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Úvod
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorou sa na úrovni krajov, miest a obcí plánujú
sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifickým požiadavkám a potrebám jednotlivých
občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadania optimálnych riešení v oblasti
sociálnych služieb. Hlavnými cieľmi komunitného plánovania je posilniť sociálnu súdržnosť všetkých
obyvateľov obce, predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácií ohrozených skupín a jednotlivcov
a opätovne vtiahnuť do života tých, ktorí stoja na jej okraji a v niektorých prípadoch predstavujú pre
obyvateľov hrozbu, či vyvolávajú strach a neistotu.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Modrová je na jednej strane analýza existujúceho
stavu sociálnych služieb, ale na strane druhej určenie smeru v podobe konkrétnych cieľov, ktoré je
potrebné realizovať k vybudovaniu siete sociálnych zariadení a systému sociálnej starostlivosti v obci.
Pri stanovovaní cieľov boli zohľadnené požiadavky prijímateľov i poskytovateľov sociálnych služieb.
1.Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb
1.1 Právne normy poskytovania sociálnych služieb
Základným právnym dokumentom poskytovania sociálnych služieb na Slovensku je 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 a zákon č. 27/2009 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Zákon č. 448/2008 Z. z. upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych
služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
Sociálnymi službami sú podľa tohto zákona (§ 12):
sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb v zariadeniach, ktorými sú nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové denné
centrum, zariadenia núdzového bývania.
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
•
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života,
•
poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
•
poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek; opatrovateľská
služba; prepravná služba; sprievodcovská služba a predčitateľská služba; tlmočnícka služba;
sprostredkovanie tlmočníckej služby; sprostredkovanie osobnej asistencie; požičiavanie
pomôcok.
sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú monitorovanie a
signalizácia potreby pomoci; krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných
technológií;
•
podporné služby: odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, poskytovanie sociálnej služby v
integračnom centre, poskytovanie sociálnej služby v jedálni, poskytovanie sociálnej služby v
práčovni, poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny (zákon č. 448/2009).

Sociálny služba sa poskytuje ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou, podľa
nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava (zákon č. 448/2008 Z.
z.).

Zákon č. 27/2009 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele upravuje
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku
krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania
prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho
vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických
javov.
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:
- ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa
medzinárodného dohovoru – Dohovor o právach dieťaťa
- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
- náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo
opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej
fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa
nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú:
- v prirodzenom rodinnom prostredí,
- v náhradnom rodinnom prostredí,
- v otvorenom prostredí (zákon č. 27/2009 Z. z.).
1.2 Kompetencie a úlohy obce v oblasti sociálnych služieb
Pôsobnosť a kompetencie obce v oblasti sociálnych služieb vymedzuje zákon č. 448/2008 Z. z., v §
80. Obec podľa tohto zákona:
- vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
- utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
- je správnym orgánom v konaniach o:
• odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v
dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu,
• zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v predchádzajúcom bode,
• odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
• povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11 a 12,
- vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho
posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
• stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
• znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným
stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných
sociálnych aktivitách,
• návrh druhu sociálnej služby,
• určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
- poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:

• sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
• sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
• opatrovateľskej služby,
• prepravnej služby,
• odľahčovacej služby,
-poskytuje základné sociálne poradenstvo;
- môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12;
- uzatvára zmluvu:
• o poskytovaní sociálnej služby,
• poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
• pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
• o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov,
• podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila,
alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
• o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa § 8
ods. 8
- zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné
centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný
stacionár,
- môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
- hradí inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71
ods. 6
- vedie evidenciu:
• posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby,
• rozhodnutí podľa písmena c),
• prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode (zákon č.448/2008 Z. z.).
Podľa § 75 zákona č. 27/2009 Z. z. obec v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele:
-vykonáva:
• opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a
sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa§ 10,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na
podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie
vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a
adaptovať sa na nové situácie,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na
predchádzanie sociálnopatologickým javom, využívania voľného času detí,
• sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a
vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení
problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov,
sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch

• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a
plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním
iných osôb,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby,
ktoré svojím správaním ohrozujú členov rodiny,
- organizuje:
• výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie,
• programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa § 11 ods. 1
písm. c) až e) v prostredí podľa § 4,
• resocializačné programy,
- spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou,
- poskytuje rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do
zariadenia,
- poskytuje pomoc:
• dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý
psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
• dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo
správaním iných fyzických osôb,
• na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných
pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného
opatrenia alebo výchovného opatrenia,
• mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a
ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania;
- utvára podmienky na prácu s komunitou,
- vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti (zákon č. 27/2009 Z.
z.).
1.3 Programové zabezpečenie sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Modrová vychádza z dokumentov miestnej regionálnej a
národnej úrovne.
Národné dokumenty:
- Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020
- NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRECHODU Z INŠTITUCIONÁLNEJ NA KOMUNITNÚ
STAROSTLIVOSŤ V SYSTÉME SOCIÁLNYCH SLUŢIEB NA ROKY 2016 – 2020
- NÁRODNÁ SPRÁVA O STRATÉGIÁCH SOCIÁLNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ
INKLÚZIE NA ROKY 2008 – 2010
Regionálne dokumenty:
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja 2015-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
Miestne dokumenty:
Všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky a
Zásady poskytovania finančnej pomoci
Štatút obce Modrová
Program rozvoja obce Modrová na roky 2016 -2022.

1.4 Účastníci komunitného plánovania
Účastníkmi komunitného plánovania sú:
- prijímateľ sociálnej služby: je osoba, ktorá využíva sociálne služby, pretože sa ocitla v nepriaznivej
sociálnej situácii,
- poskytovateľ sociálnej služby: je subjekt poskytujúci sociálne služby (na základe podmienok
stanovených zákonom).
Objednávateľ sociálnej služby: je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb v danej komunite.
Objednávateľom sú najmä obce a vyššie územné celky, v sociálnych služieb obec Modrová
1.5 Cieľové skupiny komunitného plánu
Cieľovými skupinami, ktorými sa zaoberá komunitný plán sociálnych služieb, sú skupiny obyvateľov
a návštevníkov obce, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii, krízovej sociálnej situácii, sú
sociálne vylúčené, alebo sú následkom rôznych faktorov ohrozené sociálnym vylúčením. Cieľové
skupiny boli vymedzené na základe platnej legislatívy a potrieb obyvateľov obce. Patria sem:
- občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách
- rodiny s deťmi
- ohrozené deti a mládež
- občania so zdravotným postihnutím
- občania v dôchodkovom veku
Občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách sú fyzické osoby, ktoré sú ohrozené sociálnym
vylúčením, majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.
Nachádzajú sa v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb pre svoje životné návyky
alebo pre spôsob života. Patria sem:
- osoby ktoré stratili bývanie,
- osoby ohrozené stratou bývania,
- dlhoroční bezdomovci,
- osoby v hmotnej núdzi,
- osoby prichádzajúce z výkonu trestu,
- odchovanci detských domovov bez možnosti, alebo schopnosti sa zaradiť do života,
- diskriminované osoby na základe etnického alebo národnostného pôvodu,
- osoby závislé: aktívni aj abstinujúci užívatelia,
- dlhoročne nezamestnaní,
- neprispôsobivé osoby.
Rodiny s deťmi. Z titulu funkčnosti rodiny rozlišujeme:
- rodinu funkčnú – rodina bez narušenia, ktorá ja schopná zabezpečiť dieťaťu dobrý vývin;
- rodinu problémovú – vyskytujú sa v nej poruchy niektorých funkcií, ktoré však vážnejšie
neohrozujú rodinný systém. Rodina je schopná riešiť svoje problémy sama, vlastnými silami alebo
pomocou iných;
- dysfunkčnú rodinu – vážnejšie poruchy niektorých alebo všetkých rodinných funkcií, ktoré ohrozujú
rodinu ako celok a výchovu detí. Takáto rodina potrebuje sústavnú pomoc odborníkov;
– afunkčnú rodinu –poruchy sú natoľko závažné, že rodina vážne ohrozuje existenciu a zdravie detí,
ktoré z tohto dôvodu musia byť umiestnené do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Patria sem:
- osoby ohrozené násilím v rodine (všetci členovia rodiny),
- ženy samostatne starajúce sa o svoje deti,
- rodiny s malými deťmi,
- osamelí rodičia s deťmi,
- rodiny s nezaopatrenými deťmi,
- neúplné rodiny,
- osoby, ktoré bezprostredne potrebujú preventívne opatrenia,
- málo príjmové rodiny,
- osoby samostatne starajúce sa o deti,
- ženy znevýhodnené vekom,
- ženy znevýhodnené materstvom,
- náhradné, profesionálne rodiny,
- multikultúrne rodiny.
Ohrozené deti a mládež pre účely plánovania sociálnych služieb je cieľová skupina osôb, ktorá sa
nachádza v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej situácii, pre ktorú je potrebné nastaviť súbor opatrení
na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu,
fyzického vývinu a sociálneho vývinu a je potrebné poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti
poruchy a situácie, v ktorej sa jednotlivé ohrozené deti, mládež a mladí dospelí nachádzajú.
Patria sem:
- dieťa alebo mladiství, ktorí sa dopustili priestupku, trestného činu,
- dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v
skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými
osobami,
- dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky,
útekmi z domu alebo zo zariadenia, v ktorom je umiestnené,
- dieťa alebo mladiství závislí od drog, alkoholu, hazardných hier, internetu, počítačových hier,
iných hier,
- deti a mladiství s cudzím štátnym občianstvom,
- fyzicky, psychicky alebo sexuálne zneužívané deti a mládež,
- deti a mládež žijúci v nestabilnom rodinnom prostredí,
- deti a mládež žijúci s rodičmi závislými (aktívnych aj abstinujúcich),
- deti a mládež žijúci v rodinách s nízkou sociálno-ekonomickou úrovňou.
Občania so zdravotným postihnutím sú obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v nepriaznivej alebo
krízovej sociálnej situácii, na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku vypracovaného
posudzujúcim lekárom sú odkázaní na poskytnutie sociálnej služby. Sú to aj zdravotne postihnutí
občania, ktorí prostredníctvom svojich zástupcov požadujú od samosprávy naplnenie svojich potrieb
v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania.
Patria sem:
- osoby so zdravotným postihnutím,
- osoby so zdravotným oslabením,
- ľudia bezprostredne ohrození zdravotným postihnutím,
- rodinní príslušníci chorých.
Občania v dôchodkovom veku dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

