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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE HLINÍK NAD HRONOM

Vážení občania,

dovoľte, aby som sa Vám prihovoril a predstavil Vám Komunitný plán sociálnych služieb obce Hliník
nad Hronom, ktorý bol spracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
V zmysle uvedeného zákona obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na
základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby
fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby
rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Požiadavka humanizácie a modernizácie
sociálnych služieb SR reaguje na trendy uplatňované EÚ v tejto oblasti, ktorých cieľom je zabezpečiť
pre klientov kvalitné sociálne služby.
V praxi to znamená zabezpečenie prístupnosti k sociálnym službám, a to aj z hľadiska prostredia, v
ktorom sa sociálne služby poskytujú. Táto povinnosť vyplýva poskytovateľom sociálnych služieb aj
priamo zo zákona o sociálnych službách a má umožniť prijímateľom sociálnych služieb prístup k
fyzickému prostrediu, priestorom a budovám, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a zabezpečiť
minimálne požiadavky a štandardy bývania. Komunitný plán nám slúži ako nástroj, ktorým je možné
plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám
našich občanov.
Našou snahou je, aby sme postupne v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v
Komunitnom pláne sociálnych služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a
efektívnejšie využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to
potrebné a dôležité.
Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce. Preto všetkým
realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa úspechov pri mobilizácii zdrojov v obci a
naplnenie spoločne plánovaných zámerov v obci.

Vladimír Mikuláš
starosta obce
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I.

Pôsobnosť obce a jej úlohy a kompetencie v zmysle platnej legislatívy

Pôsobnosť obce:
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 zabezpečiť 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 finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,

5

k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe písomnej
zmluvy podľa osobitného 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 sociálnej 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 písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.

Úlohy a kompetencie obce
Obec pri výkone samosprávy v zmysle zákona o obecnom zriadení 369/1990 Z.z.:
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
v zmysle platných sociálnych zákonov Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa
všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh
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spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca
legislatíva SR:
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č. 544/2010 o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR - zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a
sociálnej kuratele - zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine Z.z., doplnený zákonom č. 175/2015 Z.z. - zákon č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa , po novele 433/2013 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2014 - zákon č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
183/2014 Z. z. platných od 1. 1. 2015. Miestna legislatíva - všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré
sa týkajú sociálnej problematiky - zásady poskytovania finančnej pomoci

A.

Komunitný plán sociálnych služieb

Národná rada SR 30. októbra 2008 schválila 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 ( ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o
komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Posledná novela
zákona nadobudla účinnosť k 1.1.2018
Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s
ohľadom na miestne špecifiká a potreby. Paragraf 82 a 83 zákona o sociálnych službách ukladá
obciam a mestám vypracúvať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi
sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce ( mesta).
§ 82

Komunitný rozvoj, komunitná práca a komunitná rehabilitácia
(1) Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych
služieb podľa tohto zákona, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účel predchádzania
vzniku alebo predcházania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych
problémov.
(2) Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej
komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä
rozvojom sociálnych služieb.
(3) Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je zabezpečenie spolupráce
subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti,
poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Cieľom komunitnej
rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných
schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia do spoločnosti na
účely podľa odseku 1.
§ 83

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb
(1) Obec vypracúva komunitný plán sociálnych služieb a vyšší územný celok vypracúva koncepciu
rozvoja sociálnych služieb v spolupráci
a) s inými poskytovateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode,
b) s prijímateľmi sociálnych služieb v ich územnom obvode.
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(2) Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a
určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky
na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého
územnom obvode sa nachádza.
(3) Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom
územnom obvode.
(4) Obec a vyšší územný celok sú povinné predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb
a návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. Obec je povinná predložiť návrh
komunitného plánu sociálnych služieb na schválenie obecnému zastupiteľstvu do šiestich mesiacov od
zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh
koncepcie rozvoja sociálnych služieb zastupiteľstvu samosprávneho kraja do dvanástich mesiacov od
zverejnenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb.
(5) Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahujú najmä
a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo územnom
obvode vyššieho územného celku,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce
alebo územnom obvode vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých
druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo
územnom obvode vyššieho územného celku,
c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo územnom obvode
vyššieho územného celku,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o
sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom
obvode obce alebo územnom obvode vyššieho územného celku,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb
s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu
službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na
existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na
zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú
odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok,
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec, vyšší územný celok a
zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb,
f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb,
g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb.
(6) Finančnými podmienkami obce a vyššieho územného celku podľa odseku 5 písm. e) sa
rozumie určenie finančných zdrojov z rozpočtu obce, rozpočtu vyššieho územného celku a rozpočtu
verejného poskytovateľa sociálnej služby na spolufinancovanie potrebnej kapacity jednotlivých druhov
sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu
miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa
konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity.
(7) Obec a vyšší územný celok zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja
sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
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(8) Obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40 na jeho žiadosť
bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa
§ 78b s komunitným plánom sociálnych služieb obce. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného
príspevku obec, písomné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z vlastného podnetu.
(9) Vyšší územný celok vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34,
§ 37 až 39 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku podľa § 78b s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného celku.
(10) Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným
plánom sociálnych služieb obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného
celku sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti
a efektívnosti.
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny spracovalo v súlade so zákonom o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. - Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 20152020
V rámci týchto priorít sú stanovené:
A/ Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb
B/ Priority rozvoja sociálnych služieb
A . Hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb:
1. Zabezpečenie práva občanov na sociálne služby
2. Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových alebo
chýbajúcich služieb.
B. Priority rozvoja sociálnych služieb
Priorita č. 1
Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb
Priorita č. 2
Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným
pobytom
Priorita č. 3
Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie,
modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb.
Priorita č. 4
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
Ciele a priority stanovené v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb majú podľa zákona
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov č. 448/2008 Z. z. následne rozpracovať obce vo
svojich komunitných plánoch sociálnych služieb, majú prijať konkrétne úlohy a opatrenia na
zabezpečenie ich rozvoja.
Tento plán v svojej analýze stanovuje silné aj slabé stránky sociálneho rozvoja obce a zámery jeho
rozvoja. Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Hliník nad Hronom je zaktivizovanie
občanov, mimovládnych organizácií, cirkevných organizácií, dobrovoľníkov, samosprávy, na základe
identifikácie sociálnych problémov v obci a návrhov na ich riešenie cez priority a opatrenia.
Do komunitného plánovania sociálnych služieb sa nevyhnutne prenášajú aj myšlienky a zásady z
rôznych národných programov a strategických rámcov (napr. Národný program aktívneho starnutia na
9

