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1. Úvod – základné vymedzenie problematiky

Transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej správy a skutočnosť,  že Slovenská
republika je členskou krajinou EÚ, sa prejavili aj v sociálnej oblasti.  Lisabonská zmluva otvára
nové možnosti fungovania spoločnosti aj na úrovni samospráv. Vytvárajú sa základy otvorenej
občianskej spoločnosti v prostredí miest a obcí. Je to nový fenomén prijatia myšlienky a učenia
sa  jej  uplatňovania  v praxi  –  žiť  komunitne  a pre  komunitu,  spoločne  identifikovať  problémy
a spoločne  prispievať  k riešeniu.  Slovo  komunita  pochádza  z latinského  communitas,  čo
znamená spoločenstvo, pospolitosť, obec, ale tiež spoločné nažívanie ľudí. Je to sociálny útvar
charakterizovaný vonkajšími aj vnútornými znakmi na dvoch úrovniach:

1. na úrovni sociálnych väzieb medzi členmi v rámci vlastnej komunity

2. na úrovni sociálnych väzieb a špecifického postavenia komunity v rámci širšieho sociálneho
prostredia.

Komunitná práca je proces pomáhajúci ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili problém miestnej
komunity,  prípadne  zlepšili  podmienky  svojho  života  v komunite.  Cieľom  sociálnej  práce
s komunitou  býva  často  ovplyvňovanie  sociálnych  zmien  v určitej  lokalite  alebo  organizácii
utváraním žiaducich vzťahov medzi skupinami existujúcimi v konkrétnej komunite.

Komunitné  plánovanie  sociálnych  služieb  je  metóda,  ktorá  umožňuje  spracovávať  rozvojové
materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce a ktorá výrazne posilňuje
princípy  zastupiteľskej  demokracie.  Slovo  „plánovanie“  označuje  proces,  v rámci  ktorého  sa
komunita chce dostať zo súčasnej situácie do budúcnosti, ktorá by lepšie vyhovovala občanom
komunity.  Plánovanie  je  cestou  z miesta  nazvaného  „súčasnosť“  do  miesta  pomenovaného
„dohodnutá budúcnosť“.  Komunitné  plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb,
zdrojov a hľadania najlepšieho riešenia v oblasti sociálnych služieb.

O tom,  že vývoj  v sociálnej  oblasti  nie  statický,  ale  naopak,  podlieha značnej  dynamike,  nás
presvedčila aj rozsiahla legislatívna činnosť, ktorá vyústila koncom roka 2008 do prijatia celého
radu  zákonných  úprav,  ako  aj  noviel  zákonov  v tejto  oblasti.  Základným  zákonom je  Zákon
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý
upravuje  právne  vzťahy  pri  poskytovaní  sociálnych  služieb,  financovanie  sociálnych  služieb
a dohľad  nad  poskytovaním  sociálnych  služieb.  Základným  cieľom  zákona  je  upraviť
poskytovanie sociálnych služieb, vhodne podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať
sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

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.

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.

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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1.1. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb

   Zákon o sociálnych  službách  Slovenskej  republiky  ukladá  obciam povinnosť  vypracovávať
a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a dodržiavať právny rámec
vychádzajúci z platnej legislatívy.

Sociálnu problematiku rieši najmä nasledujúca legislatíva v SR:

 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 z.n.p.

 Výnos MPSVaR z 5.12.2007 č. 29775/2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR,

 Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p.,

 Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v z.n.p. – zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v z.n.p.,

 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v z.n.p.

1.2. Pôsobnosť obce

Všetky nariadenia, úlohy a kompetencie obce zaoberajúce sa sociálnou problematikou sa riadia
zákonnou legislatívou SR no i legislatívou obce. Ide o:

 Všeobecné záväzné nariadenia obce, ktoré sa týkajú sociálnej problematiky,

 Zásady poskytovania finančnej pomoci.

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 odkázanosti  na sociálnu službu – v zariadení  pre
seniorov – v zariadení opatrovateľskej služby – v dennom stacionári – v odkázanosti na
opatrovateľskú službu – a ďalšie,

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,

e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,

f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,

g) uzatvára zmluvu:

- o poskytovaní sociálnej služby,

- 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,

- o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 inou obcou alebo
iným poskytovateľom sociálnej služby, ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný
celok a ďalšie. 

h) Obec  a samosprávny  kraj  zverejňuje  komunitný  plán  sociálnych  služieb  a koncepciu
rozvoja sociálnych služieb vhodným a v mieste obvyklým spôsobom.
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2. Analýza sociologických a demografických údajov

Poloha obce:

Obec Jacovce patrí v rámci geomorfologického členenia SR do subprovincie  Podunajská  nížina,
oblasť  Podunajská  pahorkatina,  celok   Nitrianska  pahorkatina  a podcelok  Bojnianská
pahorkatina.

Obec Jacovce patrí  do klimatickej oblasti teplej,  mierne suchej a s miernou zimou. Priemerná
ročná teplota vzduchu je 9,50 C.

