Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 za rok
2020
Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný na obdobie 2018 až 2022 v zmysle zákona
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 prepisov, § 80 (ďalej
„Zákon o sociálnych službách“). Zákon nadobudol platnosť 1.1.2009.
Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na svojom zasadnutí dňa 28.06.2018 schválilo
Komunitný plánu sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018-2022 uznesením č.
639/2018. Komunitný plán sociálnych služieb obce Valaská na roky 2018 – 2022 je prístupný
na webovej stránke obce, na požiadanie klientov a verejnosti v písomnej podobe na Obecnom
úrade vo Valaskej. V Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Valaská bolo prijatých šesť
opatrení.

Vyhodnotenie prijatých opatrení a ich plnenia
Opatrenie 1 : Vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia pre seniorov alebo zabezpečenie
vybudovania a prevádzkovania zariadenia iným poskytovateľom sociálnych služieb, alebo
vybudovanie denného stacionáru.
V Komunitnom pláne sú uvedené nasledovné zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy,
granty, ŠR, neverejní poskytovatelia, príjem od užívateľov zariadenia, VÚC.

Štruktúra obyvateľstva vo Valaskej ale aj na celom svete patrí medzi najvýznamnejšie
charakteristiky demografického procesu. V našej obci prejavili občania formou dotazníka

záujem o vybudovanie denného stacionára ako aj zariadenia pre seniorov vzhľadom k
počtu občanov v seniorskom veku a osamelo žijúcom osobám.
Dané opatrenie sa zatiaľ nepodarilo naplniť.
-

obec Valaská si je vedomá, že o tento druh sociálnej služby bude stále záujem u
občanov obce Valaská, je to však problém, pretože je to finančne veľmi náročné
a podobnou situáciou sa zaoberajú aj ostatné obce v okrese Brezno.
Na naplnenie tohto opatrenia bude obec potrebovať pomoc aj iných subjektov.
Povinnosťou obce je prihliadať na individuálne potreby občanov a preto obec
poskytuje terénnu sociálnu službu – opatrovateľskú službu. Opatrovateľská
služba je poskytovaná na základe odkázanosti na sociálnu službu a podľa
individuálnych potrieb prijímateľov, čo sa nám darí poskytovať.

Opatrenie 2: 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.
Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty, ŠR, VÚC

- V pôsobnosti obce sú aj iné druhy sociálnych služieb a zákon nie je určený len
pre seniorov, ale je komplexne zameraný pre všetky cieľové skupiny, ktoré sú
buď ohrozené, alebo už odkázané na pomoc. Obec Valaská má prehľad o svojich
občanoch, poskytuje sociálne poradenstvo či už na obci, alebo prostredníctvom
Spoločného obecného úradu so sídlom vo Valaskej (podľa individuálnych potrieb
občanov).
-

Obec spolupracuje s Odborným učilišťom internátnym, ktoré sa nachádza v obci
a ktorého cieľom je, aby sa dieťa, žiak a učeň čo najviac rozvíjali podľa svojich
individuálnych schopností vzhľadom na svoj postih a tým si otvorili brány k čo
najlepšej socializácii v našej spoločnosti. K tomuto cieľu vedie deti už od
materskej školy, cez základnú školu až po učilište. Zriaďovateľom učilišťa je
Okresný úrad Banská Bystrica.

V súčasnosti Odborné učilište internátne zastrešuje:
- Špeciálnu materskú školu internátnu
- Špeciálnu základnú školu internátnu
- Odborné učilište internátne
- Praktickú školu
- Školský internát
Dané opatrenie sa podarilo naplniť čiastočne.
-

obec v roku 2020 z dôvodu pandémie Covid – 19 spolupracovala so spomínaným
len pri príprave a výzdobe adventného venca na námestí počas vianočného
obdobia

-

v roku 2020 poskytovala obec našim seniorom, zdravotne ťažko postihnutým, ale
aj rodinám s deťmi službu „sociálneho taxíka“ . Preprava bola predovšetkým
určená do zdravotníckych zariadení.