roky 2014-2020, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014-2020, Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030, Národný akčný plán
na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019), Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v
Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2011 – 2017,

Úlohy a kompetencie obce
v zmysle platných sociálnych zákonov Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa
všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh
spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca
legislatíva SR: - zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - výnos MPSVaR SR z 8.12.2010 č.
544/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR - zákon 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej
ochrane detí a sociálnej kuratele - zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine Z.z., doplnený zákonom č. 175/2015
Z.z. - zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa , po novele 433/2013 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2014 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 183/2014 Z. z. platných od 1. 1. 2015. Miestna legislatíva - všeobecné záväzné nariadenia
obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky - zásady poskytovania finančnej pomoci
Výsledkom procesu komunitného plánovania je Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý
stanovuje priority a krátkodobé ciele a smeruje k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych
služieb v regióne. Jeho náplňou je identifikovať sociálne problémy obce a zvoliť stratégiu ich riešenia so
zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a pod. Za sekundárny prínos
môžeme považovať: vytváranie sebavedomej občianskej spoločnosti ,nových metód spolupráce,
spolupatričnosti všetkých sa zúčastnených na rozhodovaní, zvýšenie záujmu o veci verejné, vzťah k
bydlisku, komunikáciu medzi generáciami.

Účastníci komunitného plánu sociálnych služieb
Na trhu sociálnych služieb sa podieľajú traja aktéri
– užívateľ, poskytovateľ a objednávateľ. Tieto tri skupiny sa sústavne a priebežne schádzajú a rokujú
spolu o dohode, ako čo najlepšie naplniť predstavy a požiadavky každého z nich.
Užívatelia sociálnych služieb
Užívateľom sociálnych služieb je každý ten, ktorý služby prijíma, prijímal ich v minulosti, alebo mu budú
poskytnuté v budúcnosti. Je to teda každý občan, ktorý k naplneniu svojich potrieb a predstáv
potrebuje pomoc sociálnych služieb. Užívateľom sa môže stať v priebehu svojho života každý občan.
Objednávateľ sociálnych služieb
Objednávateľom je ten, ktorý za službu platí, zriaďuje, objednáva, organizuje a zabezpečuje na ňu
výberové konanie, predovšetkým štátna správa, samospráva, voľbami poverení zástupcovia, ale aj
mimovládne organizácie alebo agentúry. Všetky tri strany majú v procese plánovania rovnaké práva a
povinnosti, najmä v oblasti rozhodovania a finálnej podoby komunitného plánu.
Poskytovateľ sociálnych služieb
Poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len
„verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný poskytovateľ sociálnej
služby“), ktorá spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby určené zákonom o sociálnych
službách.
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II.

Analýza sociologických a demografických údajov obce

Sociálna analýza má za cieľ porovnať aktuálny stav sociálnych služieb ich terajšiu potrebnosť s
predpokladanými potrebami v budúcnosti. Analýza vychádza z demografických údajov obce, vekovej
štruktúry občanov a dostupných sociálnych ukazovateľov.
Prvým písomným prameňom potvrdzujúcim dávnovekú existenciu obce je zakladacia listina
beňadického opátstva z roku 1075. Obec bola súčasťou Tekovskej stolice.
Prvý drevený kostol bol postavený pred rokom 1332 v románskom slohu. Neskôr v roku 1408 postavili
druhý kostol v gotickom štýle, pričom ho požiare a vojny poškodzovali. V roku 1440 Ján Jiskra z
Brandýsa dal postaviť opevnený hlinický kaštieľ s priestrannými pivnicami a podzemnými tajnými
chodbami. V roku 1678 bol úplne zničený a o jeho obnovu sa v roku 1889 postaral banský erár a stal sa
sídlom hlinickej lesnej správy.
V polovici 15. storočia sa Hliník nad Hronom stal po udelení trhových výsad kráľom Matejom Korvínom
dôležitým obchodným mestečkom. Roku 1494 obec získala mestské výsady. Obyvatelia obce sa
zaoberali výrobou mlynských kameňov viac ako 600 rokov a koncom 18. stor. boli tak známe a žiadané,
že sa prepravovali na pltiach a pečatili sa zvláštnym pečatidlom kráľovskej koruny Márie Terézie.
Venovali sa tiež povozníctvu, poľnohospodárstvu, pivovarníctvu, mlynárstvu, chovu dobytka,
obuvníctvu, krajčírstvu, kováčstvu a včelárstvu.
Turci obec spustošili v roku 1627.
V roku 1768 postavili pred kostolom súsošie Golgoty a v roku 1901 tiež kaplnku na Kalvárii a postupne
krížovú cestu. V roku 1930 bola postavená veľká parná píla a v roku 1948 sa začala stavať hlinická
továreň Pohronské strojárne. V roku 1951 sa v priestoroch kaštieľa zriadilo učilište. Od roku 1960 je
obec súčasťou okresu Žiar nad Hronom.

