINA, Okružná,
Trnava
Svetlo Trnava
Domov sociálnych
služieb pre dospelých
Zavar
Centrum Koburgovo
Trnava
PROVIDENTA Sládkovičovo

druh sociálnej služby
zariadenie pre seniorov
zariadenie pre seniorov

forma sociálnej
služby
pobytová
pobytová

poskytovateľ
zriaďovateľ
neverejný poskytovateľ
neverejný poskytovateľ

zariadenie pre seniorov

pobytová

zriadené mestom

denné centrum

ambulantná

zriadené mestom

terénna sociálna služba
krízovej intervencie
zariadenie núdzového
bývania

terénna

neverejný poskytovateľ

pobytová

neverejný poskytovateľ

požičiavanie
zdravotných pomôcok
domov sociálnych
služieb

ambulantná

neverejný poskytovateľ

ambulantná

VÚC

komunitné centrum

ambulantná

neverejný poskytovateľ

špecializované
zariadenie

pobytová –ročná

neverejný poskytovateľ

2.5. Zdravotná infraštruktúra v obci Voderady
Poskytovanie základnej starostlivosti o zdravie priamo v obci prostredníctvom zdravotníckeho
zariadenia prispieva vo všeobecnosti k zvýšeniu kvality života obyvateľov.
V obci sa nachádza zdravotnícke zariadenie s ordináciou praktického lekára pre dospelých
a ordinácia stomatológa. Tiež sa tu nachádza lekáreň. Chýba však ambulancia praktického
lekára pre deti a dorast, ako i ambulancie ďalších špecialistov. Najbližšie zdravotnícke
zariadenie sa nachádza v meste Trnava vzdialenom cca 15 km od obce, kde je občanom
poskytovaná všeobecná i špecializovaná zdravotná starostlivosť.
Tabuľka č. 5 Zdravotnícke zariadenia
Ukazovateľ
Lekárne a výdajne liekov
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa

Hodnota
áno
áno
nie
áno
nie

2.6. Školstvo v obci Voderady
ZŠ s MŠ
V obci Voderady sa nachádza základná škola s materskou školou, ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce. Výchovno – vzdelávací proces prebieha podľa platných učebných osnov
a štandardov jednotlivých predmetov na 1. stupni a 2. stupni základnej školy. Prevádzka školy
je jednozmenná, popoludní prebieha výchovnovzdelávacia činnosť v ŠKD, záujmová činnosť
a organizované aktivity rôzneho charakteru. Škola sa úspešne uchádza o rôzne projekty na
zvyšovanie kvality výchovy detí a mládeže, čo sa odzrkadľuje na úspešnosti žiakov, ktorí
reprezentujú školu na rôznych súťažiach .V ZŠ s MŠ pôsobí školská psychologička, ktorá
zabezpečuje poradenstvo, diagnostiku a konzultácie v rámci školského zariadenia žiakom,
učiteľom, rodičom a všetkým , ktorí o tieto služby požiadajú. Stredné a vysoké školy študenti
z obce navštevujú podľa odbornosti v blízkych mestách kraja, poprípade i mimo neho.
Súčasťou školského objektu je malá a veľká telocvičňa, detské ihrisko a multifunkčné ihrisko.
Pre deti od 3 do 6 rokov je zabezpečená celodenná starostlivosť v materskej škole.
Z dôvodu intenzívnej výstavby v obci Voderady sa za ostatné obdobie zvýšil počet
prisťahovaných obyvateľov , najmä rodín s malými deťmi. Toto malo za následok, že
nakoľko Materská škola disponovala s obmedzenou kapacitou umiestnenia detí do MŠ, bolo

nutné zo strany obce zabezpečiť navýšenie kapacít a to prístavbou novej triedy, ktorá sa
realizovala v roku 2017. V súčasnosti sa nachádzajú v materskej škole 4 triedy.
Každý rok je MŠ kapacitne plne obsadená. V materskej škole pracujú kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi v súlade s pracovnými plánmi a pripravujú
pre deti rôzne programy.
Tabuľka č. 6 Prehľad počtu detí v ZŠ
Základná
škola
Počet detí
celkom

