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ÚVOD
Mesto Krompachy v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
vypracovalo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy na roky 2010 – 2018
s aktualizáciou do roku 2020.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy je dlhodobý strategický
dokument, ktorého cieľom je :
Ø vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre
jednotlivé sociálne skupiny;
Ø vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania
vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych
sociálnych problémov;
Ø podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania ďalších
sociálnych zariadení.

Ide o otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta a zainteresovaných
subjektov v sociálnej oblasti. Dokument je vypracovaný na obdobie rokov 2010 - 2020.
V zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z., 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, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
Koncepcia sociálnych služieb vychádza zo základných strategických dokumentov
vypracovaných na národnej a regionálnej úrovni a z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť.
Dokument je v súlade s územným plánom mesta Krompachy a PHSR mesta
Krompachy na roky 2015 - 2022, ktorý bude aktualizovaný a budú v ňom zapracované ciele
a aktivity tohto komunitného plánu.
Zámerom mesta Krompachy je vytvorenie dokumentu , ktorý bude citlivo pristupovať
k potrebám občanov aj poskytovateľom sociálnych služieb.
Obsahom Komunitného plánu je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb,
analýza

požiadaviek

prijímateľov

sociálnych

služieb,

analýza

sociologických

a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán
realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.
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Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať
rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce i kraja
a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Charakteristickým znakom
metódy je dôraz kladený na:
Ø zapájanie všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť týka;
Ø dialóg a vyjednávanie;
Ø dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov.
Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti
poskytovateľov služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb
komunity. V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych služieb v danej
komunite sa stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri:
Ø objednávatelia služieb;
Ø poskytovatelia služieb;
Ø príjemcovia služieb (klienti).
Prínosom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
Ø zapojenie všetkých účastníkov systému sociálnych služieb (prijímateľov,
poskytovateľov, objednávateľov) do prípravy a uskutočňovania plánu sociálnych
služieb a zvýšenie podielu občanov na rozhodovacom procese o spôsobe ich
zabezpečenia, zvýšenie miery zapojenia občanov do diania v meste;
Ø zvyšovanie dostupnosti a kvality sociálnych služieb a rozšírenie ich ponuky,
zabezpečenie toho, aby sociálne služby zodpovedali zisteným miestnym
potrebám, reagovali na miestne odlišnosti;
Ø zvyšovanie

efektivity

investovaných

finančných

prostriedkov,

lebo

sú

vynakladané len na také služby, ktoré sú potrebné;
Ø rozširovanie potrebných sociálnych služieb a ich kvality;
Ø podporovanie dialógu a spolupráce medzi obyvateľmi, zvyšovanie pocitu
príslušnosti ku komunite, získavanie nových ľudských a materiálnych zdrojov.
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Vymedzenie jednotlivých pojmov
Prijímateľ
je osoba, ktorá využíva sociálne služby, pretože sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii.

Poskytovateľ
je subjekt poskytujúci sociálne služby (na základe podmienok stanovených zákonom).
Ø Verejný poskytovateľ – obec, vyšší územný celok
Ø Neverejný poskytovateľ – nezisková organizácia, občianske združenie...
Objednávateľ
je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb v danej komunite. Objednávateľom sú najmä
obce a vyššie územné celky, v kompetencii ktorých je sociálna oblasť.

Sociálna služba
je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo iná činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú
zamerané na:
Ø prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny
alebo komunity;
Ø zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný
života na podporu jej začlenenia do spoločnosti;
Ø zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby;
Ø riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny;
Ø prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Komunita
je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú
viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.
Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych
služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo
predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych
problémov.
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Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov
miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho
spoločenstva, hlavne rozvojom sociálnych služieb.
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia
činnosti subjektov – rodina, mesto, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb,
poskytovatelia služieb zamestnanosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Cieľom komunitnej rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností,
mentálnych schopností a pracovných schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej
situácií a podpora jej začlenenia do spoločnosti.
Za účelom vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu zriaďovať komunitné
centrá.
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Teoretické východiska v oblasti poskytovania sociálnych
služieb

Sociálna služba je definovaná ako odborná činnosť, obsluţná činnosť alebo ďalšia
činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
Ø prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
Ø zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a
na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
Ø zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
Ø riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
Ø prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej
zmene pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý
nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania
sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti
poskytovateľa sociálnej služby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb
vypracovať a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania
sociálnych služieb tzv. štandardy kvality.
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) obec vypracúva komunitný
plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb vo svojom
územnom obvode a s prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. V súlade
s ustanovením § 80 písm. a) a § 83 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. je obec povinná
vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb a to v spolupráci s poskytovateľmi
8

a prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
V rámci určenia cieľov a priorít komunitného plánu ukladá obci povinnosť určiť aj
kvantifikáciu potrebnej kapacity sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení,
potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode mesta.
V komunitnom pláne ide o vymedzenie finančných podmienok v rámci rozpočtu mesta vo
vzťahu k verejným aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb podľa jednotlivých
druhov a foriem sociálnych služieb.
V zmysle zákona o sociálnych službách obce a mestá dostali v súvislosti
s komunitným plánom novú úlohu - osvedčovať konkrétnym poskytovateľom sociálnych
služieb na ich území, že poskytovanie konkrétnej sociálnej verejným záujmom.
Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti od
povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízko prahové
denné centrum, zariadenie núdzového bývania),
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
nízko prahové denné centrum pre deti a rodinu),
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba,
sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej
asistencie, požičiavanie pomôcok),
4. sociálne

služby

s použitím

telekomunikačných

technológií

(monitorovanie

a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií),
5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv
a povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň,
osobnej hygieny).
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práčovňa, stredisko

1.2 Východiská komunitného plánovania
Národné dokumenty
Ø Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
Ø Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014-2020
Ø Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019
Ø Národná stratégia na ochranu detí pre násilím
Ø Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020
Ø Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v
Slovenskej republike,
Ø Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020,
Ø Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeži v Slovenskej republike
Ø Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
Ø Koncepcia rozvoja sociálnych služieb KESK
Ø Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015
Ø Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Ø Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Ø Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov
Ø Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Ø Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ø Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Regionálne dokumenty
Ø Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020
Miestne dokumenty
Ø Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy 2015 – 2022
Ø Územný plán mesta Krompachy
Ø VZN č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Krompachy
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Ø VZN č. 6/2011 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ø Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, ako záväzný
dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja
sociálnych služieb a taktiež systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení
vlády SR v tejto oblasti. Jedným z prierezových princípov národných priorít je
deinštitucionalizácia sociálnych služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych
služieb a prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora
poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb v zariadení
s týždenným pobytom.
Základným zámerom deinštitucionalizácie v Slovenskej republike je vytvorenie a
zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov, odkázaných na
pomoc spoločnosti,

v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, prostredníctvom

komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme. Dňa 14. 12. 2012 bol
schválený Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v
systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015. Vypracovanie Národného akčného plánu
deinštitucionalizácie je jednou zo základných úloh Stratégie deinštitucionalizácie. Národný
akčný plán deinštitucionalizácie predstavuje základný plánovací dokument Stratégie
deinštitucionalizácie v oblasti prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v
systéme sociálnych služieb v Slovenskej republike.
Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych služieb
v súlade so stanovenými národnými prioritami.

1.3 Úlohy a kompetencie obce v sociálnej oblasti
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.
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Obec je povinná vytvárať podmienky na podporu:
a) komunitného rozvoja,
b) komunitnej práce - odporu aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu
sociálnych problémov,
c) komunitnej rehabilitácie - koordináciu činností subjektov obce (rodina, obec,
vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych
služieb, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) vedúcich k obnove a rozvoju
fyzických, mentálnych, pracovných schopností v nepriaznivej situácii a k podpore v
začlenení sa do spoločnosti. Na tento účel slúžia komunitné centrá.

Zákon o sociálnych službách stanovuje pôsobnosť obce a stanovuje jej nasledujúce
kompetencie a úlohy vo vzťahu ku komunitnému plánu:
OBEC:
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:
Ø v zariadení pre seniorov,
Ø v zariadení opatrovateľskej služby,
Ø v dennom stacionári,
Ø v odkázanosti na opatrovateľskú službu,
Ø v odkázanosti na prepravnú službu,
Ø a ďalšie,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
1) sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom centre,
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2) sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
3) opatrovateľskej služby,
4) prepravnej služby,
5) odľahčovacej služby.
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby podľa § 12 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
h) uzatvára zmluvu:
1) poskytovaní sociálnej služby,
2) o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
3) o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s inou obcou alebo iným
poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný
celok a ďalšie.
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2 Analytická časť
Mesto Krompachy leží v západnej časti Košického kraja a je súčasťou regiónu Stredný
Spiš. Administratívne patrí do okresu Spišská Nová Ves a do Košického samosprávneho
kraja. Z geomorfologického členenia patrí územie mesta do najsevernejšej časti Gemeri,
do Spišsko-gemerského Rudohoria. Časť územia patrí do východného výbežku Hornádskej
kotliny, časť do hornádskeho podolia a Kľuknavskej kotliny.