Patria sem:
- osoby staršie ako 60 rokov,
- osoby na trvalom dôchodku: (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, vdovský),
- seniori so zdravotným postihnutím, zdravotným znevýhodnením,
- seniori, žijúci v zariadeniach,
- osoby, ktorí chcú prežívať osobnostný vývin aj v seniorskom veku,
- osamelí ľudia v seniorskom veku.

2. Analytická časť
2.1 Vymedzenie územia

Obec Modrová leží na západnom úpätí Považského Inovca, v malebnom údolí Modrovského potoka.
Stred obce je vo výške 204 metrov nad morom. Plocha chotára je 1167 hektárov. Z väčšej časti je
hornatý a pokrytý lesom. Najvyšší bod v obecnom chotári má 532 metrov, najnižší 191metrov.
Modrovka leží na križovatke cesty Hlohovec - Beckov s cestou, ktorá odbočuje k Modrovej, Starej
a Novej Lehote a preto je to dnes rušnejšie sídlo ako v doline ukrytá Modrová. V minulosti bol rušnou
tepnou aj Váh, ktorý preteká na hranici chotára. V obci pristávali plte, plaviace sa zo severných častí
na juh. Na tieto časy sa zachovala v obci pamiatka – kamene, o ktoré sa plte priväzovali.
Do roku 1922 patrila Modrová do Nitrianskej župy (bývalá nitrianska stolica), do slúžnovského
okresu Nové Mesto nad Váhom. Po zrušení župného zriadenia v roku 1922 pod okres Nové Mesto nad
Váhom a od roku 1951 pod okres Piešťany. Od roku 1960 bola súčasťou Trenčianskeho okresu a
Západoslovenského kraja. Nové územnosprávne členenie Slovenska, ktoré sa zriadilo roku 1996,
zaradilo Modrovú do obnoveného okresu Nové Mesto nad Váhom a novovzniknutého Trenčianskeho
kraja.
Z hľadiska klimatického patrí do teplej oblasti, tak ako celé západné podhorie Považského Inovca. V
chladnej zóne ležia len vyššie položené časti chotára Modrovej. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v
rozmedzí 8-9° C. V júli je priemer takmer 20°C, v januári klesá pod -2°C. Počas horúcich letných dní
často prekročí aj 30°C. V zimných mesiacoch sa ortuť teplomeru stiahne až k mínus 20°C. V
normálnych rokoch priemerný počet ľadových dní, keď teplota nevystúpi nad bod mrazu býva okolo
30 za rok a letných dní s teplotou vyššou ako 25°C je takmer 70. Ročný úhrn zrážok sa tu pohybuje
okolo 650 mm, no v horách stúpa až na 800 mm. Najmenej zrážok je vo februári (do 30 mm), najviac
býva v máji až júli a pomerne daždivý býva aj november. Priemerný počet dní so snehovou
pokrývkou v nížinnej časti chotárov je okolo 40 dní. V roku 1348 sa Modrová i Modrovka volali
Madro, v roku 1452 bola Modrovka Kysmodro, Modrová Nagmodro. Slovenský názov Modrovej bol
Velka Modrová, alebo i Velka Modrovka, Modrovku volali Malou Modrovou, či Malou Modrovkou.
Za maďarizačného tlaku v Uhorsku bol od roku 1900 úradný názov Modrovej Nagymodró á
Modrovky Kismodró. Od roku 1920 sa Modrová úradne volala Velka Modrová a Modrovka Malá
Modrovka. Od roku 1927 nesú obce svoj súčasný názov.
2.2 Základné sociálno-demografické údaje o obci a obyvateľoch
Základné údaje:
Názov obce: Modrová
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Kraj: Trenčiansky kraj
Hustota a počet obyvateľov : 508
Národnostná štruktúra : slovenská
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímsko-katolícka cirkev.

Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov

2010
527

2011
523

2012
522

2013
521

2014
518

2015 2016
512 500

2017
509

Základné gemografické údaje:
Základné demografické údaje*
Počet obyvateľov
Predproduktívny vek do 18 rokov
Produktívny vek od 19 do 60 rokov
Poproduktívny vek nad 60 rokov
Celkový počet rodín
* údaje sú orientačné (Vývoj počtu obyvateľov k 31.12.2013)

Počet –ž
516 – 272
89 - 44
290 - 139
137 – 89
184

- m
- 244
- 45
- 151
- 48

2.3 Poskytovanie sociálnych služieb v obci Modrová
2.3.1 Finančné príspevky
Obec Modrová poskytuje finančný príspevok pri narodení dieťaťa v hodnote 30 €. Obyvateľom v
dôchodkovom veku sú darované materiálne balíčky v hodnote cca 10 € po dovŕšení veku 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90 a viac rokov.
2.3.2 Posudková činnosť
Obec Modrová zabezpečuje posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov na základe žiadosti klienta o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydáva
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a to opatrovateľskú službu, sociálnu službu poskytovanú
v zariadení pre seniorov, sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby prostredníctvom
Spoločného úradu samosprávy v Novom Meste nad Váhom.
Proces posúdenia začína lekárskou posudkovou činnosťou, posudzujúci lekár pri výkone lekárskej
posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom. Na základe
výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného
stavu fyzickej osoby
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti
sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych
aktivitách, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez postihnutia, alebo bez
nepriaznivého zdravotného stavu. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na
sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o
poskytnutie sociálnej služby, táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na
riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

-

-

znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
návrh druhu sociálnej služby,
určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom
Adresa:
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
Lenka Janetzká
telefón:
032/7745 832
e-mail: sus.nmnv@gmail.com
2.3.3. Opatrovateľská služba
V obci Modrová je poskytovaná opatrovateľská služba v zmysle zákona č.448/2008 Z. z.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi s nepriaznivým zdravotným stavom. ktorý potrebuje
pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti,
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Opatrovateľská služba v prípade potreby je
zabezpečená prostredníctvom neziskovej organizácie Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.,
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Náklady na opatrovateľskú službu boli v roku
2017 vo výške 64,48 €. Táto služba je zapísaná do Registra poskytovateľov sociálnych služieb
Trenčianskeho samosprávneho kraja neziskovou organizáciou.
Obec nedopláca ekonomicky oprávnené náklady za obyvateľov obce umiestnených v sociálnych
zariadeniach.
Obec zabezpečuje stravovanie pre seniorov prostredníctvom školskej jedálne MŠ. V súčasnosti stravu
odoberá 5 stravníkov. Obec prispela v r. 2017 na tento účel sumou vo výške 218,70 €.
Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov prispieva obec každoročne na činnosť finančne i priestorovo.
2.3.4 Zariadenia pre seniorov
Zariadenia pre seniorov slúžia pre osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby. V zariadeniach pre seniorov sa poskytuje sociálne poradenstvo, žehlenie, pranie
šatstva a osobné vybavenie a taktiež zabezpečuje záujmovú činnosť. V obci Modrová sa nachádza
súkromné zariadenie pre seniorov Senior Modrová, n.o. Obyvatelia môžu využívať sociálne služby
v ďalších zariadeniach a to v Novej Bošáci, Hrachovišti, Bzinciach pod Javorinou, Novom Meste nad
Váhom, Trenčíne, a Kostolnej – Záriečí.
Poslaním zariadenia Senior Modrová, n. o. je poskytnúť bezpečné, dôstojné a spokojné prostredie
občanom, ktorí potrebujú pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Podporuje aktívny postoj k životu,
ktorý vychádza z individuálneho prístupu ku klientom.
Cieľom zariadenia je:
- poskytovať klientom zázemie, pocit istoty a bezpečia,
- podporovať klientov v udržaní si sebestačnosti a samostatnosti,
- pomáhať udržať sociálne vzťahy medzi klientmi, rodinou a priateľmi,
- umožniť dôstojné dožitie života.
V zariadení je nepretržitá služba zdravotnej sestry. Starajú sa o klientov tak, aby dni prežívali pokojne,
v pohode, v čistote, v príjemnom prostredí, aby boli uspokojené ich základné potreby a bolo k nim v
každej situácii pristupované s úctou. Na kultúrne akcie, ktoré sa v domove organizujú sú pozývaní