A.

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE (k 31. 12. 2017)

Demografia k 31.12.2017

Počet
Rok obyvateľov Narodení Zomreli Prisťahovaní Odsťahovaní Sobáše Rozvody
k 31.12.
2017

2791

29

26

36

68

25

10

2016

2820

17

33

59

71

24

2

11

2015

2848

27

20

41

61

21

7

2014

2861

28

27

33

61

13

3

2013

2888

23

15

40

72

30

9

2012

2912

23

20

39

65

21

7

2011

2935

33

30

30

47

22

4

2010

2949

31

26

43

52

14

8

2009

2953

30

22

55

66

16

11

2008

2956

28

24

58

39

25

17

2007

2933

22

35

53

62

21

8

2006

2953

30

20

62

48

14

5

2005

2929

34

27

56

54

2004

2920

24

29

71

52

2003

2907

32

20

48

38

2002

2885

26

16

43

74

Štruktúra obyvateľov k 31.12.2017
1. Celkový počet obyvateľov: 2791
2. Veková štruktúra obyvateľov:
• predproduktívny vek – do 18 rokov: 472
• produktívny vek – od 19 do 60 rokov: 1624
• poproduktívny vek – nad 60 rokov: 695
4. Štruktúra obyvateľov nad 60 rokov:
• od 60 do 64 rokov: 207
• od 65 do 69 rokov: 207
• od 70 do 74 rokov: 111
• od 75 do 79 rokov: 86
• od 80 do 84 rokov: 50
• od 85 do 90 rokov: 27
12

• 90 a viac rokov: 7

Tabuľka porovnania údajov roky 2015-2017
Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Počet nezamestnaných 218
občanov

170

136

Počet novorodencov

27

17

29

Počet úmrtí

20

33

26

Počet svadieb

21

24

25

Počet rozvodov

7

2

10

6. Počet domácností jednotlivcov (osamelo žijúcich): 68
7. Osamelo žijúcich nad 65 rokov: 49
8. Počet občanov so zdravotným postihnutím: 198
Počet občanov s ťažkým zdravotným postihnutím za obec Hliník nad
Hronom

Počet FO s ŤZP

2015-12
193

2016-12
203

2017-12
198

Pomoc v hmotnej núdzi počet rodín s nezaopatrenými deťmi (Pomoc v
hmotnej núdzi - PvHN)
2015
Počet poberateľov PvHN s
nezaopatrenými deťmi
20

Pomoc
v hmotnej
neúplných rodín

núdzi

2015
Počet poberateľov PvHN Neúplna rodina
69
13

2016

2017

13

13

2016

2017

52

41

počet

Počet občanov v HN – resp. poberateľov dávok v HN

Počet poberateľov PvHN
Počet občanov v HN*

2015
100
187

2016
78
160

2017
65
131

Na základe štatistických informácií je zrejmé, ktorým cieľovým skupinám v obci je potrebné venovať
dlhodobú pozornosť a plánovať pre ne sociálne služby. Sú to seniori a tiež osamelo žijúci občania,
zdravotne ťažko postihnutí, nezamestnaní a tiež osoby, ktoré si sami nevedia alebo nedokážu pomôcť.

14

III.
Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb a predpokladaných
potrieb sociálnych služieb podľa jednotlivých cieľových skupín

A.

Sociálne znevýhodnené skupiny

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, komunita a sociálne
prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný spoločným znakom odvodeným od
sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo
na štátnych opatreniach. Celkový počet obyvateľov komunity má trvale klesajúcu tendenciu, čo
preukazuje úbytok populácie ako aj migrácia, tento vývoj z dlhodobého hľadiska môže pôsobiť
problémovo aj na oblasť sociálnych služieb. Veková štruktúra, ktorá je súčasnosti relatívne
stabilizovaná má vzhľadom k vysokému rastu indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti
jednoznačnú tendenciu ďalšieho a trvalého nárastu poproduktívnej kategórie populácie v komunite, čo
je vo väzbe na ďalšie skutočnosti významným faktorom a indikátorom pre plánovanie sociálnych
služieb pri ktorých je nevyhnutné venovať vzrastajúcu pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko
starnutie nie je možné žiadnym spôsobom zastaviť. Z dostupných demografických údajov na základe
štatistického predpokladu sme vypočítali počet občanov, ktorí budú potrebovať istú formu sociálnej
pomoci, prípadne sociálnych služieb. Použili sme pri tom orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu
sociálnych služieb vo vzťahu k veku, miere závislosti na pomoc pri sebaobsluhe a zdravotného
postihnutia. Sociálne znevýhodnené skupiny v obci môžeme rozdeliť na:
a) seniori
b) zdravotne ťažko postihnutí občania
c) deti, mládež a rodiny
d) občania v hmotnej núdzi

A. seniori
identifikácia problémov :
-chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc
- osamelí seniori so zdravotnými problémami
- je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb
- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci
- chýba miestna legislatíva
- chýba pobytová sociálna služba
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Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného
dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, je možné charakterizovať túto skupinu týmito
spoločnými prejavmi:
• predlžovanie individuálneho aj priemerného veku
• nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci
• vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické zmeny
• stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v prospech komunity
Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale a prirodzene vzostupnú
tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity
Obec poskytuje v zmysle zákona o sociálnych službách
stretávať sa seniorom v rámci klubu seniorov.

a)

opatrovateľskú službu, rozvoz stravy a umožňuje

Opatrovateľská služba

Obec Hliník nad Hronom poskytuje opatrovateľskú službu svojim občanom v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Je to typ terénnej sociálnej služby, ktorá pomáha udržať klienta vo
svojom prirodzenom, domácom prostredí.
Opatrovaní klienti doplácajú na poskytovanie OS obci nasledovne :