Podľa klimatického delenia má toto územie mierne teplú, mierne vlhkú, studenú zimu
a kotlinovú klímu. Ročný úhrn zrážok dosahuje 625 mm a priemerná ročná teplota je 6,8 oC,
keď v januári je priemerná teplota -6,2 oC, v apríli 7,4 oC a v októbri 7,6 oC.
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Sídelná zástavba mesta má tvar písmena „T“ a je sústredená v údolnej nive Hornádu
a potoka Slovinka, ktorý preteká stredom mesta. Prevažná časť zástavbyje sústredená vo
výškovom rozpätí 360 – 450 m.n.m. Rozsah katastra predstavuje 2 284 ha.
Podľa počtu obyvateľov sa mesto Krompachy radí medzi malé mestá. Z hľadiska
dostupnosti má mesto Krompachy výhodnú polohu. Hlavnou dopravnou cestnou tepnou je
cesta II. triedy č. 547, ktorá prechádza zo Spišského Podhradia cez Spišské Vlachy,
Krompachy do Košíc. Územím mesta prechádza hlavný železničný ťah Čierna nad Tisou Košice - Poprad - Žilina s napojením na Bratislavu. Cestné vzdialenosti do hlavného mesta
Bratislavy sú 386 km a do krajského mesta Košice približne 50 km.

2.1

Analýza sociologických a demografických údajov
V súčasnosti v roku 2018 má mesto Krompachy 8 813 obyvateľov. Z demografických

údajov mesta vyplýva, že vývoj počtu obyvateľov mesta má kolísavú tendenciu. Každoročne
sa prejavuje silný trend migrácie, kde počet odsťahovaných prevláda nad prisťahovanými.
Tabuľka č.1: Demografické charakteristiky obyvateľov mesta Krompachy
2011
2012
2013
2014
2015
8 648
8 700
8 815
Počet obyvateľov
Prirodzený
64
-3
51
prírastok/úbytok
63
114
92
Migračné saldo
Celkový
127
111
143
prírastok/úbytok
Zdroj: Mesto Krompachy, vlastné spracovanie

2016

2017

8 816

8 811

8 762

8 792

-9

-13

-42

92

140

140

151

147

131

127

109

239

Vývoj demografických ukazovateľov je podmienený prirodzeným prírastkom,
resp. úbytkom a migráciou obyvateľov. Podľa prognózy vypracovanej Štatistickým úradom
SR

v roku

2007,

priemerný

vek

obyvateľstva

presiahne

v roku

2015

hodnotu

40 rokov a do roku 2025 sa priblíži k hodnote 43 rokov. Odhaduje sa, že od roku 2018 budú
na Slovensku prevažovať seniori nad detskou zložkou obyvateľstva.
Porovnaním demografických údajov vyplýva, že počet obyvateľov má kolísavú
tendenciu. Počet narodených každoročne prevyšuje počet zomrelých. Negatívne na vývoj
počtu obyvateľstva v meste pôsobí aj migrácia, kde výrazne prevláda počet odsťahovaných
nad počtom prisťahovaných.
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Národnostné zloženie
Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstva má v Krompachoch najväčšie
zastúpenie slovenská národnosť – 7 378 obyvateľov, čo je takmer 85%. K rómskej národnosti
sa hlási 1,6% občanov a k českej národnosti 0,33%. V malom počte je zastúpená národnosť
maďarská, rusínska, ukrajinská, nemecká (viď. tab. č. 2).
Tabuľka č.2: Obyvateľstvo podľa národnosti

Národnosť

mesto Krompachy
7 378
139
5
29
11
4
4
14
1 167

Slovenská
Rómska
Maďarská
Česká
Rusínska
Ukrajinská
Nemecká
Iná
Nezistená
Zdroj: Sčítanie obyvateľov v roku 2011

Pozn.:
Rómska národnosť:
Ø ide o počet oficiálne prihlásených k rómskej národnosti,
Ø počet občanov rómskeho etnika je v Krompachoch veľmi blízky číslu 2 500.
Náboženstvo
Najviac obyvateľov Krompách sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi – 61,21%. Nasledujú
ateisti 14%, obyvateľstvo pravoslávneho vyznania 2,8%, gréckokatolíckeho vyznania
1,88%, príslušníci evanjelickej augsburskej cirkvi 1,23%. Údaje v počtoch obyvateľov uvádza
tabuľka č. 3.
Tabuľka č.3: Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania

Náboženské vyznanie
rímskokatolícka
Evanjelická augsburského vyznania
gréckokatolícka
reformovaná kresťanská
pravoslávna
náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
evanjelická metodistická
bez vyznania
nezistené resp. iné

mesto Krompachy
5 361
108
165
3
248
10
9
1 238
1 506

Zdroj: Sčítanie obyvateľov v roku 2011
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Vzdelanostná úroveň
V kontexte úrovne vzdelanosti populácie mesta, ktorá sa stáva jedným z predpokladov
významne vplývajúcim na celkovú schopnosť rozvoja územia, možno konštatovať, že
priemyselný charakter územia sa výrazne podpísal pod vzdelanostnú úroveň obyvateľstva. Pre
obyvateľov mesta dominuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, ktoré dosiahlo
takmer 17,5 % obyvateľstva. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo len 1,65% obyvateľstva.

Tabuľka č.3: Obyvateľstvo podľa vzdelania
Úroveň vzdelania
základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné (bez maturity)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské II. st.
vysokoškolské doktorandské

Mesto Krompachy
1 445
1 078
823
264
1 531
297
91
162
648
24

Zdroj: Sčítanie obyvateľov v roku 2011

Zamestnanosť
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje v priemyselnej výrobe, v službách. časť
ekonomicky aktívneho obyvateľstva dochádza za prácou do blízkeho okolia.
Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných obyvateľov v meste je znázornený v tab. č. 4.

Tabuľka č.4: Počet evidovaných nezamestnaných
2015 2016 2017 06/2018
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie

748

527

409

436

Počet dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie
(§ 8 písm. c) zákona č. 5/2004 Z.z.

358

145

185

184

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie

Skrytú nezamestnanosť, t. j. nezamestnanosť ľudí, ktorí nie sú evidovaní ako
uchádzači o zamestnanie, alebo boli z evidencie z rôznych dôvodov vyradení, nie je možné
zistiť. Počet evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie nekorešponduje
s počtom občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi (tab. č. 5).
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Tabuľka č.5: Počet obyvateľov v hmotnej núdzi
2015 2016 2017 06/2018
334 263 236
209
619 570 461
469
953 833 697
678

Je uchádzač o zamestnanie
Nie je uchádzač o zamestnanie
Spolu
Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie

Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného
postihnutia, ktoré sú buď vrodené alebo získané úrazom, či chorobou počas ontogenézy.

Zdravotne ťažko postihnutí občania
Z hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným postihnutím
do 5 základných kategórii:
Ø mentálne a psychické postihnutia
Ø zmyslové postihnutia
Ø postihnutia pohybového aparátu
Ø kombinované postihnutia
Ø ostatné postihnutia
Počet osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v meste Krompachy znázorňuje tabuľka č. 6.

Tabuľka č.6: Počet osôb s ŤZP

2015 2016 2017 06/2018
0 – 7 rokov

7

7

8

8

8 – 18 rokov

16

20

20

20

19 – 65 rokov

337

349

362

361

66 a viac rokov

146

170

202

207

Spolu

506

546

592

596

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie

Z uvedeného vyplýva, že každoročne stúpa počet občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, čo môže byť dôsledkom starnutia populácie ako aj z dôvodu nárastu tzv.
civilizačných ochorení.
Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky
postihnutia a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní.
18

Tabuľka č.7: Peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP
2015 2016

2017

06/2018

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diéta

107

112

120

122

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov - hygiena

123

122

126

128

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov – prevádzka OMV

244

255

266

262

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov - pes

0

0

0

0

PP na kúpu pomôcky

0

0

0

0

PP na kúpu osobného motorového vozidla

2

0

0

0

PP na úpravu bytu, rodinného domu

0

0

0

0

PP na výcvik používania pomôcky

0

0

0

0

PP na úpravu pomôcky

0

0

0

0

PP na kúpu zdvíhacieho zariadenia

1

0

1

0

PP na úpravu osobného motorového vozidla

0

0

0

0

PP na úpravu bytu

2

0

0

1

PP na úpravu rodinného domu

0

0

0

0

PP na osobnú asistenciu

22

22

22

22

PP na opravu pomôcky

0

0

0

0

PP na prepravu

0

0

0

0

PP na úpravu garáže

0

0

0

0

PP na opatrovanie

92

87

86

87

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Mesto Krompachy ako orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
spolupracuje v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele s ÚPSVaR a zariadeniami v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť pri
vypracovaní a vyhodnotení uložených opatrení na odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré
ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa. Plnenie účelu
výchovného opatrenia sa vyhodnocuje raz za 2 mesiace, plán sociálnej práce s dieťaťom
s nariadenou ústavnou starostlivosťou sa vyhodnocuje raz za 6 mesiacov. Rozsiahlejšou
agendou je vykonávanie šetrení v rodinách, pre potreby justície, hlavne z dôvodu súdnych
konaní vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti, ÚPSVaR, školy a iné.
V rámci súdnych konaní zastáva mesto funkciu opatrovníka občanom, ktorí nereagujú
na výzvy súdu.
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Tabuľka č.8: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
2015 2016 2017 06/2018
Počet detí v evidencii SPO