2017
223

2016
219

2015
220

Počet detí v ZŠ/rok
2014 2013 2012 2011
211
211
205
188

2010
162

2009
170

2008
178

2010
65

2009
68

2008
53

Zdroj: ZŠ s MŠ Voderady

Tabuľka č. 7 Prehľad počtu detí v MŠ
Materská
škola
Počet detí
celkom

2017
85

2016
69

2015
68

Počet detí v MŠ/rok
2014 2013 2012 2011
65
63
56
59

Zdroj: ZŠ s MŠ Voderady

ZUŠ
Základné umelecké vzdelanie môžu deti získať prihlásením sa do ZUŠ Voderady
v odboroch:: hudobný, výtvarný, rozšírený výtvarný – keramika a literárno-dramatický.
ZUŠ v rámci vzdelávania rozvíja umelecké zručnosti a duševné schopnosti dieťaťa.
Úlohou školy je klásť veľký dôraz na praktické uplatňovanie humanizácie a tvorivosť
v postavení učiteľa a žiaka.
V umeleckom vzdelávaní pedagóg individuálne formuje osobnosť každého žiaka.
Základnú školu a ZUŠ navštevujú deti z obce Voderady, Pavlice a Slovenská Nová Ves.
.

3. 1 SWOT ANALÝZA
Na základe sociálno-demografickej analýzy a analýze cieľových skupín príjemcov sociálnych
služieb bola spracovaná SWOT analýza ako nástroj strategického plánovania.
Silné stránky

Slabé stránky

• záujem vedenia obce a jej obyvateľov
o riešenie problémov v sociálnej oblasti,

• nedostatok vlastných finančných zdrojov ako
aj personálnych kapacít na rozvoj sociálnych
služieb, nečerpanie nenávratných finančných
príspevkov
z existujúcich
finančných
mechanizmov ( štrukturálne fondy, národné
projekty a pod.)

• aktívne fungovanie Komisií pre sociálne veci
a zdravie a Bytovej komisie
• zdravotnícke zariadenie v obci s praktickým
lekárom pre dospelých, stomatologickou
ambulanciou a existencia lekárne,
• situovanie obce v blízkosti krajského mesta
poskytujúceho všetky sociálne služby,
• existencia domova dôchodcov v obci,
• obec disponuje nájomnými bytmi

• nedostatočná
miera
poradenstva
a informovanosti cieľových skupín o dianí
v sociálnej oblasti a poskytovaných službách,
• nedostatočný záujem časti obyvateľstva
o dobrovoľnícku činnosť v oblasti sociálnych
služieb

•
• podpora klubovej a spolkovej činnosti detí,
mládeže, seniorov, športovcov, ako i iných •
neziskových organizácií pôsobiacich v obci,
•
• zapájanie sa obce do regionálnych združení
a projektov
•
• funkčné organizácie v obci
• v obci prevažujú úplné rodiny

absencia bezbariérového prístupu do objektov
chýbajúca opatrovateľská služba,
absencia špecializovaných ambulancií (napr.
pediater, atď.).
chýbajúca sociálna služba – denný stacionár

• chýbajúci domov dôchodcov v pôsobnosti obce
• chýbajúce priestory pre aktivity:
detí a mládeže - centrum voľného času
matky s deťmi - materské centrum

Príležitosti

Ohrozenia

• možnosti získania mimorozpočtových • vplyv pretrvávajúcej hospodárskej krízy na
zdrojov (ŠR, štrukturálne fondy EÚ,
sociálnu situáciu obyvateľstva,
atď.) na rozvoj sociálnych služieb.
• nedostatočný záujem časti obyvateľstva
• využitie
inštitútu
partnerstva
pri
o veci verejné, o poskytované sociálne
poskytovaní sociálnych služieb v zmysle
služby a aktivity obce v tejto oblasti,
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
• celospoločenský nárast alkoholizmu a
službách,
užívania drog
ako aj iných druhov
• využitie
partnerstva
v regionálnych
závislostí medzi deťmi a mládežou
združeniach a projektoch pri riešení
• nárast pasivity obyvateľov k zhoršujúcej sa
rozvoja sociálnych služieb
sociálnej situácií a neriešenie z toho
• využitie potenciálu dobrovoľníctva ako
vznikajúcich problémov vlastnými silami.
možného nástroja k predchádzaniu
sociálneho vylúčenia,