Od r. 2015 – do 4/2016 – podľa výšky dôchodku boli sumy určené Všeobecne záväzne nariadenie obce
11/2015 nasledovne:
Prijímateľ služby s výškou dôchodku do 300,00 € uhrádzal 1,00 € za 1 hodinu poskytovanej služby.
Prijímateľ služby s výškou dôchodku od 300,01 € je povinný uhradiť 1,30 € za 1 hodinu poskytovanej
služby.
Od 5/2016 – 3/2018
sa suma upravila v nadväznosti na článok 11, ods.10 VZN č.11/ na základe Rozhodnutia starostu obce
číslo 2016/00173 z 25.4.2016 na sumu = 0,30 € / hod. poskytovanej služby bez rozdielu výšky
dôchodku.
Príjem za poskytované opatrovateľskej služby podľa rokov:
rok 2015 = 2.505,23 €
rok 2016 = 3.371,11 €
rok 2017 = 2.400,22 €
od 3/2018 sa dodatkom č. 1/2018 k VZN č. 11/2015 opäť v upravila cena za 1 hod. poskytovanej služby
a to na sumu = 1,30 hod.
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Obec sa zapojila do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby už v roku 2014 a do ďalšej
výzvy sa zapojila v roku 2016 čo je umožnilo zamestnať 5 opatrovateliek .Dotácie zo ŠR a ESF v zmysle
uzavretej zmluvy s IA MPSVR SR -“ operačný program ľudské zdroje“ nasledovne :
za rok 2016 15.211, - € + vyplatené za rok 2016 v roku 2017 = 17 745,- € = 32.956,-€
zo sumy 32.956 bolo vyplatené zo ŠR = 4.944,- € z ESF = 28.012 ,-€
za rok 2017 = 12.675,- € 12.675.- + 17.745,- = 30.420,-€
zo sumy 12.675 bolo vyplatené zo ŠR = 1.901,- € z ESF = 10.774 ,-€
Spolu získané finančné prostriedky k 31.12.2017 za obidva roky = 45.631,- € z toho
ŠR = 6.845,- € a ESF = 38.786,-€
V roku 2015 obec uhradila zo svojho rozpočtu sumu 9 097,00€ na platy opatrovateliek.
Projekt trvá do 30.4.2018 v rámci projektu boli poskytnuté služby terénnych opatrovateliek 14
klientom, z ktorých počas trvania projektu u štyroch klientov nastal exitus.
V roku 2018 sa poskytuje opatrovateľská služba 10 klientom s rôznymi stupňami odkázanosti, ktorých
opatruje 5 opatrovateliek pracujúcich na pracovnú zmluvu .

b)

Stravovanie seniorov

Obec môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov služieb občanovi , ktorý:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby
Obec zabezpečuje stravovanie občanom s invalidným alebo starobným dôchodkom. Obedy sa varia v
školskej jedálni a rozvážajú sa zamestnancom obce priamo do domu klienta. Obec prispieva na stravu
klientom podľa výšky dôchodku. Táto forma služby sa poskytuje v obci od roku 2012.
Tab. Strava klientom podľa výšky dôchodku
Klient s dôchodkom do 300,- €

dopláca na jeden obed 1,40 €

Klient s dôchodkom od 301 - do 400,- €

dopláca na jeden obed 2,30 €

Klient s dôchodkom nad 401,- €

dopláca na jeden obed 2,80 €

Tab.: Počet stravníkov za posledné 3 roky poskytovania služby
Rok 2015

109 stravníkov

Obec doplácala na
stravu

21.381,99 €

Rok 2016

54 stravníkov

Obec doplácala na
stravu

5.095,91 €
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Rok 2017

33 stravníkov

Obec doplácala na
stravu

3.809,26 €

Obec sa uchádzala aj o poskytnutie dotácie zo Štátneho rozpočtu na nákup automobilu na rozvoz
stravy a plánuje poskytovanie prepravnej služby nevládnym a imobilným osobám, alebo sociálne
odkázaným občanom s nízkym príjmom. V roku 2016 dotácia schválená nebola. Obec sa o ňu uchádza
opätovne.

c)

Združenie seniorov

V obci sa nachádza Združenie seniorov so 180 členskou základňou. Seniori sa pravidelne stretávajú,
majú svoj program a obec im každoročne prispieva na činnosť sumou 2000,-€, ktorú dostávajú formou
dotácie. Táto podpora je v zmysle zákona o obecnom zriadení kde obec má vytvárať podmienky
a podporu pre občanov a tiež združovaním občanov predchádza ich izolácii a podporuje ich
spoločenské kontakty a záujmovú činnosť.

B. Ťažko zdravotne postihnutí občania
Jedná sa o skupinu občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného postihnutia, ktoré
sú buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas ontogenézy.
Identifikácia problémov :
- chýba možnosť zamestnať zdravotne postihnuté osoby
- nie je vyriešená bezbariérovosť v obci
- chýba miestna legislatíva
- chýba pobytová sociálna služba
- chýba miestna organizácia zdravotne postihnutých
- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc

Zdravotne ťažko postihnutí občania napriek počtu, ktorí sa pohybuje okolo 200 občanov so zdravotným
postihnutím nemajú v obci vlastné centrum ani vlastnú organizáciu nestretávajú sa a sú registrovaní
individuálne v rôznych organizáciách.