905

913

929

918

Počet detí v NOS

22

22

19

24

Počet detí v ÚS

6

6

7

7

Počet detí s nariadeným výchovným opatrením

17

26

24

19

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie

Osobitný príjemca
Mesto Krompachy vykonáva inštitút osobitného príjemcu na rodinné prídavky
a príspevok k rodinným prídavkom v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a doplnení zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
(§ 12 ods. 1 z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený, t.j.
výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, § 12 ods. 2 z dôvodu zanedbávania povinnej
školskej dochádzky). Mesto Krompachy bolo rozhodnutím ÚPSVaR Spišská Nová Ves
určené za osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a tiež osobitným
príjemcom na rodinné prídavky a príspevok k rodinným prídavkom z dôvodu, že oprávnená
osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený.
Zmluvu o zabezpečení predaja tovaru na uvedené poukážky má mesto uzatvorenú
so zmluvnými partnermi Mariban s.r.o., IBEJA s.r.o. a Mäso Marton, Drogéria Zuzka.
Za vykonávanie osobitného príjemcu mesto dostáva dotáciu z ÚPSVaR.

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
V zmysle zákona o sociálnych službách sa Žiadosť o posúdenie odkázanosti
na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby a v dennom stacionári podáva obci.
Lekársku posudkovú činnosť zabezpečuje mesto prostredníctvom zmluvne dohodnutého
posudkového lekára.
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3 Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb
Obsahom tejto časti je prehľad poskytovaných sociálnych služieb na území mesta
Krompachy. Na území mesta pôsobia 4 subjekty, ktoré sú zapísané v Registri poskytovateľov
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vedenom na
Košickom samosprávnom kraji.

3.1 Mesto Krompachy
Mesto Krompachy ponúka sociálne služby, ktoré predovšetkým zriaďuje a aj spravuje
Mestský úrad Krompachy.
Mesto Krompachy v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách má v
Registri poskytovateľov sociálnych služieb registrované tieto sociálne služby:
Ø sociálne služby krízovej intervencie - na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
fyzickej osoby, ide predovšetkým o zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb - poskytované v budove Zariadenia
sociálnych služieb Maška s kapacitou: nocľaháreň, 7 miest
Ø komunitné centrum,
Ø opatrovateľská služba - sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z
dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
Ø práčovňa - podporná sociálna služba,
Ø denné centrum seniorov - podporná sociálna služba
Mesto Krompachy má v rámci svojho programového rozpočtu vytvorený program
sociálna starostlivosť v rámci ktorého zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre všetky
znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta. Najviac finančných prostriedkov mesto vynakladá
vo vzťahu k seniorom na opatrovateľskú službu v domácnostiach, pričom celkový podiel
výdavkov na túto službu predstavuje v priemere 14% z celkových výdavkov určených na
sociálnu starostlivosť. V rámci podprogramu starostlivosť o dôchodcov sú zahrnuté výdavky
spojené s vytváraním podmienok pre sebarealizáciu seniorov.
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Tabuľka č.9: Bežné výdavky na sociálnu starostlivosť v meste Krompachy v období rokov
2013-2017 (v €)
2013
Sociálna starostlivosť
320 637
v tom
Starostlivosť o dôchodcov
6 047
Jednorazové dávky v hmotnej
360
a sociálnej núdzi
Opatrovateľská služba v
44 932
domácnostiach
Osobitý príjemca
40 579
Terénna sociálna práca
54 397
Sociálne služby na zabezpečenie
15 001
základných životných služieb
Posudková činnosť
431
Aktivačná činnosť
61 481
Sociálny podnik
15 859
Hmotná núdza
81 530
Komunitné centrum
20
Pochovávanie osôb
0
Sociálno – právna ochrana detí
0
Zdroj: Mesto Krompachy, vlastné spracovanie

2014
415 158

2015
345 470

2016
338 043

2017
385 272

8 543

5 397

5 835

5 733

250

0

0

300

43 831

41 645

44 417

55 258

119 957
59 813

140 954
49 612

177 473
9 091

204 269
43 389

22 641

24 543

25 052

25 693

338
62 810
12 622
82 063
1 990
300
0

529
0
0
81 010
1 780
0
0

586
0
0
70 400
3 604
550
1 037

492
0
0
45 990
1 166
628
2 354

Zariadenie sociálnych služieb „Maška“
Ide o zariadenie s celoročnou prevádzkou, kde sa fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii poskytuje sociálna služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych
službách poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, alebo ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné
ošatenie a obuv, a utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
V zariadení sa poskytujú sociálne služby v zmysle platného Štatútu Zariadenia
sociálnych služieb mesta Krompachy, schváleného Uznesením č.33/E-2 Mestského
zastupiteľstva mesta Krompachy, konaného dňa 19. 10. 2010.
Zariadenie sociálnych služieb „Maška“ je organizačne začlenené pod oddelenie
Organizačno-správne a sociálnych vecí. Za chod zariadenia zodpovedá poverený odborný
zamestnanec tohto oddelenia. Prevádzku zabezpečujú dvaja zamestnanci, ktorí sú v tomto
zariadení zamestnaní v rámci inštitútu „chránene pracovisko“.
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Tabuľka č.10: Vybrané charakteristiky Zariadenia sociálnych služieb „Maška“
2011

2012

2013

ø počet klientov
3,83
5,92
5,42
ročne
celkový príjem
807,84
1956,54 1714,02
za rok
Počet
991
1783
1635
ubytovacích dní
Zdroj: Mesto Krompachy, vlastné spracovanie

2014

2015

2016

2017

5,67

6

5,67

4,17

1698,84

2101,44

1575,42

1016,28

1926

2139

1883

1420

Denné centrum seniorov
Mesto zriadilo a prevádzkuje Denné centrum seniorov (predtým klub dôchodcov).
Klub dôchodcov bol otvorený 29.12.1973 o čom je zápis v kronike mesta, teda svoje poslanie
plní už vyše 40 rokov. V dome na Ulici SNP č. 21 sa stretávajú seniori mesta 4 krát v týždni
pri záujmových činnostiach, spoločenských podujatiach, besedách a prednáškach. DCS nemá
právnu subjektivitu, je spravované mestským úradom. Najvyšším orgánom DCS je výročná
členská schôdza. Činnosť DCS plánuje a riadi samospráva denného centra. Financovanie DCS
je v rámci schváleného rozpočtu mesta.
Poslaním denného centra je u seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom:
Ø podnecovať aktivitu a sebarealizáciu, začleňovať ich do diania v meste a spoločnosti,
prispievať

k

nadväzovaniu

kontaktov

medzi

ľuďmi

a

vytváraniu

pocitu

spolupatričnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti.
Ø uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby, podporovať osobné záujmy a záľuby.
Činnosť denného centra sa zameriava hlavne na:
Ø vytváranie podmienok pre aktívnu činnosť členov denného centra v rôznych
záujmových skupinách,
Ø organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích podujatí, ako aj
podujatí rekreačno-oddychového charakteru pre členov denného centra, resp. spoločná
účasť na takýchto podujatiach organizovaných inými subjektmi,
Ø nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s inými klubmi na území mesta ale aj mimo
územia mesta,
Ø spoluprácu členov denného centra na príprave podujatí a akcií organizovaných
mestom, resp. právnickými osobami mestom zriadenými alebo založenými,
Ø spoluprácu členov denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech mesta
alebo v prospech určených fyzických osôb / osamelých, nemocných seniorov,
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Ø zveľaďovanie a údržba denného centra a jeho okolia formou drobných údržbárskych
prác na základe dobrovoľnosti.
Členom denného centra sa môže stať fyzická osoba:
Ø ktorá dovŕšila dôchodkový vek, alebo osoba s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá
má trvalý pobyt v meste Krompachy,
Ø alebo má trvalý pobyt v inej obci a tá na účet Mesta Krompachy jednorazovo uhradí
finančný príspevok za svojho občana, ktorý zodpovedá výške výdavkov na prevádzku
a činnosť denného centra (okrem výdavkov na údržbu a kapitálových výdavkov)
prepočítaných na jedného člena na jeden mesiac v predchádzajúcom roku a počtu
mesiacov členstva v danom roku, pričom určujúcim je počet členov k 31.12.
predchádzajúceho roka.