príbuzní a známi klientov, ktorí prejavujú záujem o život svojich blízkych. Návštevníkom klientov za
úhradu môže byť poskytnuté krátkodobé ubytovanie priamo v zariadení. Adresa: Senior Modrová, n.
o., Modrová 298, 916 35 Modrová,

nezisková organizácia registrovaná pod č. OVVS/NO/227-16/2013 na Obvodnom úrade Trenčín.
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Číslo účtu: 5045487652/0900, IČO: 45741336,
www.seniormodrova.sk, e-mail: seniormodrova@seniormodrova.sk, Telefón: 033/7740315, Telefón:
033/7740316, Mobil: 0918 555 544, Facebook: https://www.facebook.com/senior.modrova
Centrum sociálnych služieb Nová Bošáca Adresa: Nová Bošáca 68, 913 08 Nová Bošáca Kontaktná
osoba: Mgr. Katarína Závodská telefón: 032/7780110 e-mail: katarina.uhercikova@ddnb.tsk.sk
Kapacita 21
Domov dôchodcov Hrachovište Adresa: Hrachovište 256, 916 15 Hrachovište Kontaktná osoba:
MUDr. Hauptvogl Pavol telefón: 032/7790305, 032/770270 e-mail: ddhrach@stonline.sk Kapacita: 50
Centrum sociálnych služieb-DOMOV JAVORINA Adresa: Bzince pod Javorinou 344, 916 11 Bzince
pod Javorinou Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kukučová telefón: 032/7793622, 0905 967 318 e-mail:
eva.hanackova@ddbzince.tsk.sk Kapacita: 49
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom Adresa: Bernoláková 14/604, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kubrická telefón: 032/7741711 e-mail:
Zuzana.kubricka@cssnm.tsk.sk Kapacita: 39
Centrum sociálnych služieb LIPA Adresa: Kostolná – Záriečie 10, 913 04 Kostolná – Záriečie
Kontaktná osoba: Juraj Gabriš telefón: 032/6499296, 0905 755 713 e-mail: igor.sumaj@ddkz.tsk.sk
Kapacita: 8
REFUGIUM, n.o Adresa: Súvoz 739, 911 01 Trenčín Kontaktná osoba. Bc. Ivana Hudecová telefón:
032/7417044 e-mail: refugium@refugium.sk Kapacita: 11
Slovenský červený kríž, Územný spolok Trenčín Adresa: Stromová 5, 911 01 Trenčín Kontaktná
osoba: MVDr. Mgr. Koppiová Anka telefón: 032/6528519 e-mail: sus.trencin@redcross.sk Kapacita:
20
2.3.5 Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o výchovných opatreniach
podľa osobitných predpisov, podáva podnet na súd na zrušenie ústavnej starostlivosti, vykonáva:
sociálnu prevenciu (vyhľadávanie, nápravná činnosť, resocializačná činnosť), poradenstvo pri riešení
rodinných problémov a sociálnych problémov (spisuje návrhy na súd vo veciach výchovy a výživy
maloletých detí ).
Poskytuje odborné poradenstvo rodinám, v ktorých je vážne ohrozená alebo vážne narušená výchova
dieťaťa a rodinám, z ktorých bolo potrebné deti okamžite umiestniť do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov, vyhľadáva občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
vyhľadáva deti, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, zabezpečuje prípravu
občanov, ktorí majú záujem vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť na referáte poradenskopsychologických služieb, sleduje vývoj detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, v ústavnej