C. Deti, mládež a rodiny
Identifikácia problému
- chýba vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú pomoc
- nevhodné trávenie voľného času
- rodiny s deťmi sú často na hranici životného minima

Obec Hliník nad Hronom venuje osobitnú pozornosť aj rodine. Obec je zriaďovateľom Základnej školy,
ktorú navštevuje 198 žiakov, okrem detí z Hliníka nad Hronom, povinnú školskú dochádzku absolvujú aj
deti z okolitých spádových obcí – Lehôtka pod Brehmi, Repište, Dolná Ždaňa, Sklené Teplice, Bzenica,
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Bukovina a Vyhne. V ZŠ sa vyskytujú deti v hmotnej núdzi s počtom 26, ktorým sa poskytuje dotácia na
stravu.
Obec je zriaďovateľom Materskej školy, ktorú navštevuje 67 detí, okrem detí z obce predprimárne
vzdelávanie absolvujú aj deti z okolitých spádových obcí – Lehôtka pod Brehmi a Dolná Ždaňa. V MŠ sa
poskytuje dotácia na stravu pre 5 detí v hmotnej núdzi. Obec je osobitným príjemcom rodinných
prídavkov v 2 prípadoch. V reedukačných centrách sa v súčasnosti nachádzajú 2 deti. 3 deti sú
v pestúnskej starostlivosti u občanov obce Hliník nad Hronom.

D. Občania v hmotnej núdzi
Počet občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi má klesajúci charakter napriek tomu je potrebné
tejto cieľovej skupine venovať zvýšenú pozornosť.
Identifikácia problémov :
-chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc
- chýba poradenstvo o možnostiach sociálnej pomoci
- chýbajú preventívne sociálne opatrenia a financie
- narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami
- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie
Počet občanov v HN – resp. poberateľov dávok v HN
2015
Počet poberateľov PvHN
Počet občanov v HN*

2016
100
187

2017
78
160

65
131

V rozpočte obce na roky 2016 – 2017 bolo na položke 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a
sociálnej núdzi rozpočtované:
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi rok 2015, 12005 rok 2016 12 335, rok 2017 12
395,00
Členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného
ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky,
sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského
riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom
nevylučujú.
O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce.
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Rómske etnikum
Rómske etnikum je v obci zastúpené 0,8% podľa atlasu rómskych komunít. V roku 2015 na základe
projektu Implementačnej agentúry pre Operačný program – Zamestnanosť a sociálna inklúzia bolo
zriadené Komunitné centrum . Tento projekt trval jeden rok.

IV.

Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

V roku 2015 bol vypracovaný dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Hliník nad Hronom na roky 2015-2021“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na
základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority
rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej
úrovni. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Prostredníctvom PHSR sa
uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a
environmentálnu oblasť.
Prioritná oblasť PO 02 Sociálna oblasť za určenie priorít

Opatrenie
Opatrenie 2.1 Zlepšenie
občianskej vybavenosti

Opatrenie 2.2 Podpora zdravotnej
starostlivosti obyvateľov obce

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť/ Oblasť

Projekt 2.1.1 Prestavba starej školy
na obecný úrad

Sociálna – obecné budovy

Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia
kultúrneho domu

Sociálna – obecné budovy

Projekt 2.1.3 Rekonštrukcia Domu
smútku

Sociálna – obecné budovy

Projekt 2.2.1 Prestavba obecného
klubu na zdravotné stredisko

Sociálna – starostlivosť
o obyvateľstvo

Projekt 2.2.2 Vybudovanie Domova
sociálnych služieb
Opatrenie 2.3 Podpora športu a
aktívneho trávenia voľného času
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Projekt 2.3.1 Dobudovanie a
rekonštrukcia centrálneho
športového areálu pri ZŠ

Sociálna – šport a voľný čas

V.

Časový plán realizácie komunitného plánu obce a stanovenie priorít
A.

EMPIRICKÝ VÝSKUM

Na empiricky výskum bolo vytlačených 250 kusov dotazníkov, pričom obec má 980 domácností.
Dotazník bol k dispozícii od 9.1.2018-23.1.2018, na webovej stránke obce a siedmych kontaktných
miestach a to: Obecný úrad Hliník nad Hronom, Lekáreň AVICENA, Ambulancia MUDr. Kratochvíľu
a MUDr. Haffnerovej, Jednota SD sídlisko, Jednota SD pod Kalváriou, Predajňa potravín SAMA. Dotazník
bol anonymný a slúžil výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb.
Návratnosť dotazníka bol 60ks.

B.
VÝSTUP Z DOTAZNÍKA PRE OBYVATEĽOV OBCE HLINÍK NAD
HRONOM A JEHO DOMÁCNOSTI
Dotazník vrátilo 60 respondentov, z toho 22 mužov a 36 žien a 2 respondenti neuviedli pohlavie.
Graf č. 1: Počet respondentov
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Z celkového počtu 60 respondentov, 6 respondenti v dotazníku neuviedli svoj vek. 3 respondenti boli
vo veku 18-35 rokov, 6 respondenti vo veku 36-45 rokov. Vo vekovej kategórii 46-55 rokov bolo 9
respondentov. V kategórii 56-65 rokov bolo 11 respondentov a najviac respondentov v počte 17 je
v kategórii 76 a viac rokov.
Graf č.2: Vek respondentov
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neuviedli vek

7 respondentov uviedlo, že má základné vzdelanie. 40 respondentov má stredoškolské vzdelanie a 10
respondenti majú vzdelanie vysokoškolské. 3 respondenti neuviedli najvyššie dosiahnuté vzdelanie.
Graf č.3: Najvyššie vzdelanie respondentov
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Pri otázke, či sú alebo nie sú občania, ktorí vyplnili dotazník prijímateľmi sociálnej služby odpovedali
respondenti nasledovne. Prijímateľom sociálnej služby bolo 6 respondentov, 43 respondenti nie sú
prijímateľmi a 11 respondenti neuviedli odpoveď.
Graf č.4: Prijímateľ sociálnej služby
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Neprijíma soc. Služby
Neuviedli