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
základných sociálnych aktivitách.
Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie opatrovateľskej služby, okrem prípadov uvedených v zmysle § 51a zákona o
sociálnych službách. Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu je
upravený v ods. 3 § 41 zákona o sociálnych službách.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa
sociálnej služby na území mesta Krompachy. Podmienky poskytovania opatrovateľskej
služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytnutí
opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách a podľa VZN č.
1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Krompachy.
Pre občanov mesta je k dispozícii 12 bytov v Dome s opatrovateľskou službou (10
jednoizbové, 2 dvojizbové byty). Ide o byty osobitného určenia, ktoré sú vylúčené z predaja.
Občania v tomto dome sú umiestňovaní v zmysle ustanovení VZN Mesta Krompachy č.
7/2016 o prenajímaní mestských bytov v meste Krompachy.
Mesto

Krompachy

zabezpečuje

opatrovateľskú

službu

prostredníctvom

opatrovateľov, z toho 2 opatrovateľky poskytujú služby v Dome s opatrovateľskou službou.
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Tabuľka č. 11: Vybrané štatistické ukazovatele za opatrovateľskú službu
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet klientov

36

32

32

26

30

36

47

Začatie
poskytovania

8

3

8

2

11

9

21

Ukončenie
poskytovania

7

8

8

7

3

10

6

Počet
poskytnutých
hodín

10272,75

9232,00

9109,75

8353,90

8672,25

9999,75

11797,50

Úhrada v €

10242,53

9900,14

10931,70

10024,68

10406,70

11999,70

14157,00

Zdroj: Mesto Krompachy, vlastné spracovanie

Komunitné centrum
Komunitné centrum je zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom
na Košickom samosprávnom kraji od 30.11.2015. Komunitné centrum je zariadenie bez
právnej subjektivity, začlenené organizačne pod MsÚ v Krompachoch.
Plánovaný počet zamestnancov v komunitnom centre, ktorí budú zabezpečovať
prevádzku sú 3 zamestnanci.
Aktivity komunitného centra sú zamerané prioritne na:
1. poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcii,
2. včasnú intervenciu,
3. prevenciu sociálnej exklúzie.

Komunitné centrum vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom
predchádzania vzniku, či zhoršovania nepriaznivých sociálnych javov a riešenie sociálnych
problémov miestnej komunity.
Predmetom komunitného centra je poskytovať komplexné sociálne, odborné
a komunitné služby, poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít, podpora záujmovej
činnosti, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility, prevencia
a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania, prevencia sociálnej
exklúzie, vzdelávanie a spolupráca s organizáciami, poskytovanie sociálnych poradenských
činností pre potreby komunity a klienta, poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca,
skupiny a ich vzájomnej interakcie, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov FO, poskytovanie komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie.
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Komunitné centrum sídli v bývalej budove bývalého zdravotného strediska
a učňovskej školy, na ulici Hornádska, č. 584/49, na parc. č.1882/1, k. ú. Krompachy. Budova
komunitného centra sa nachádza priamo v lokalite Hornádska ulica, kde žije najväčší počet
príslušníkov MRK. V blízkosti cca 300 m sa nachádza Združená základná škola s materskou
školou, Špeciálna základná škola, ktorú navštevujú hlavne žiaci priamo z danej lokality, čím
je zabezpečená náväznosť vzdelávacích aktivít komunitného centra. V zmysle odporúčaných
štandardov pre Komunitné centrum uznesením ÚV SR č. 804/2011 ide o tretí typ
Komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory.
Podporné služby
Požičiavanie pomôcok
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná v súlade s § 47 zákona
o sociálnych službách fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe
s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Fyzické osoby, ktorým sa
požičiavajú pomôcky, sú fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Krompachy, s
prechodným pobytom v meste Krompachy, dočasne bývajúce u príbuzných s trvalým
pobytom v meste Krompachy.
Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na
zapožičanie kompenzačnej pomôcky. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím
preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia. Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za zapožičanie
upravuje zmluva o zapožičaní pomôcky, uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.
Tabuľka č. 12: Poskytované zdravotné pomôcky
Názov kompenzačnej pomôcky
Polohovateľná posteľ mechanická
Antidekubitárny matrac s kompresorom
Závesná hrazda nad posteľ
Lôžkový stolík k posteli
Invalidný vozík mechanický do 150 kg
Chodítko s podperami /G-aparát/
Štvorkolka
Infúzny stojan
Zdroj: VZN 1/2017

Úhrada za deň v €
0,25
0,10
0,05
0,05
0,20
0,05
0,10
0,05

26

Práčovňa
Práčovňa je určená pre občanov, ktorí sú prijímateľmi opatrovateľskej služby v dome
s opatrovateľskou službou, pričom v rámci úkonov starostlivosti o svoju domácnosť majú
zmluvne dohodnuté pranie bielizne a šatstva. Výška úhrady za pranie a sušenie je stanovená
VZN č. 7/2011, pričom prijímateľ služby je povinný zabezpečiť si prací prostriedok
na vlastné náklady.
Tabuľka č. 13: Štatistické ukazovatele - práčovňa
Počet cyklov
Úhrada v €

2012
34
20,40

2013
105
63

2014
112
67,20

2015
120
72

2016
135
81

2017
128
133,20

Zdroj: Mesto Krompachy, vlastné spracovanie
Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
Cieľom poskytnutia príspevku je zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb dôchodcov.
Mesto Krompachy poskytne príspevok občanovi, ktorý požiada o príspevok písomne a
spĺňa tieto podmienky:
Ø je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Krompachy, nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
Ø má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšil
dôchodkový vek.
Príspevok sa poskytuje tým poberateľom dôchodku, ktorých príjem a príjem spoločne
posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná 2,0 - násobku životného minima.
Podmienkou na priznanie príspevku na stravovanie je uplatnenie si všetkých
zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho
príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.

Tabuľka č. 14: Štatistické ukazovatele - stravovanie
Počet
stravníkov
Poskytnutý
príspevok v €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

7

5

9

6

5

218,24

154,76

142,70

106,60

354,80

316,80

Zdroj: Mesto Krompachy, vlastné spracovanie
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Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej pomoci
Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa spolu s občanom
posudzujú, nedosahujú životné minimum podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju
osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom
chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj vek,
nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. Tiež je to
stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky
svojho postihnutia alebo ich prekonať.
Mesto vo svojom rozpočte vyčleňuje aj

finančné prostriedky pre poskytnutie

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci. Na poskytnutie
týchto dávok nie je právny nárok. Jednorazová dávka sa poskytuje na základe individuálneho
posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb a mesto ju poskytuje iba
do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
Postup a podmienky, na základe ktorých mesto poskytuje jednorazovú dávku,
ustanovuje všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2009.
Mesto zabezpečuje aj pochovanie nebohých, tzv. sociálny pohreb, zo zákona
o pohrebníctve a to v prípade, ak nikto iný nezabezpečí pohreb.

3.2 ADOS VIA spol. s. r. o.
Organizácia poskytuje zdravotnícke služby - domácu ošetrovateľskú starostlivosť.
Cieľové skupiny na ktoré sa zameriava sú najmä seniori a občania zdravotne ťažko postihnutí.
Územná pôsobnosť organizácie je v rámci mesta a v rámci Košického samosprávneho kraja.
Činnosť zabezpečujú 3 zamestnanci na plný pracovný úväzok, 1 zamestnanec na
čiastočný pracovný úväzok, 2 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce a 1 externý
spolupracovník.
Organizácia sídli v objekte ktorý má v nájme. Objekt je v dobrom technickom stave.
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3.3 OZ Ľudia a perspektíva (OZ ĽaP)
Občianske združenie prevádzkuje komunitné centrum na Družstevnej ulici
v Krompachoch. Prevádzku zabezpečujú 6 zamestnanci na plný pracovný úväzok, 3 externý
spolupracovníci 5 dobrovoľníkov.
Cieľové skupiny na ktoré sa komunitné centrum zameriava sú občania zdravotne
ťažko postihnutí, občania ohrození sociálnym vylúčením a nezamestnaní. Komunitné centrum
taktiež vyvíja voľnočasové aktivity pre deti, mládež a dospelých.
V komunitnom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo, špecializované
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pomoc pri
pracovnom uplatnení.
Komunitné centrum sídli v prenajatom objekte (budova bývalého múzea), ktorý je
v zlom technickom stave. Pôsobnosť občianskeho združenia je v rámci Slovenska. Občianske
združenie nie je súčasťou medzinárodnej organizácie.