-

v roku 2020 začali stavebné práce na naplánovanom projekte „Detičkárne“ ,
ktoré mali byť ukončené v mesiaci december 2020. Z dôvodu nepredvídaných
okolností pri rekonštrukcii sa práce predlžili a majú byť ukončené do apríla
2021.

Opatrenie 3: Zvyšovanie informovanosti občanov obce o sociálnych službách, zdravotnej
starostlivosti, zdravotných pomôckach prostredníctvom informačných kanálov obce.
Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty

-

-

Dané opatrenie sa podarilo naplniť
obec poskytovala sociálne poradenstvo, pomáhala občanom vyznať sa v tom, kde
a načo majú nárok, či už na obci, ÚPSVaR, alebo na inej inštitúcií.
sociálne poradenstvo, informovanosť v novinách, webová stránka, kde sú
uvedené kontakty, formuláre (žiadosti) a postup vybavovania kde sa môžu všetci
občania obce informovať a kde im je poskytnuté poradenstvo a potrebná pomoc

Opatrenie 4: Rozvoj dobrovoľníctva u občanov v obci najmä u mladých ľudí a seniorov , vytváranie programov medzigeneračnej spolupráce , zapojenie a spolupráca s Centrom pre deti a rodiny.
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
Zdroje financovania: rozpočet obce, výzvy, granty
Dané opatrenie sa nepodarilo naplniť
- v roku 2020 nám situácia pandémie Covid -19 neumožnila rozvíjať dobrovoľníctvo
u občanov najmä u mladých ľudí a seniorov. Neorganizovali sa žiadne kultúrnospoločenské podujatia, kde by sa mohli zapájať všetky občianske združenia, školy
a dobrovoľníci, ktorí majú záujem o zlepšovanie kvality ľudského života.
- v obci fungujú občianske zduženia napr. DHZ Valaská - ( sú pripravený poskytnúť
pomoc širokej verejnosti alebo jednotlivcovi najmä v nešťastí , núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pre požiarmi a živelnými pohromami ), Pekný deň, Valašťania, Dieťa a svet, Tanečný orchester, ktoré sa na dobrovoľníckej báze zapájajú do
spoločensko – kultúrneho diania v obci
- do budúcna zapájať dobrovoľníkov, robiť dobrovoľníctvu väčšiu osvetu, spolupracovať so školami, prepojiť napr. spomínané občianske združenia, ale aj občanov obce, ktorí majú o dobrovoľníctvo záujem napríklad aj s poskytovanou
opatrovateľskou službou

Opatrenie 5.: 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

-

Dané opatrenie sa podarilo naplniť čiastočne
obec Valaská v roku 2020 pracovala na príprave verejnej urbanistickoarchitektonickej súťaže návrhov revitalizácia námestia v obci. Aj občania

Valaskej sa zapojili formou dotazníka, kde mohol každý vyjadriť svoj názor čo
od priestoru námestia očakáva. V rámci tejto súťaže je riešený aj bezbariérový
vstup do budovy obecného úradu. Je nutné aj naďalej sa zaoberať
bezbariérovými vstupmi do verejných objektov.

Opatrenie 6: Zabezpečenie vzdelávania pre pracovníkov v sociálnej sfére , opatrovateliek
Popis opatrenia: Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb je jedným z cieľov
novej právnej úpravy poskytovania sociálnych služieb je zabezpečiť ich profesionálny výkon a
teda aj zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Jedným so základných predpokladov
dosiahnutia tohto cieľa je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci potreby splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie.
Finančné zdroje: rozpočet obce
-

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu - COVID – 19 v roku 2020 sa dané
opatrenie nepodarilo uskutočniť. Pri zlepšení situácie zistiť možnosti školení,
kurzov a supervízie pre opatrovateľky. V prípade, že situácie bude aj naďalej
nepriaznivá zabezpečiť on- line školenia a kurzy. To isté sa uplatňuje aj pri
supervízii.

vyňaté zo zákona, príloha č. 2 zákona 448/2008 o sociálnych službách :

3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, 21, § 24a až 24d, § 25 až 29, §
31, 32, § 33 až 41, § 52 až 55 a § 57 má vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a
pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.