starostlivosti a v ochrannej výchove, predkladá určenému orgánu prehľad detí, ktorým treba
zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak ju nemožno zabezpečiť v územnom obvode úradu.
Navrhuje súdu:
nariadenie
ústavnej
starostlivosti
a
zrušenie
ústavnej
starostlivosti
zrušenie výchovných opatrení uložených súdom. Vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka a funkciu
opatrovníka maloletých, sústavne sleduje podnety vo veciach výchovy a výživy maloletých a spisuje
návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy maloletých, zúčastňuje sa na trestnom konaní proti
mladistvým, vykonáva sociálnu prácu s rodinami a ich širším sociálnym prostredím, vykonáva terénnu
sociálnu prácu. Orgán SPO udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou
počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu väzby a spolupôsobí pri jej prevýchove a riešení jej
osobných problémov, rodinných problémov a sociálnych problémov, poskytuje poradenstvo plnoletej
fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, pomáha plnoletej
fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, najmä pri
uľahčení návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní bývania, hľadaní možnosti pokračovať v
ďalšej príprave na povolanie, odporúča a sprostredkúva plnoletej osobe účasť na resocializačných
programoch a iných programoch organizovaných inými orgánmi štátnej správy. Podáva poradenstvo a
pomoc plnoletej fyzickej osobe pri návrate zo zariadenia na liečbu závislostí alebo z resocializačného
strediska. Na účel uľahčenia resocializácie mladistvých a plnoletých fyzických osôb po prepustení z
výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby najmä na účel vybavenia osobných dokladov a
zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby poskytuje resocializačný príspevok.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2.3.6 Útulok
V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv
pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb alebo nemôžu využívať doterajšie bývanie. Útulok vytvára občanom podmienky na
vykonávanie základnej hygienickej starostlivosti, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
pranie a žehlenie šatstva a bielizne a záujmovú činnosť.
V obci Modrová sa nenachádza žiadny útulok. Najbližšie k obci sú útulky v Novom Meste nad Váhom
a na Myjave. Sociálna služba v týchto útulkoch je poskytovaná na neurčitý čas a to celoročne.
MESTO Nové Mesto nad Váhom Adresa: ul. Trenčianska, 915 32 Nové Mesto nad Váhom Kontaktná
osoba: Elena Pastieriková
e-mail: podhradska@nove-mesto.sk, pastierikova@nove-mesto.sk Kapacita: 30
Sociálne služby Myjava n.o.
2.3.7 Zariadenia núdzového bývania
V zariadeniach núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba osobám na ktorých je páchané násilie,
osobám, ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene alebo rodičom s deťmi, ktorí
nemajú zabezpečené ubytovanie a osobám ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc
inej osobe. Zariadenia núdzového bývania zabezpečujú sociálne poradenstvo, poskytujú ubytovanie na
určitý čas a psychologicko – právne poradenstvo. Taktiež vytvárajú podmienky na prípravu jedla, na

vykonávanie základnej osobnej hygieny, pranie a žehlenie šatstva a záujmovú činnosť. Obec Modrová
nemá takéto zariadenia. Najbližšie sú v Beckove a na Myjave.
Slovenské krízové centrum – DOTYK, občianske združenie Adresa: Beckov 87, 916 38 Beckov
Kontaktná osoba: Mgr. Elene Hatašová telefón: 0903 704 784 e-mail: dotyk@centrum.sk Kapacita: 18
Sociálne služby Myjava n.o. Adresa: nám. M. R. Štefánika 540/4, 907 01 Myjava. Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Gáliková telefón: 034/6907119 e-mail: galikova@myjava.sk, kapacita: 30
2.3.8 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa osobe alebo rodine, ktorá je
ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne
riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života. Nízkoprahové denné centrum
poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní šatstva a obuvi a záujmovú činnosť. V obci
Modrová sa zariadenie tohto typu nenachádza. Najbližšie je na Myjave.
2.4 SWOT analýza komunity obce Modrová
SWOT analýza predstavuje nástroj strategického plánovania a používa sa na určenie silných a slabých
stránok a na určenie príležitostí a ohrození, ktoré danú komunitu ohrozujú.
Stratégia rozvoja sociálnych služieb v obci vychádza z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Modrová na roky 2016-2022 a z identifikovania problémov na základe SWOT analýzy a
demografickej charakteristiky obce.
3.1 Vízia
Obec Modrová bude obcou, ktorá bude ponúkať komplexnú sieť sociálnych služieb, ktorá bude
dlhodobo udržateľná a bude dostupná pre všetky sociálne skupiny. Bude zabezpečená dostatočná
informovanosť o sociálnych službách a prepojenosť medzi subjektmi spolupracujúcimi v oblasti
sociálnych služieb.
3.2 Ciele komunitného plánu sociálnych služieb
3.2.1 Cieľová skupina: občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách
Hlavný cieľ: Pomoc osobám bez prístrešia a v ťažkej životnej situácií a zabránenie ich vylúčeniu zo
spoločnosti
Ide o služby pre cieľovú skupinu osôb v núdzi a spoločensky neprispôsobivých osôb, ktoré sa ocitli v
nepriaznivej sociálnej situácii a ktorí často žijú na „okraji spoločnosti“. Aj napriek tomu, že v obci sa
v súčasnosti nenachádzajú žiadni obyvatelia bez prístrešia je veľmi dôležité prijať opatrenia, ktoré by
zabránili vzniku takejto situácie u ľudí, ktorí sa nachádzajú na hranici životného minima, či už
výstavbou sociálnych bytov alebo odborným poradenstvom.. Rozvoj sociálnych programov pre
zamestnávanie osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Osoby ohrozené sociálnym vylúčením sú
vzhľadom k svojej minulosti výrazne handicapované na trhu práce. Často nemajú základné pracovné
návyky, nie sú schopní si zamestnanie nájsť sami, často majú za sebou kriminálnu minulosť. Pre túto
cieľovú skupinu chýbajú služby uľahčujúce ich začlenenie na trh práce a následne do spoločnosti.
3.2.2 Cieľová skupina rodiny s deťmi
Hlavný cieľ: Zabezpečiť ochranu ohrozených rodín, detí a mládeže v obci a vybudovať systém
podpory
rodín
v
kríze
a
poskytovanie
kvalitných
sociálnych
služieb
Pre efektívne poskytovanie potrebných sociálnych služieb je dôležité ich plánovanie, vyhodnotenie a