3.4 OZ Deti slnka
Občianske združenie sídli v Spišský Vlachoch a svoje aktivity vykonáva
v prenajatom objekte na ulici Poštová. Činnosť občianskeho združenia sa zameriava na
poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.
Cieľové skupiny na ktoré sa občianske združenia zameriava sú občania zdravotne
ťažko postihnutí, občania ohrození sociálnym vylúčením, osoby ohrozené závislosťou, seniori
a nezamestnaní. Činnosť občianskeho združenia v meste Krompachy zabezpečujú 2
zamestnanci na plný pracovný úväzok, 1 zamestnanec na dohodu o vykonaní práce a 1
externý spolupracovník.
Územná pôsobnosť občianskeho združenia je v rámci celej Slovenskej republiky.
Občianske združenie nie je súčasťou medzinárodnej organizácie.

3.5 EB HELP-LUX, s.r.o
Spoločnosť EB HELP-LUX, s.r.o so sídlom na Maurerovej ulici v Krompachoch
poskytuje terénnu opatrovateľskú službu pre seniorov. Činnosť organizácie sa zameriava
na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a na upratovacie práce.
Organizácia zamestnáva 1 zamestnanca na čiastočný pracovný úväzok, 4
zamestnancov na dohodu o vykonaní práce a 2 externých spolupracovníkov.
Územná pôsobnosť organizácie je v rámci mesta a Košického samosprávneho kraja.
Organizácia nie je súčasťou medzinárodnej organizácie.
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4 Analýza požiadaviek prijímateľov poskytovania sociálnych
služieb
Súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb je aj analýza požiadaviek
prijímateľov poskytovania sociálnych služieb. Analýza vychádza zo SWOT analýzy
a dotazníka.
SWOT analýza je analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia analyzovanej oblasti
(sociálna oblasť). Zaoberá sa súčasnou a budúcou sociálnou situáciou a obsahuje aj prehľad
silných a slabých stránok ako aj príležitosti a ohrozenia v sociálnej oblasti v meste
Krompachy.

4.1 Analýza SWOT pre oblasť sociálnych služieb v meste Krompachy

Silné stránky

Slabé stránky

Sociálne služby všeobecne

Sociálne služby všeobecne

Ø Prevádzka a činnosť Denného centra pre
seniorov (klubu dôchodcov)
Ø Príprava projektu prestavby bývalej škôlky na
sociálne zariadenie pre seniorov
Ø Realizácia projektu terénnej sociálnej práce
Ø Existencia MVO
Ø Spolupráca Mesta a MVO
Ø Podpora aktivít občanov a MVO v sociálnej
oblasti formou dotácií z rozpočtu mesta
Ø Organizovanie
verejnoprospešných
prác
Mestom pre získanie pracovných návykov
nezamestnaných
Ø Príprava Komunitného plánu sociálnych
služieb
Ø Dostatok
kvalifikovaných
sociálnych
pracovníkov

Ø Nedostatočná sieť sociálnych zariadení
z hľadiska druhu a kapacity
materiálne a priestorové
Ø Nedostatočné
podmienky niektorých zariadení
Ø Nedostatočná aktivita ľudí odkázaných na
pomoc iných
Ø Nedostatok prevenčných aktivít
Ø Slabá informovanosť občanov o aktivitách
inštitúcií v oblasti sociálnych služieb
Ø Nekoordinovaný postup a nedostatočná
spolupráca inštitúcií pôsobiacich v sociálnej
oblasti
vzdelávania
ľudí
Ø Potreba
ďalšieho
pracujúcich v oblasti sociálnej práce a charity
Ø Nedostatok cenovo dostupných bytov
bežného štandardu a sociálnych bytov
nižšieho štandardu
Ø Nedostatok vlastných finančných zdrojov
mesta na rozvoj sociálnych služieb
Ø Nedostatok údajov o počte a štruktúre
jednotlivých sociálnych skupín
Ø Absencia komplexného prístupu a systému
riadenia sociálnych služieb.

30

Silné stránky

Slabé stránky

Seniori

Seniori

Ø Dlhoročné skúsenosti pri poskytovaní
opatrovateľskej služby
Ø Aktívny prístup seniorov k životu
Ø Dostatok seniorov - lídrov a organizátorov
aktivít pre seniorov
Ø Funkčné denné centrum seniorov
Ø Funkčná komisia sociálna, bytová a zdravotná
pôsobiaca pri MsZ

Zdravotne postihnutí občania

Ø Chýbajú sociálne zariadenia pre seniorov
poskytujúce sociálne služby
Ø Chýbajúci penzión pre seniorov (zariadenie
vyššieho štandardu)
Ø Chýbajúca IKT v kluboch dôchodcov (PC,
internet, kurzy)
Ø Chýba monitorovací systém pre seniorov
(privolanie pomoci)
Ø Neinformovanosť osamelých a izolovaných
seniorov
Ø Chýbajúca prepravná služba

Zdravotne postihnutí občania

Ø Nedostatočná bezbariérovosť komunikácií
Ø Existencia organizácia SZZP (Slovenský zväz
a objektov
ZP)
Ø Chýbajúce odborné poradenstvo pre rodiny s
Ø Opatrovateľská služba
dieťaťom so zdravotným postihnutím
Ø Projekty „Chránené dielne“
Ø Chýbajúce terénne odľahčovacie služby pre
rodiny, ktoré sa starajú o člena so zdravotným
postihnutím
Ø Nedostatok chránených dielní pre ZP
v závislosti od druhu postihu (chýba agentúra
podporovaného zamestnávania ľudí so ZP)
Ø Nedostatok MVO v oblasti obhajoby záujmov
zdravotne postihnutých
Ø Nezabezpečenie bezbariérového prostredia
pre zdravotne postihnuté deti v MŠ a ZŠ
Ø Nízka motivácia a aktivita ZP pracovať
Ø Chýbajúca prepravná služba
Ø Nedostatočné vzdelanie a chýbajúce vhodné
rekvalifikačné kurzy pre ZP.

31

Silné stránky
Rodiny s deťmi v ohrození

Slabé stránky
Rodiny s deťmi v ohrození

Ø Pôsobenie odborných subjektov pre oblasť Ø Nedostatok nájomných štartovacích bytov pre
práce s rodinami – ÚPSVaR
mladé rodiny
Ø Aktívna činnosť MsZ – Sociálna, zdravotná Ø Chýbajúce zariadenia sociálnych služieb pre
a bytová komisia,
deti a rodinu v ohrození (domov pre
Ø Aktívna činnosť Únia žien Slovenska,
osamelých rodičov, stanica opatrovateľskej
Ø Aktívna činnosť CVČ a aktivity v školských
služby)
kluboch
zariadenia
na
výkon
Ø Chýbajúce
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (krízové stredisko)
Ø Chýbajúce poradenské centrum
Ø Obmedzená kapacita predškolských zariadení
Ø Nedostatok MVO zameraných na pomoc
rodinám s deťmi
Ø Chýbajúce služby pre starostlivosť o maloleté
deti v sociálne slabších rodinách

Silné stránky
Občania vyžadujúci osobitnú pomoc

Slabé stránky
Občania vyžadujúci osobitnú pomoc

Ø Realizovaný projekt komunitnej /terénnej Ø Chýbajúce sociálne služby pre občanov
práce
v núdzi
Ø MVO poskytujúce pomoc občanom v núdzi
Ø Nedostatočná práca s osobami v núdzi a v
Ø Činnosť charitatívnych organizácií
kríze, nedostatočný rozsah poskytovania
Ø Vytvorenie sociálneho podniku
terénnych služieb a prevencie
Ø Prevádzka sociálneho zariadenia Útulku Ø Chýbajúca záchytná stanica pre občanov pod
„MAŠKA“
vplyvom alkoholu
Ø Pasivita a neochota neprispôsobivých riešiť
svoju sociálnu situáciu
Marginalizované rómske komunity
Marginalizované rómske komunity
Ø Pôsobenie pedagogických asistentov učiteľa
na ZŠ
Ø Benevolencia štátnych inštitúcií pri riešení
Ø CVČ - aktivity pre deti a rodiny z
rómskych problémov
marginalizovanej rómskej komunity aj plne Ø Nedostatok pracovných príležitosti
integrovane
Ø Minimálne pracovné návyky a neukončené
Ø Existencia Rómskej komisie pri MsZ
základné vzdelanie mnohých Rómov
Ø Realizácia projektu terénnej sociálnej práce
Ø Zlé životné podmienky Rómov (veľká
Ø Aktivity školských a predškolských zariadení
chudoba, sociálna izolácia, slabé hygienické
Ø Činnosť rómskej poriadkovej hliadky
návyky, nízky hodnotový rebríček)
Ø Existencia rómskych špecialistov v rámci Ø V blízkosti lokalít s väčšou koncentráciou
činnosti štátnej polície
MRK chýba komunitné centrum s komplexom
Ø Aktivity MVO zamerané na rómsku
služieb (práčovňa, hygienické centrum, a
problematiku
pod.) a poradenské centrum
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Ø Obava obyvateľov zo susedstva s rómskou
komunitou (devastácia bytového fondu,
znečisťovanie
prostredia,
zvýšenie
kriminality,
zníženie
bezpečnosti,
koncentrácia príbuzných Rómov, odpájanie
neplatičov od energií)
Ø Neexistujúca činnosť rómskych MVO
Ø Pasivita a neochota neprispôsobivých riešiť
svoju sociálnu situáciu
Ø Zanedbaná predškolská a školská príprava
rómskych detí zo strany rodičov (jazyková
bariéra a zlé správanie detí, neplnenie
povinnej školskej dochádzky, nedostatočný
počet asistentov učiteľov, zlá komunikácia s
rodičmi pri riešení problémov)
Ø Slabá ponuka prístupných voľnočasových
aktivít pre rómske deti a dospelých
Ø Neexistencia silných rómskych podnikateľov