3. 2. VÝHĽADOVÁ ČASŤ – CIELE A PERSPEKTÍVY ROZVOJA
Na základe sociálno – demografickej analýzy bola definovaná vízia a strategické ciele
obce v oblasti sociálnych služieb.
Hlavným cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je vybudovanie domova
sociálnych služieb. V spolupráci s VÚC je možnosť využiť súbor bývalého internátu na
zriadenie domova sociálnych služieb a denného stacionáru.
V obci Voderady je nedostatočné zabezpečene sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne
postihnutých občanov.
Komunitný plán sociálnych služieb definuje víziu nasledovne:
„Komplexné a kvalifikované poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb v obci a ich
dostupnosť a vzájomná vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života
všetkých kategórií obyvateľov obce.“
Vízia načrtáva predstavu o budúcom smerovaní rozvoja obce v oblasti sociálnych
služieb. Dosiahnutie vízie plánuje obec zrealizovať prostredníctvom cieľov, ktoré sú
nasledovné:

Všeobecný cieľ spoločných opatrení

PRIORITA č. 1
Podpora
rozvoja
ambulantných
a pobytových sociálnych služieb v obci
pre seniorov a zdravotne postihnutých
občanov : domov dôchodcov a denný
stacionár

Špecifické ciele
Vybudovanie zariadenia pre seniorov
zamerané na poskytovanie ambulantných
služieb s denným pobytom – denný
stacionár
a zariadenie
pobytového
charakteru: domov dôchodcov.
Na realizácii tohto cieľa sa bude podieľať
viacero subjektov – obec, rodina,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Opatrenia
Aktívne komunikovať a spolupracovať
s VÚC
o možnosti využitia súboru
objektov bývalého internátu na zriadenie
domova
sociálnych služieb: domov
dôchodcov a denný stacionár, ktorý by
poskytoval služby pre klientov nielen
v rámci obce Voderady, ale celého regiónu
Trnava.

Časový harmonogram: obdobie 2019 – 2023
Materiálno-finančné zabezpečenie: vlastné zdroje z rozpočtu obce, z rozpočtu VÚC,
čerpanie finančných prostriedkov z Operačných programov zameraných na danú oblasť,
z európskych a investičných fondov, sponzorské dary, dotácia z MPSVR na podporu
rozvoja sociálnych služieb , iné zdroje

PRIORITA č. 2
Všeobecný cieľ spoločných opatrení
Poskytovanie kvalitnej opatrovateľskej
služby podľa potrieb občanov
Špecifické ciele
Hľadať možnosti vytvorenia zariadenia
opatrovateľskej služby v zmysle § 36
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách

Opatrenia
Zabezpečiť primerané personálne
kapacity s požadovanými kvalifikačnými
predpokladmi v zmysle platného zákona
o sociálnych službách, ktoré by mohli
poskytovať
opatrovateľskú
službu
v domácom prostredí občana.
Časový harmonogram: obdobie 2019 – 2023
Materiálno-finančné zabezpečenie: vlastné zdroje z rozpočtu obce, čerpanie finančných
prostriedkov z Operačných programov zameraných na danú oblasť z európskych
a investičných fondov , iné zdroje

Všeobecný cieľ spoločných opatrení

PRIORITA č. 3
Zlepšenie
mobility
a dopravnej
dostupnosti cieľovej skupiny: seniori
a ZŤP

Špecifické ciele
Podpora poskytovania terénnej formy
sociálnej služby – kúpa osobného
motorového vozidla.
Technické zabezpečenie prepravnej služby
vhodné pre seniorov a ŤZP.

Opatrenia
Vytvoriť efektívny systém prevádzky
viacmiestneho
osobného
vozidla,
informovať
verejnosť
o dostupnosti
a podmienkach využitia prepravnej služby.
Spracovanie
VZN
o podmienkach
poskytnutia prepravnej služby.

Časový harmonogram: obdobie 2019 – 2022
Materiálno-finančné zabezpečenie: vlastné zdroje z rozpočtu obce, , čerpanie
finančných prostriedkov z Operačných programov zameraných na danú oblasť
z európskych a investičných fondov , dotácia z MPSVR na podporu rozvoja sociálnych
služieb, iné zdroje

Všeobecný cieľ spoločných opatrení

PRIORITA č. 4
Centrum pre matky , deti a mládež

Špecifické ciele
Zriadenie materského centra a centra
voľného času pre deti a mládež, ktoré by
boli zamerané na podporu socializácie súdržnosť
a funkčnosť
rodiny,
odovzdávanie si skúseností v komunite .

Opatrenia
Hľadať možnosti riešenia na vytvorenie
priestoru pre zriadenie centra voľného času
a materského centra, čím by sa zlepšil
spoločenský život matiek a detí, ako aj
mládeže.