informovanie verejnosti o týchto službách. Kvalitné a efektívne poskytovanie sociálnych služieb úzko
súvisí s informovanosťou o škále a dostupnosti týchto služieb. Informácie o poskytovateľoch
sociálnych služieb, o sociálnych a súvisiacich službách by mali byť pravidelne aktualizované a čo
najjednoduchšie prístupné verejnosti (elektronickou formou na internete, papierovou formou na
úradoch, verejných miestach).
3.2.3 Cieľová skupina ohrozené deti a mládež
Hlavný cieľ: Zvýšenie sebestačnosti detí a ich orientácie vo vlastnom živote, zníženie negatívnych
sociálnych javov u detí a mladých ľudí, zvyšovanie informovanosti o negatívnych sociálnych javoch,
ktoré
ich
môžu
ohroziť
a prevencia
kriminality.
Najvhodnejšou formou na predchádzanie vzniku sociálnopatologických javov u detí a mládeže je
organizovanie rôznych prednášok a seminárov v základnej a materskej škole, aby v dôsledku
nedostatku financií neboli vylúčené deti zo sociálne slabších rodín. Dôležitým faktorom je aj rozvoj
voľnočasových aktivít detí, čím sa zvýšil všestranný rozvoj detí a došlo by k zmysluplnému tráveniu
voľného času, čo je jeden z faktorov prevencie pred sociálnopatologickými javmi u detí a mládeže.
Dôležité je aj vytvoriť systém poradenstva pre zneužívané deti a mládeže. Jedným z prvých opatrení je
zabezpečiť aspoň čiastočné riešenie existujúcich problémov a pokúsiť sa minimálne osvetovou
činnosťou vplývať na odstraňovanie negatívnych rodinných návykov fyzického trestania detí a
mládeže.
3.2.4 Cieľová skupina občania so zdravotným postihnutím
Hlavný cieľ: Podpora občanov so zdravotným postihnutím, zaradenie medzi zdravých obyvateľov a
uľahčenie ich života.
V obci Modrová nie je v súčasnosti v dostatočnom rozsahu zabezpečená mobilita občanom so
zdravotným postihnutím. Budovy inštitúcii (OcÚ, KD, ZS, pošta) nemajú zabezpečené bezbariérový
prístup a pohyb občanov ZŤP v obci je obmedzený. Dôležitým faktorom pri integrácií občanov so
zdravotným postihnutím.
Hlavný cieľ: Skvalitnenie služieb poskytovaných seniorom, zabezpečenie aby zotrvali čo najdlhšie v
ich prirodzenom prostredí a žili plnohodnotný život .
V súčasnosti je systém poskytovaných sociálnych služieb a pomoci pre seniorov v obci nedostačujúci.
Kvôli tomu mnohí seniori nemôžu zostať vo svojom prirodzenom prostredí a snažia sa svoju
nepriaznivú situáciu riešiť odchodom do zariadenia pre seniorov. Cieľom rozvoja poskytovaných
sociálnych služieb je snaha umožniť seniorom, aby mohli čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom
prostredí a podporovať ich samostatnosť a sebestačnosť. Popri postupnom rozvoji ambulantných
služieb je cieľom zabezpečiť vybudovanie bytov pre seniorov a zabezpečiť celodennú starostlivosť,
keďže starostlivosť o seniorov odkázaných na starostlivosť iných je náročná. V mnohých prípadoch
nie je rodina schopná zabezpečiť túto pomoc aj napriek opatrovateľskej pomoci. Ďalším dôležitým
faktorom pri zabezpečení zotrvania seniorov v ich prirodzenom prostredí je zabezpečiť dostatok
voľnočasových aktivít.