Príležitosti

Ohrozenia

Ø Dostatok počtu vysokoškolských vzdelaných Ø Nárast počtu obyvateľov vyžadujúcich
ľudí pre oblasť sociálnych služieb
sociálne služby.
Ø Využitie fondov EÚ
Ø Nedostatok financií v sociálnej oblasti,
nedostatočná podpora sociálnych služieb zo
Ø Príprava projektu prestavby bývalej škôlky
na sociálne zariadenie pre seniorov
strany štátu
Ø Spolupráca Mesta a MVO
Ø Neurčitosť ďalšieho vývoja legislatívy
Ø Spolupráca s KSK v sociálnej oblasti
v sociálnej sfére
Ø Nepresvedčivá politika štátu v oblasti riešenia
rómskej
problematiky,
realizácia
nesystémových krokov
a
neefektívnosť
programov
Ø Duplicita
a projektov s rómskou problematikou
Ø Odliv kvalifikovaného personálu zo sociálnej
sféry do iných oblastí
Ø Migrácia obyvateľov za prácou a rozpad rodín
Ø Rýchlejšie tempo starnutia populácie
Ø Zvýšené tempo rastu počtu rómskych
obyvateľov (prirodzený prírastok a prírastok
sťahovaním)
Ø Zväčšujúca sa apatia Rómov, neochota riešiť
svoju sociálnu situáciu (vzdelávanie detí a
dospelých, cestovanie za prácou, riešenie
bývania...)
Ø Nárast negatívnych spoločenských javov
alkoholizmus a toxikománia, prostitúcia
a úžerníctvo
Ø Tolerancia spoločnosti k pitiu alkoholu a
fajčeniu
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5 URČENIE CIEĽOV A PRIORÍT ROZVOJA SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
VÍZIA: „Do roku 2020 chceme vybudovať komplexnú sieť sociálnych
služieb, ktorá bude dostupná pre všetky sociálne skupiny“
Strategický cieľ 1:
Vybudovať komplexnú ponuku, dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb
Špecifické ciele:
1.1

Vybudovať sieť sociálnych zariadení podľa zistených potrieb mesta Krompachy

1.2

Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb

1.3

Zabezpečiť informovanosť občanov o poskytovaných sociálnych službách

Strategický cieľ 2:
Zabezpečiť komplexné a efektívne riadenie, spoluprácu a komunikáciu
v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Špecifický cieľ:
2.1

Koordinovať spoluprácu inštitúcií pôsobiacich v sociálnej oblasti

Strategický cieľ 3:
Vybudovať náväznú infraštruktúru sociálnych služieb
Špecifické ciele:
3.1

Riešiť bývanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva

3.2

Zlepšovať prístup znevýhodnených občanov na trh práce

3.3

Pripraviť programy zamerané na zlepšenie životných podmienok Rómov

3.4

Zabezpečiť dostatok predškolských zariadení s požadovanou kapacitou
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6 ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE
Časový plán popisuje aktivity, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov
a opatrení. Určuje termín realizácie, zodpovedné subjekty a predpokladané zdroje
financovania. Časový plán je rozpracovaný na obdobie rokov 2010 - 2020.

Strategický cieľ 1:
Vybudovať komplexnú ponuku, dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb
Aktivity:
P.č.
1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2

Názov
Analýza a vyhodnotenie potrieb mesta v oblasti poskytovania
sociálnych služieb
Vypracovanie a schválenie investičného plánu pre rozvoj
a skvalitnenie sociálnych služieb
Vybudovanie zariadení pre fyzické osoby odkázané na pomoc
inej fyzickej osobe a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek (Zariadenie pre seniorov, Zariadenie
opatrovateľskej služby, Denný stacionár...)
Zriadenie a prevádzka komunitného centra
Zriadenie strediska osobnej hygieny
Sprevádzkovanie zariadenia núdzového bývania
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni
Zabezpečovanie sociálneho poradenstva
Zabezpečovanie špecializovaného sociálneho poradenstva
Zvyšovanie kvality opravou, rekonštrukciou a modernizáciou
existujúcich sociálnych zariadení
Zabezpečovanie vzdelávacích aktivít pre poskytovateľov
sociálnych služieb
Zabezpečenie sociálnej služby pre občanov so zreteľom na ich
zotrvanie v domácom prirodzenom prostredí
Vytvorenie a aktualizovanie priebežných informácií
o sociálnych službách na webovom sídle mesta
Vytvorenie a naplnenie príspevkami v Krompašskom
spravodajcovi rubriku s témou „Sociálne služby“

Časový plán
1 x ročne
1 x ročne
2010 - 2020

2018 - 2020
2014 - 2020
2020
2010 - 2020
priebežne
priebežne
1 x ročne
priebežne
priebežne
priebežne
priebežne

Zodpovedný za realizáciu:
Mesto Krompachy a subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Predpokladané zdroje financovania:
Európske fondy, štátny rozpočet, mestský rozpočet, nadácie, dary a príspevky
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Strategický cieľ 2:
Zabezpečiť komplexné a efektívne riadenie, spoluprácu a komunikáciu
v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Aktivity:
P.č.
2.1.1

Názov
Organizačne zabezpečovať systém spolupráce a koordinácie
subjektov poskytujúcich sociálne služby
Vypracovanie databázy o počte a štruktúre jednotlivých
sociálnych skupín

2.1.2

Časový plán
priebežne
priebežne

Zodpovedný za realizáciu:
Mesto Krompachy a subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Strategický cieľ 3:
Vybudovať náväznú infraštruktúru sociálnych služieb
Aktivity:
P.č.
3.1.1
3.2.1

Časový plán
2010 - 2020
priebežne

3.3.2

Názov
Výstavba bytov nižšieho štandardu
Vytváranie pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny
občanov
Využívanie inštitútu chránených dielní a pracovísk v zmysle
zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zamestnávanie znevýhodnených občanov prostredníctvom
inštitútu Sociálny podnik v zmysle zákona 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti
Vypracovanie projektu na vzdelávanie Rómov (umožniť
ukončenie základného vzdelávania)
Realizovanie jednotlivých projektových zámerov spracovaných
v LSKxP (schválená MsZ)
Realizovanie projektu terénnych sociálnych pracovníkov

3.4.1

Analyzovanie potrebnej kapacity predškolských zariadení

priebežne

3.4.2

Vypracovanie technického projektu na rekonštrukciu
a dobudovanie predškolských zariadení
Realizácia rekonštrukcie a dobudovania predškolských
zariadení

2010 - 2020

3.2.1.1
3.2.1.2

3.2.2
3.3.1

3.4.3

priebežne
2010 - 2020

2010 - 2020
2010 - 2020
2010 - 2020

2011 - 2020

Zodpovedný za realizáciu:
Mesto Krompachy a subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Predpokladané zdroje financovania:
Európske fondy, štátny rozpočet, mestský rozpočet, nadácie, dary a príspevky
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7 Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych
služieb
Komunitné plánovanie je dlhodobý proces. Spracovanie a odovzdanie dokumentu je
zavŕšením len jednej jeho etapy. V priebehu realizácie komunitného plánu je nevyhnutné
sledovať a vyhodnocovať časový plán realizácie, implementovať do komunitného plánu
zmeny, ktoré nastanú v priebehu realizácie jednotlivých aktivít.
Úspešná realizácia navrhovaného komunitného plánu bude závisieť na organizačnom
a riadiacom zabezpečení komunitného plánovania.

Pre vyhodnotenie plnenia komunitného plánu je potrebné:
Ø každoročne spracovať správu o plnení komunitného plánu, predkladať ju sociálnej,
bytovej a zdravotnej komisii pôsobiacej pri MsZ;
Ø zachovať pracovné skupiny, ktorých činnosť by mala zotrvať aj v realizačnej fáze
komunitného plánovania;
Ø jedenkrát za 3 roky vykonať analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby
a ďalších obyvateľov mesta Krompachy.