Respondentov sme sa tiež pýtali, či majú informácie o poskytovaní sociálnych služieb v obci. 36
respondentov odpovedalo, že majú informácie prostredníctvom Obecného úradu Hliník nad Hronom.
Ďalší zdroj odkiaľ respondenti majú informácie je rodina, priatelia, známi, a internet. 20 respondentov
nemá žiadne informácie a zatiaľ sa ani o poskytovanie sociálnych služieb nezaujíma a 4 respondenti
neodpovedali.
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Graf č.5: Informácie o poskytovaní sociálnych služieb v obci
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Pri problematike, či majú občania v súčasnosti nejaký sociálny problém (respondenti mali na výber z viacero
možností), uviedli nasledovne. Najviac respondentov – 9 má problém s mobilitou v obci Hliník nad Hronom, či
už je to Obecný úrad, obchody, pošta, autobusová zastávka. Traja respondenti odpovedali, že majú problém pri
pracovnom uplatnení sa so zdravotným postihnutím. Pri probléme s uplatňovaním práv a právom chránených
záujmov (vybavovanie úradných záležitostí, vybavovanie osobných dokladov, vypisovanie tlačív a pod.),
odpovedali 2 respondenti, že majú problém. 46 respondentov neuviedlo žiadny problém.
Graf č.6: Identifikácia sociálneho problému
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Sociálne služby a spokojnosť s nimi, ktoré respondenti využívajú sú najmä strava zo školskej jedálne.
Väčšina respondentov na túto otázku neodpovedala.
Sociálne služby, ktoré by v obci boli potrebné sú hlavne dom pre seniorov na stretnutia v rámci dňa
(denný stacionár), opatrovateľská služba v prípade choroby, prepravná služba dôchodcov a osobám so
zdravotným postihnutím - pomoc prepravy k lekárovi, starostlivosť o voľný čas sociálne slabej mládeži,
požičiavanie pomôcok, dom dôchodcov a odpratávanie snehu zo schodov.

Tab. č.: Sociálne služby, ktoré by boli potrebné v obci Hliník nad Hronom
Prepravná služba
Zariadenie opatrovateľskej služby v prípade
choroby (rozšírenie OS)
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5 respondentov
10 respondentov

Domoc dôchodcov

11 respondentov

Požičiavanie pomôcok
Starostlivosť o voľný čas soc. slabšej mládeži
Denný stacionár pre dôchodcov
Klub dôchodcov
Odpratávanie snehu zo schodov
Nemám prehľad

2 respondenti
3 respondenti
13 respondentov
12 respondentov
2 respondenti
1 respondent

Väčšina respondentov – 38, nevyužíva sociálne služby. Problémy, s ktorými sa respondenti stretávajú
pri využívaní sociálnych služieb sú hlavne problémy s parkovaním, nedostatok času pre klienta,
vybudovanie domova sociálnych služieb ako aj dovoz stravy aj z iných zdrojov ako je školská jedáleň
základnej školy.
Graf č.7: Využívanie sociálnych služieb a problémy, s ktorými sa pri ich využití respondenti stretávajú
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Pri otázke, ktorej skupine obyvateľstva by mala byť venovaná väčšia pozornosť odpovedali respondenti
nasledovne. Najväčšia pozornosť by mala byť venovaná dôchodcom/seniorom , osobám so zdravotným
postihnutím a tiež deťom a mládeži. 17 respondentov sa prikláňa k rodinám s malými deťmi ďalej osobám
ohrozenými závislosťami, nezamestnaným a deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Pozornosť si tiež zaslúžia bezdomovci, etnické menšiny a deti z detského domova.

Tab. č.: Väčšia pozornosť venovaná skupinám obyvateľstva
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Seniori/dôchodcovia
Deti a mládež

39 respondentov
24 respondentov

Osoby so zdravotným postihnutím

24 respondentov

Rodiny s malými deťmi
Osoby ohrozené závislosťami
Nezamestnaní
Deti a mládež zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Bezdomovci

17 respondenti
14 respondenti
11 respondentov
10 respondentov
6 respondenti

Etnické menšiny
Deti z detského domova

4 respondenti
3 respondenti

Graf č.8: Väčšia pozornosť venovaná skupinám obyvateľstva zobrazené v grafe
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Obyvateľom Hliníka nad Hronom sme dali možnosť vyjadriť sa, čo považujú v tejto súvislosti dôležité.
Čo by si obyvatelia najviac priali je vybudovanie Domova dôchodcov. Za najväčší problém považujú –
problém s košmi na venčenie psov a to najmä v parku a pri detskom ihrisku, bezbariérovosť v obci,
budovanie bytoviek pre mladých ľudí, oprava a vybudovanie detských ihrísk, vytváranie zelene. V obci
sa nachádzajú aj neprispôsobiví občania a to je jeden z dôvodov pre zavedenie policajného zboru v obci
ako aj preverenie ľudí v hmotnej núdzi. Za jeden z problémov a riešenie považujú obyvatelia zaviesť
donášku potravín a liekov z obchodov v prípade kalamity ( sneh, námraza, víchrica a pod.). Tiež by si
želali vytváranie podmienok na rozvoj opatrovateľskej služby v domácom prostredí ako aj zabezpečiť
starostlivosť o deti počas prázdnin.
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Graf č.9: Čo považujú obyvatelia obce za dôležité
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C.