V obci je nedostatočne pokrytá oblasť
poskytovania služieb pre cieľovú skupinu:
rodina, deti a mládež.
Chýbajú priestory na podporu voľno
časových aktivít mladých rodín, detí
a mládeže.
Časový harmonogram: obdobie 2019 – 2023
Materiálno-finančné zabezpečenie: vlastné zdroje z rozpočtu obce, čerpanie finančných
prostriedkov z Operačných programov zameraných na danú oblasť z európskych
a investičných fondov , iné zdroje

Všeobecný cieľ spoločných opatrení

PRIORITA č. 5
Bezbariérový prístup v obci

Špecifické ciele
Opatrenia
Zabezpečiť bezbariérový prístup pre ľudí Vybudovanie bezbariérového prístupu
s obmedzenou
schopnosťou
pohybu k budove obecného a matričného úradu vo
prístupu na miesta, ktoré sú za bežných Voderadoch, bezbariérový prístup do
okolností pre týchto ľudí nedostupné.
základnej školy.
Bezbariérový prístup slúži vozíčkarom,
ľuďom s ťažkou chôdzou, ale aj matkám
s kočíkmi.
Časový harmonogram: obdobie 2019 – 2022
Materiálno-finančné zabezpečenie: vlastné zdroje z rozpočtu obce, iné zdroje

Uvedené ciele bude možné dosiahnuť prostredníctvom efektívnej spolupráce
a primeranej výšky finančných zdrojov, resp. dotačných schém pochádzajúcich
z rozpočtu VÚC Trnava a MPSVR.

4. VYHODNOCOVANIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Spracovanie a schválenie komunitného plánu je len vstupnou etapou procesu. Následne začína
proces plnenia cieľov a realizácia opatrení.
Pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb je rovnako dôležitý samotný proces plánovania
ako aj jeho výsledok. Významnú úlohu pri napĺňaní stanovených cieľov zohrávajú poslanci
obecného zastupiteľstva. Od nich sa očakáva vyjadrenie podpory a aktívneho prístupu
k požiadavkám občanov vo sfére poskytovania sociálnych služieb.
Komunitný plán je strategický dokument obce, ktorý možno meniť a dopĺňať o nové návrhy
na poskytovanie sociálnych služieb. Písomné návrhy občanov preberá poverený pracovník za
sociálnu oblasť, prípadne člen sociálnej komisie. Komunitný plán možno meniť v prípade
zmeny priorít, získania finančných prostriedkov na konkrétne účely, prípadne v potreby
zapracovania nových návrhov na poskytovanie sociálnych služieb.
Vyhodnotenie komunitného plánu
Vyhodnocovanie cieľov stanovených v komunitnom pláne, ako aj aktivít realizovaných obcou
Voderady bude vykonané 1-krát ročne predložením monitorovacej správy na rokovanie
obecného zastupiteľstva sociálnou komisiou.
Za monitoring napĺňania priorít komunitného plánu sociálnych služieb je zodpovedná obec
Voderady zastúpená starostom obce a obecným zastupiteľstvom vo Voderadoch.
Snahou obce je podľa reálnych možností reagovať na vzniknuté situácie a dopyt po službách
zo strany obyvateľov obce v snahe vyhovieť ich požiadavkám . Nie vždy je to zo stany obce
možné. V každom prípade sa obec snaží vždy pomôcť občanovi, poskytnúť poradenstvo, resp.
prípadne pomôcť nájsť najlepšie vhodné riešenie vzniknutej sociálnej situácie.
5. ZÁVER
Komunitný plán sociálnych služieb obce Voderady je strategický dokument , ktorý
poukazuje na potrebu rozvoja sociálnych služieb v obci. Sociálna služba je činnosť
poskytovaná ľuďom v nepriaznivej životnej situácii, podpora pri sociálnom začleňovaní
a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť zapojenie do bežného života
v spoločnosti. Práve komunitné plánovanie poukazuje na to, aký druh sociálnych služieb
a pre ktorú cieľovú skupinu obyvateľov by obec mala zabezpečovať alebo rozvíjať.
S presunom množstva kompetencií zo štátu na obce však nebola doriešená otázka
primeraného financovania a preto je Obec nútená hľadať aj iné možnosti financovania na
zabezpečenie sociálnych služieb.
V každom prípade sa samospráva snaží vytvárať prostredie pre dôstojný a plnohodnotný
život všetkých svojich obyvateľov.