8 Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu
sociálnych služieb
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni
obyvatelia. Od nich sa očakáva, že vyjadria

svoje požiadavky vo sfére poskytovania

sociálnych služieb, a teda aj pri aktualizácii komunitného plánovania.
Účasť pri aktualizácii komunitnom plánovaní:
Ø písomné návrhy občanov – preberá poverený pracovník za sociálnu oblasť,
Ø ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam o predloženom
návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom,
Ø účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení.
Komunitný plán možno meniť:
Ø ak sa zmenia priority,
Ø získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby,
Ø nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb,
Ø po uplynutí plánovaného obdobia.
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9 Súlad poskytovania sociálnych služieb v územnom obvode
mesta
Mesto Krompachy v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách má v
Registri poskytovateľov sociálnych služieb registrované tieto sociálne služby:
Ø sociálne služby krízovej intervencie - na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
fyzickej osoby, ide predovšetkým o zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb - poskytované v budove Zariadenia
sociálnych služieb Maška s kapacitou: nocľaháreň, 7 miest
Ø komunitné centrum,
Ø opatrovateľská služba - sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z
dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
Ø práčovňa - podporná sociálna služba,
Ø denné centrum seniorov - podporná sociálna služba
Mesto Krompachy v prípade potreby podporuje poskytovanie sociálnych služieb
verejnými a neverejnými poskytovateľmi pre potreby mesta.

Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode Mesta Krompachy
tvorí samostatnú prílohu komunitného plánu.

Mesto Krompachy v prípade potreby vydáva poskytovateľovi sociálnej služby
uvedenej v § 25, § 35, § 36 a § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na jeho
žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku podľa § 78b citovaného zákona s komunitným plánom sociálnych služieb mesta, ak
je to v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite mesta Krompachy.

38

ZÁVER
Strategické plánovanie je nepretržitý proces zabezpečenia rovnováhy medzi
stanovenými cieľmi a možnosťami mesta. Účelom strategického plánovania je stanoviť ciele
a spôsoby ich dosiahnutia.
Medzi hlavné ciele komunitného plánu mesta Krompachy patrí:
Ø poznať plány a predstavy poskytovateľov sociálnych služieb;
Ø poznať požiadavky a potreby príjemcov (klientov, obyvateľov mesta Krompách);
Ø rozšíriť a skvalitniť poskytované sociálne služby a snaha pomôcť všetkým
cieľovým skupinám;
Ø spracovať aktuálny dokument o sociálnych službách;
Ø koordinovať ponuky a potreby v oblasti sociálnych služieb;
Ø zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb v meste Krompachy.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy je výsledkom spolupráce mesta
(objednávateľ), poskytovateľov sociálnych služieb a občanov, ktorí sú prijímateľmi
sociálnych služieb.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy pre roky 2010 – 2018
bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Krompachy č. 17 mim./E-1
dňa 10. mája 2010.

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy do roku 2020
bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Krompachy č. 48/B.26
dňa 22. augusta 2018.

39

Prílohy
Príloha č. 1 : Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 2010

Dotazník pre obyvateľov mesta Krompachy
Súčasťou analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb sú aj výsledky
z dotazníkového prieskumu v rámci mesta Krompachy, ktorý bol realizovaný v roku 2010.
Dotazníkovú metódu sme zvolili preto, lebo nám umožnila v relatívne krátkom čase získať
potrebné množstvo informácií od občanov mesta Krompachy. Výhodou dotazníka je
možnosť širokej škály otázok, finančná nenáročnosť a jednoduchý spôsob odpovedania.
V neposlednom rade nám dotazník umožnil rýchle spracovanie údajov.
Dotazník bol distribuovaný do domácnosti členmi pracovných skupín komunitného
plánovania. Občania mohli vyplnené dotazníky odovzdať na MsÚ osobne, alebo poštou.
Rozdaných bolo 450 dotazníkov a vrátených bolo 326 dotazníkov, čo predstavuje 72,44 %
návratnosť.
Podľa očakávania väčšina respondentov boli ženy. Podiel žien predstavoval 65 %
a mužov 35 %.
Otázka č. 1 Pohlavie

Graf č. 1

Môžeme skonštatovať, že do dotazníkového prieskumu sa zapojili všetky vekové
kategórie. Najviac sa zapojili ľudia z vekovej kategórie 18 – 35 rokov (22%). Približne
rovnaké zastúpenie mali vekové kategórie 36 – 45 rokov (19%), 46 – 55 rokov (19%), 56 – 65
rokov (18%) a 66 -75 rokov (16%). Najmenšie % zastúpenie mali občania z vekovej kategórie
76 – viac rokov (6%).
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Otázka č. 2 Vek

Graf č. 2

Z hľadiska dosiahnutého vzdelania najviac respondentov uvádzalo dosiahnuté
stredoškolské vzdelanie s maturitou (38%), stredoškolské vzdelanie bez maturity (24%).
Vysokoškolské vzdelanie uvádzalo 20% respondentov a základné vzdelanie 18%.
Otázka č. 3 Stupeň ukončeného vzdelania

Graf č. 3

Pre potreby dotazníkového prieskumu bolo mesto rozčlenené na štyri lokality.
Najväčšie zastúpenie predstavovala „Lokalita č. 1“ (66%), pričom táto lokalita zahŕňa ulice
centra mesta. Okrajové lokality mesta boli zastúpené približne v rovnakom percentuálnom
zastúpení (viď. graf. č. 4).

41

Otázka č. 4 Bydlisko

Graf. č. 4

Lokalita 1
Maurerová, Poštová, Hlavná, Lorencova, Mlynská, Slovinská, M. Šprinca, SNP, Námestie
slobody, Veterná, Robotnícka, Stará cesta
Lokalita 2
Družstevná, Rázusová, Kpt. Nálepku, Hornádska, 29. augusta, J. Jesenského, Trangusová,
Stará Maša
Lokalita 3
Banícka štvrť, Zemanská, Bánska, J. B. Ivana, Kúpeľná, Lesnícka, Dolina
Lokalita 4
Cintorínska, Horská, Sadová, Turistická, Partizánska

Najčastejšie dotazník vyplnili a vrátili zamestnanci (40%) a dôchodcovia (30%).
Približne rovnaký počet vyplnených dotazníkov sa vrátil od invalidných dôchodcov (8%)
a občanov, ktorí sú toho času nezamestnaní (13%). Iné zamestnanie uviedli 2 respondenti –
ženy na materskej dovolenke (1%)

Otázka č. 5 Aké je Vaše zamestnanie?

Graf č. 5
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Z hľadiska

zloženia

domácnosti,

s dieťaťom/deťmi (36%). Nasledovala

najčastejšie

prevládali

obaja

rodičia

skupina „manželia žijúci v domácnosti bez detí“

(23%) a „jednotlivec“ (17%). Najmenšiu skupinu predstavovali páry žijúce vo voľnom
zväzku bez detí (1%).
Otázka č. 6 Aké je zloženie Vašejj domácnosti?

Graf. č. 6

Najväčšie zastúpenie mala sociálna kategória „dôchodcovia“ (31,61%) a „iné“, kam
patrili zamestnanci a SZČO (25,57%). Rovnaké zastúpenie mali nezamestnaní a osoby, ktoré
sa starajú, alebo bývajú v jednej domácnosti s osobou, ktorá spadá do kategórie vyžadujúcu si
sociálnu starostlivosť (12,07%).
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Otázka č. 7 Do ktorej sociálnej kategórie patríte?

Graf. č. 7

Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že respondenti ako najčastejší sociálny problém
uvádzali problém so získaním zamestnania (18%), s mobilitou – pohybom (16%) a s bývaním
(14%). Najmenej respondentov má problém s uplatňovaním práv a právom chránených
záujmov (1%), ako aj so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa (2%).
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Otázka č. 8 Aký je Váš / Vášho príbuzného súčasný sociálny problém?

Graf. č. 8

Viac ako ¾ opýtaných nevyužíva v súčasnosti žiadnu sociálnu službu.
Otázka č. 9 Využívate v súčasnosti niektorú sociálnu službu?

Graf č. 9

Na otázku „Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa malo mesto v budúcnosti zamerať“
najviac respondentov uviedlo zariadenie pre seniorov (14,21%) a zariadenie opatrovateľskej
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služby (9,78%). Taktiež žiadanou sociálnou službou zo strany respondentov je opatrovateľská
služba (6,91%).
Otázka č. 10 Na ktoré oblasti sociálnej
by sa malo mesto v budúcnosti zamerať?
ej pomoci
p

Graf č. 10

V rámci prevencie v sociálnej oblasti občanom chýbajú najmä detské ihriská, možnosť
spoločenského vyžitia. Okrem uvedených možností respondenti dávali podnety aj na ďalšie
aktivity, resp. zariadenia, ktoré by slúžili ako prevencia pre vznik sociálno - patologických
javov. Najčastejšie opakujúcimi podnetmi boli zimný štadión a letné kúpalisko.
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Otázka č. 12
V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia, resp. aktivity Vám vo Vašom meste chýbajú?