Strategické ciele

V súlade s požiadavkami je nutné udržať existujúce služby a rozšíriť tie sociálne služby, ktoré v obci
absentujú. Ide o terénne sociálne služby pre seniorov a zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré
zabezpečujú zotrvanie obyvateľov v ich domácom prostredí, kde sú zvyknutí a kde sa cítia v bezpečí a
kde majú vytvorené sociálne väzby. Zabezpečiť možnosť prepravy seniorov a zdravotne ťažko
postihnutých osôb. Tiež ide o sociálne služby, ktoré občan potrebuje čo vyplnilo z analýzy stavu
a empirického výskumu.
Opatrenie 1. Zabezpečovanie terénnych sociálnych - opatrovateľskej služby po skončení NP POS
Popis opatrenia: analýza potrieb cieľovej skupiny v oblasti potreby sociálnych služieb,
Zdroje financovania : rozpočet obce , neverejní poskytovatelia, ktorí budú doplnení do Komunitného
plánu, výzvy a projekty
Termín: 2018 – 2022
Opatrenie 2. Prepravná služba – zriadenie prepravnej služby pre seniorov a osôb ZŤP
Popis opatrenia : služba je potrebná na zabezpečenie kvality života a mobility občanov
Zdroje financovania: výzva MPSVR, rozpočet obce
Termín: 2018 – 2022
Opatrenie 3. Zabezpečenie sociálneho poradenstva pre všetky cieľové skupiny : seniori, osoby so
zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, občania v hmotnej núdzi, bezdomovci ai.
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Popis opatrenia: v obci je nutné vytvoriť pracovné miesto v organizačnej štruktúre Obecného úradu,
pracovník ktorý bude poskytovať sociálne poradenstvo a organizovať sociálne služby v obci, nakoľko
respondenti v dotazníku uviedli nedostatok času pre klienta je to čo považujú za potrebné zmeniť
Termín realizácie: 2018
Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty, VÚC
Opatrenie 4 : Vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia pre seniorov alebo zabezpečenie
vybudovania a prevádzkovania zariadenia iným poskytovateľom sociálnych služieb
Popis opatrenia: z empirického výskumu vyplnilo, že občania prejavili záujem aj o takéto pobytové
zariadenie v obci a aj vzhľadom k počtu občanov v seniorskom veku a osamelo žijúcom osobám a tiež
v zmysle legislatívy SR / platby obce za občanov umiestnených obcou v iných zariadeniach/
Termín: 2018 – 2022
Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty, ŠR, neverní poskytovatelia, príjem od užívateľov
zariadenia, VÚC
Opatrenie 5: Preventívne programy pre všetky cieľové skupiny : seniori, osoby so zdravotným
postihnutím, rodiny s deťmi, občania v hmotnej núdzi, bezdomovci, rómske etnikom, závislé osoby,
nezamestnaní občania ai.
Popis opatrenia: z analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb , empirického výskumu vyplnilo, že
prevenciu je potrebné robiť cielene a venovať jej veľkú pozornosť u všetkých cieľových skupín
Termín: 2018 – 2022
Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty, ŠR, VÚC
Opatrenie 6: Zvyšovanie informovanosti občanov obce o sociálnych službách, zdravotnej starostlivosti,
zdravotných pomôckach prostredníctvom informačných kanálov obce
Popis opatrenia: z analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb , empirického výskumu vyplnilo, že
informovanosť občanov obce o sociálnych službách, zdravotnej starostlivosti, zdravotných pomôckach
je veľmi nízka
Termín: 2018 – 2022
Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty
Opatrenie 7: Rozvoj dobrovoľníctva u občanov v obci najmä u mladých ľudí a seniorov , vytváranie
programov medzigeneračnej spolupráce
Popis opatrenia: z analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb , že dobrovoľníctvo je jedna
z možností predchádzania negatívnych javov v obci a je to altruistická aktivita na podporu dobra
alebo zlepšovania kvality ľudského života ohrozených občanov.
Termín: 2018 – 2022
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Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty
Opatrenie 8.: Zabezpečenie bezbariérového prístupu do verejných objektov v obci
Popis opatrenia: uľahčenie samostatného a bezpečného pohybu a vstupu do verejných objektov v obci
Finančné zdroje: dotácia z MPSVR , dotácie iných organizácií , rozpočet obce
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Monitorovanie a hodnotenie komunitného plánu

VI.

Monitorovanie komunitného plánu bude priebežne vykonávať sociálno-bytová komisia. Komisia
minimálne jedenkrát ročne alebo podľa potreby vykoná hodnotenie. Správu o plnení cieľov
komunitného plánu predloží obecnému zastupiteľstvu.
Súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb je aj analýza požiadaviek prijímateľov poskytovania
sociálnych služieb. SWOT analýza je jedným zo základných nástrojov strategického plánovania a
rozvoja. Zaoberá sa súčasnou a budúcou sociálnou situáciou a obsahuje aj prehľad silných a slabých
stránok ako aj príležitosti a ohrozenia v sociálnej oblasti v obci Hliník nad Hronom. Analýza silných a
slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov, odhaľuje, čo v meste máme
pozitívne a negatívne.