3.3 Priority opatrenia a aktivity rozvoja sociálnych služieb v obci Modrová

Priorita

Opatrenie

1 Zvýšenie
zamestnano
sti a
podpora
vzdelávania
1.1 Rozvoj
aktívnej
politiky trhu
práce

1.2 Podpora
vzdelávania

Aktivity

Cieľová skupina

Organizovanie kurzov v rámci celoživotného
vzdelávania i pre zamestnaných občanov s
nižším stupňom vzdelania

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Organizovanie školení a rekvalifikačných
kurzov pre nezamestnaných

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Spolupráca samosprávy s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Podporenie využívania aktivačnej činnosti,
absolventskej praxe

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Podpora zamestnávania občanov s telesným
postihnutím

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Rozšírenie dobrovoľníckych prác pre
nezamestnaných

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Podpora vzdelávania v oblasti jazykových a
informačných technológií

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Podpora odborného vzdelávania pre ľudí zo
sociálne znevýhodneného prostredia

Zvýšenie počítačovej gramotnosti
obyvateľov obce

Podporovať celoživotné vzdelávanie seniorov

Zabezpečenie účasti sociálnych pracovníkov
obce na odborných školeniach, seminároch,
výcvikoch a workshopoch

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, občania v dôchodkovom veku

všetky

2 Zlepšenie
podmienok
na bývanie

2.1Výstavba
nájomných
bytov

Výstavba sociálnych bytov

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi, občania v
dôchodkovom veku

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi

Výstavba nájomných bytov pre starých ľudí

občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách, občania so zdravotným
postihnutím, občania v dôchodkovom veku

Výstavba bytov nižšieho štandardu

všetky

Aktualizácia Územnoplánovacej
dokumentácie pre predpokladané nové plochy
na bývanie

všetky

Výstavba technickej infraštruktúry do
novovybudovaných obytných častí

všetky

3.4 Financovanie sociálnych služieb obce Modrová
Zabezpečenie sociálnej pomoci občanovi, ktorý je na ňu odkázaný sa v súčasnosti dá dosiahnuť iba
viac zdrojovým modelom financovania. Financovanie rozvoja sociálnych služieb v obci bude
realizované:
•
z rozpočtu obce
•
z finančných prostriedkov EÚ
•
z dotácií z ministerstiev
•
z dotácií z organizácií
•
z grantov
•
zo súkromných zdrojov
•
z darov a finančných príspevkov

4. Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
Pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb je rovnako dôležitý samotný proces plánovania ako aj
jeho výsledok. Rozvoj sociálnych služieb môže byť oveľa dynamickejší, ak je podporovaný väčšinou
zainteresovaných.
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú aj obecný poslanci. Od nich sa
očakáva, že vyjadria podporu požiadavkám občanov vo sfére poskytovania sociálnych služieb, a teda
aj komunitného plánovania. Tento plán budú priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a
vytvárať aj jeho finančné zabezpečenie.
Komunitný plán je možné meniť:
•
ak sa zmenia priority a cieľové skupiny komunitného plánu
•
ak sa zmení systém financovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci
•
ak sa zmení právna úprava sociálnych služieb a sociálnej pomoci
•
ak sa zmení programová podpora sociálnych služieb a sociálnej pomoci
Úpravy a zmeny Komunitného plánu sú v kompetencii poslancov OZ. Navrhnuté zmeny a úpravy
vstúpia do platnosti po schválení väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.
Časový horizont plnenia plánu
Obecné zastupiteľstvo obce Modrová aspoň 1x ročne prerokuje správu o sociálnej situácii v obci a
podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do Komunitného plánu obce.

Dokument bol prerokovaný a schválený na obecnom zastupiteľstve dňa 20.06.2018 uzn. č. 18/2018
ako VZN č. 1/2018 s účinnosťou od 01.07.2018.

Ing. Stanislav Uhrin
starosta obce