Graf č. 12

V rámci dotazníka dostali respondenti priestor na vyjadrenie prípadných podnetov,
postrehov, námetov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Najčastejšie

občania

uvádzali

problém

s umiestnením

detí

v predškolských

zariadeniach, s čistotou mesta a spolunažívaním s marginalizovanou rómskou komunitou
mesta Krompachy.
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Príloha č. 2

Dotazník
pre vypracovanie Komunitného plánu sociálnych
služieb
Vážený prijímateľ sociálnych služieb,
Mesto Krompachy pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy, preto sa na Vás
obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu
komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v
doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti
poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste
Krompachy.
Dotazníkový prieskum je anonymný a získané údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre
potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Krompachy.
Vhodnú odpoveď označte

.
Mestský úrad Krompachy

1. Pohlavie:

muž

žena

2. Vek:
18 – 35

36 – 45

46 - 55

56 – 65

66 – 75

76 a viac

3. Stupeň ukončeného vzdelania:
základné

stredná škola bez maturity

stredná škola s maturitou

vysokoškolské

4. Bydlisko:
Lokalita 1 (Maurerová, Poštová, Hlavná, Lorencova, Mlynská, Slovinská, M. Šprinca, SNP,
Námestie slobody, Veterná, Robotnícka, Stará cesta)
Lokalita 2 (Družstevná, Rázusová, Kpt. Nálepku, Hornádska, 29. augusta, J. Jesenského,
Trangusová, Stará Maša)
Lokalita 3 (Banícka štvrť, Zemanská, Bánska, J. B. Ivana, Kúpeľná, Lesnícka, Dolina)
Lokalita 4 (Cintorínska, Horská, Sadová, Turistická, Partizánska)
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5. Aké je Vaše zamestnanie:
zamestnanec

študent / ka

podnikateľ / ka (SZČO)

dôchodca / dôchodkyňa

v domácnosti

invalidný dôchodca / dôchodkyňa

dobrovoľne nezamestnaný

nezamestnaný

iné (vypíšte): ……………………………………………………………………

6. Aké je zloženie Vašej domácnosti:
jednotlivec

obaja rodičia s dieťaťom / deťmi

jednotlivec s dieťaťom / deťmi

viac generačná domácnosť

manželia žijúci v domácnosti bez detí /resp. detí sú dospelé a žijú inde/
iný typ: ……………………………………………………………………….

7. Do ktorej sociálnej kategórie patríte:
dôchodca

zdravotne postihnutý:

nezamestnaný

občan s telesným postihnutím

osamelý rodič

občan so zmyslovým postihnutím

občan v hmotnej núdzi

občan s mentálnym postihnutím

občan po výkone trestu

občan s duševným ochorením

občan bez prístrešia

občan s chronickým, nevyliečiteľným ochorením

mladý dospelý po náhradnej starostlivosti
závislý na návykových látkach
obeť násilia
starám sa alebo bývam v jednej domácnosti s osobou / osobami hore uvedených kategórií
iné (prosím dopíšte): ...................................................................................................
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8. Aký je Váš / Vášho príbuzného súčasný sociálny problém:
s mobilitou (pohybom)

s uplatňovaním práva na vzdelanie

s nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti

s získaním zamestnania

so zabezpečovaním prípravy stravy

s potrebnou rehabilitáciou

so starostlivosťou o domácnosť

s bývaním

s vykonávaním sebaobslužných prác

s komunikáciou

so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa
problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných
náležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných
podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácií v úradnom styku...)
iné (prosím dopíšte): ..................................................................................................

9. Využívate v súčasnosti niektorú sociálnu službu ?
áno

nie

10. Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa malo mesto v budúcnosti zamerať?
nocľaháreň (prenocovanie pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené bývanie)
útulok (ubytovanie na určitý čas)
domov na pol ceste (ubytovanie na určitý čas po ukončení starostlivosti v detskom domove, po
výkone trestu s pod.)
nízkoprahové denné centrum (denný pobyt pre osoby, ktoré nemajú vytvorené podmienky na
uspokojenie svojich základných životných potrieb)
zariadenie núdzového bývania (dočasné bývanie pre obete domáceho násilia, tehotné ženy
a rodiny v krízovej situácii, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného
života (sociálna služba v teréne, t.j. pomoc v rodine)
poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (ubytovanie pre deti, ak
rodič na základe rozhodnutia súdu nemôže zabezpečiť starostlivosť o dieťa sám)
poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu (poskytovanie
sociálnej pomoci počas dňa)
zariadenie podporovaného bývania (ubytovanie s dohľadom pre osobu pre osoby zdravotne
alebo mentálne postihnuté)
zariadenie pre seniorov (bývalý domov dôchodcov)
zariadenie opatrovateľskej služby (opatrovanie zdravotne postihnutých a starých ľudí
v domácnosti)
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rehabilitačné stredisko (rehabilitácia)
domov sociálnych služieb (zariadenie pre nevidiacich)
špecializované zariadenie (zariadenie pre ťažko zdravotne postihnutých – parkinsonova
choroba, hluchoslepota .....)
denný stacionár (denný pobyt pri odkázanosti na pomoc inej osoby)
opatrovateľská služba (zabezpečenie opatrovania na určitý čas)
prepravná služba (zabezpečenie prepravy osobitným autom pre osoby ťažko zdravotne
postihnuté)
sprievodcovská služba a predčitateľská služba (sprievod, osobná asistencia a predčítavanie
osobám so zrakovým postihom)
tlmočnícka služba
požičiavanie pomôcok
sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
odľahčovacia služba (opatrovanie v čase, keď určený opatrovateľ túto činnosť nemôže
zabezpečiť)
poskytovanie sociálnych služieb v dennom centre (Klub dôchodcov)
integračné centrum (denné centrum pre osoby ohrozené vylúčením zo spoločnosti, napr.
bezdomovci)
poskytovanie sociálnej služby v jedálni
poskytovanie sociálnej služby v práčovni
stredisko osobnej hygieny
sociálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti sociálnych vecí)
iné (uveďte, prosím):
..............................................................................................................................................................
11. Podnety, postrehy, prípadné námety na spoluprácu v oblasti poskytovania sociálnych
služieb:
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12. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia, resp. aktivity Vám vo Vašom meste
chýbajú?
voľne prístupné športoviská
detské ihriská, miesta na hranie s deťmi
kultúrno – spoločenské aktivity
Klubovne, záujmové krúžky
iné (uveďte)
.............................................................................................................................................................

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali dotazníku!

Vyplnený dotazník prosím doručte do 14. 04. 2010 poštou alebo osobne na adresu:
-

Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy - informátor

-

e-mailom na adresu: kp.krompachy@gmail.com

52

Príloha č. 3

Sociálne služby v meste Krompachy
Názov

Cieľová skupina

Sociálna služba

Zriaďovateľ Kapacita

ADOS VIA s. r. o.

seniori

opatrovateľská služba,
ošetrovateľská
starostlivosť

MVO

terénna

Poštová 1,
42 Krompachy

EB HELP-LUX, s.r.o.

seniori

opatrovateľská služba

spol. s .r.o

terénna

Maurerova č. 34
053 42 Krompachy

0905 94 49 74

Mesto Krompachy

seniori

opatrovateľská služba

mesto

terénna

Námestie slobody 1,
053 42 Krompachy

053/419 22 30

Mesto Krompachy

seniori

denné centrum
seniorov

mesto

ambulantná

SNP 21,
053 42 Krompachy

053/419 22 17

Mesto Krompachy

seniori, ZŤP

práčovňa

mesto

terénna

Lorencova 12,
053 42 Krompachy

053/419 22 30

Mesto Krompachy

ZŤP

požičiavanie pomôcok

mesto

ambulantná

Lorencova 12,
053 42 Krompachy

053/419 22 30

Mesto Krompachy

krízová intervencia

nocľaháreň

mesto

pobytová

Stará Maša 606,
053 42 Krompachy

053/419 22 30

Mesto Krompachy

krízová intervencia,
rodiny s deťmi

komunitné centrum

mesto

ambulantná

Hornádska č. 49,
053 42 Krompachy

053/381 58 07

OZ Deti slnka

krízová intervencia

špecializované
sociálne poradenstvo

MVO

ambulantná

Poštová 1123,
053 42 Krompachy

0905 25 89 09

OZ Ľudia a
perspektíva

krízová intervencia,
rodiny s deťmi,
seniori

komunitné centrum

MVO

ambulantná

Družstevná 4,
053 42 Krompachy

0905 85 65 03

7

forma

adresa

kontakt
053

0905 76 52 27