SWOT analýza na území obce Hliník nad Hronom
Silné stránky

Slabé stránky
-

-

-

poskytovanie opatrovateľskej služby v
prirodzenom prostredí klienta
skúsenosti obce na jej území s realizáciou
projektov v predmetnej oblasti
záujem obce na poskytovaní a rozširovaní
sociálnych služieb
dostatok priestorov na poskytovanie nových
služieb

existencia siete školských zariadení (Základná
škola s materskou školou

-

obec disponuje nájomnými bytmi

-

rozširovanie kapacity nájomných bytov

-

existencia zdravotného strediska – 2 všeobecný
lekári, kožná lekárka, pediatrička, stomatológ
a lekáreň

-
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združovanie seniorov v záujmovej organizácii

-

-

-

narastajúci počet seniorov
a vysoký počet zdravotne ťažko
postihnutých osôb
nárast sociálno-patologických javov
(drogy, alkohol, gamblerstvo, drobné
krádeže, poškodzovanie verejného
majetku)
chýbajúce poradenstvo v sociálnej
oblasti

absencia aktivít pre mládež
nepostačujúca kapacita
opatrovateľskej služby v
domácom prostredí
- chýbajúce bezbariérové
prístupy
- chýbajúca sociálna služba –
denný stacionár a chýbajúce
priestorové
podmienky
s vybavením
- chýba zariadenie pre seniorov
- slabá informovanosť obyvateľov
o možnostiach poskytovaných soc.
služieb
- rodičia (často aj s deťmi)
odchádzajú za prácou mimo
regiónu i mimo SR
- neúplné rodiny

Príležitosti

-

legislatívna i finančná podpora nových foriem
sociálnych služieb pre jednotlivé cieľové skupiny
mimovládna organizácia poskytujúca sociálne
služby na území obce
zazmluvnenie
neziskových
organizácií
poskytujúcich sociálne služby
využívanie budov patriacich obci pre rozvoj
sociálnych služieb
priestor na ponuky pre neverejných
poskytovateľov SS
budovanie siete sociálnych služieb

Ohrozenia
-

legislatívne zmeny
–
zákon o soc. službách
demografická krivka (starnutie) –
odliv mladých z regiónu
rozpad spoločenských,
komunitných,
rodinných vzťahov
osamelí obyvatelia v
seniorskom veku

Záver
Komunitný plán sociálnych služieb obce Hliník nad Hronom na obdobie rokov 2018 – 2022 prioritne
podporuje rozvoj terénnych sociálnych služieb, zosúladenie rodinného a pracovného života, zameriava
sa na podporu tvorby pracovných príležitostí pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením a na
podporu aktívneho starnutia. Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hliník nad
Hronom sa v obci pristúpilo ku komplexnému komunitnému plánovaniu, cieľom ktorého je:
 zmapovanie a vyhodnotenie situácie v oblasti sociálnych služieb v obci,
 naštartovanie systematického a transparentného plánovania rozvoja sociálnych služieb za účasti
všetkých dotknutých subjektov a vytvorenie efektívne fungujúceho miestneho partnerstva týchto
subjektov,
 stanovenie a realizácia strategických cieľov a opatrení rozvoja sociálnych služieb obce,
 vytvorenie nástroja pre rozhodovanie manažmentu obce v oblasti sociálnych služieb.
Úspech realizácie strategických cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne bude podmienený
mierou spolupráce dotknutých subjektov a vhodným zabezpečením finančných, materiálnych a
personálnych podmienok potrebných na rozvoj sociálnych služieb v obci.
Hliník nad Hronom, jún 2018
Dokument bol prerokovaný a schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2018.
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Príloha

Dotazník k vypracovaniu komunitného plánu poskytovania
sociálnych služieb
Vážení občania Hliníka nad Hronom!
Obec Hliník nad Hronom sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie 20182022 obracia na Vás s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do
samotného procesu komunitného plánovania. S Vašou pomocou takto dokážeme lepšie zistiť sociálne
služby v obci , ktoré bude potrebné podporovať. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov
budú použité výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb . Za Váš čas
strávený vyplnením dotazníka, Vám ďakujeme .

Váš vek
Vaša odpoveď

-------------------------------------------------------------------------------

Pohlavie
⎕ muž
⎕ žena

Najvyššie vzdelanie
⎕ základné
⎕ stredoškolské
⎕ vysokoškolské

Ste prijímateľom sociálnej služby?
⎕ áno
⎕ nie

Máte informácie o poskytovaní sociálnych služieb v obci Hliník nad Hronom
⎕ áno
⎕ nie

Máte v súčasnosti nejaký sociálny problém?
⎕ problém s mobilitou
⎕ problém so zabezpečením stravy
⎕ problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov ( vybavovanie úradných
záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní,
vypisovanie tlačív, písomná komunikácia v úradnom jazyku, atď.)
⎕ problém s pracovným uplatnením sa so zdravotným postihnutím
⎕ problém so zabezpečením osobnej starostlivosti o dieťa
⎕ Iné:
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Aké sociálne služby využívate pri riešení Vášho sociálneho problému a aká je
Vaša spokojnosť s nimi?
Vaša odpoveď

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ktoré sociálne služby by podľa Vás boli ešte potrebné v obci?
Vaša odpoveď

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade, že využívate sociálne služby uveďte, s akými problémami sa
stretávate pri ich využívaní? Popíšte prosím problém a uveďte Vaše návrhy na
riešenie daného problému!
⎕ nevyužívam sociálne služby
⎕ využívam sociálne služby – mám problém (prosím vypísať do kolónky „iné“ navrhované
riešenie)
⎕ iné............................................................................................................................................................

Ktorým z nasledujúcich skupín obyvateľstva by mala byť venovaná väčšia
pozornosť?
⎕ rodiny s malými deťmi
⎕ deti a mládež
⎕ deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia
⎕ seniori/dôchodcovia
⎕ osoby so zdravotným postihnutím
⎕ bezdomovci
⎕ deti z detského domova
⎕ osoby ohrozené závislosťami
⎕ nezamestnaní
⎕ etnické menšiny
⎕ iné.......................................

Priestor na Vaše vyjadrenie – tu máte možnosť napísať, čo považujete v tejto
súvislosti za dôležité (čo v dotazníku nie je)
Vaša odpoveď
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník prosíme doručiť do 23.1.2018 na : Obecný úrad Hliník nad Hronom
Kontaktná osoba: Anna Tencerová
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