Jacovce, majú rozlohu 1006 ha,  vzdialené asi 5 kilometrov od Topoľčian, ležia v nadmorskej
výške 204-222 m.n.m. Počet obyvateľov k 31.12.2017 bol 1808 (muži 895, ženy 913).

Vznik obce: 

Najstaršia zmienka na Obec Jacovce je popísaná v listine Nitrianskej kapituly a je datovaná na
rok 1224. 

Názov obce:

Od r.1390 sa spomínajú tri samostatné obce: Veľké, Zemianske (nazývali sa Stredné) a Malé
Jacovce

Od r.  1903 sa  Veľké,  Zemianske a Malé  Jacovce zlúčili  do jednej  obce,  v tomto období  sa
používal maďarský  názov Jacz. Po zániku Rakúsko-Uhorska, vznikla Československá republika
a obec  prijala  terajší  názov  Jacovce.  V  r.  1976  boli  Jacovce  pričlenené  k mestu  Topoľčany
a opätovnú samostatnosť získali v r.1990.

Erb obce:

Pozostáva z červeného štítu s gajdami so strieborným mechom a zlatými píšťalami. Píšťaly majú
strieborné doplnky. Vzhľadom na skutočnosť, že gajdy sú v našej heraldike ojedinelé, nemôže
dôjsť k zámene s erbom inej obce.

Obyvateľstvo:

Jacovce patria  medzi väčšie obce Topoľčianskeho okresu. Obyvatelia  sú prevažne Slováci  a
v minulosti boli prevažne roľníci so zameraním na pestovanie poľných plodín a chov dobytka.

Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry:   

K 31.12.2017  spolu: 1808 /muži 895, ženy 913/
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             Vek  Počet obyv.

0 - 14 218

vek 15 -64 1273

Vek 65 a viac 317

spolu 1808

Rok Počet obyvateľov

 1869 700
1880 827
1900 990
1910 1102
1921 1100
1946 1670              

          1968 1975

1980 1757

1996 1822

1997 1833

1998 1842

1999 1842

2000 1827

2001 1768

2002 1769

2003 1786

2004 1795

2005 1814

2006 1792

2007 1827

2009 1836

2010 1828

2011 1824

2012 1817

2013 1813

2014 1817

2015 1809

2016 1807



Podľa  uvedených  údajov  možno  konštatovať,  že  počet  obyvateľov  v posledných  rokoch  má
mierne klesajúci charakter.

Školstvo – Základná škola s materskou školou 

Základná škola  bola odovzdaná do užívania v r.1960, materská škola „Slniečko“ bola odovzdaná
v r.1974. V roku 2011 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia Základnej a materskej školy. 
Základná škola s materskou školou v Jacovciach má spádovú funkciu pre okolité obce Kuzmice 
a Tesáre.

Základnú školu  navštevuje 205, materskú školu 58, školský klub 90 a jedáleň 150 detí. V areály
základnej  školy  sa  nachádza   telocvičňa, školský  klub  a školská  jedáleň.  Jedáleň   poskytuje
stravu žiakom základnej školy a jej zamestnancom a občanom prihláseným na odber obedov.
Materská škola má svoju vlastnú jedáleň. 

Služby

V obci  je  pomerne silné  zastúpenie  najmä drobných živnostníkov,  ale aj  väčších firiem.   Ich
existencia na území obce vplýva na finančné možnosti obce, najmä z pohľadu miestnych daní
a poplatkov.  Všetky  podnikateľské  subjekty  pôsobia  na  komerčnej  báze,  vo  veľkej  miere
poskytujú   rôzne služby živnostníci v stavebníctve, v maloobchode,    v priemyselnej výrobe,
v  stolárskej  výrobe  a v preprave.  Významnou  firmou  v obci  je  Poľnohospodársko-podielnické
družstvo Prašice sídlo Jacovce.

Kultúra, šport, zdravotníctvo

Spoločenský život v obci je aktívny hlavne čo sa týka športového vyžitia. Zúčastňujú sa ho všetky
vekové kategórie od detí po seniorov.

Športovo-rekreačné zariadenia a aktivity – multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, futbalové
ihrisko, telocvičňa, kolkáreň, futbal, turistika, stolný tenis, kolky.

Kultúrne  zariadenia  a aktivity  –  knižnica.  Kultúrne  aktivity  sa  odohrávajú  prevažne
v letných mesiacoch nakoľko v obci absentuje kultúrny dom. Medzi kultúrne aktivity patrí súťaž vo
varení  gulášu,  fašiangy,  stavanie  mája,  deň  matiek,  MDD,   Jacovské  hody,  posedenie  so
seniormi, Mikuláš.
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V obci  sa  nachádza  lekáreň  a zdravotné  stredisko  s ambulanciou  praktického  lekára
a zubnou ambulanciou.

Obec  o dianí  informuje  obyvateľov  a širokú  verejnosť  prostredníctvom  „Jacovského
hlásnika“ a na internetovej stránke www.obecjacovce.sk. 

Nezamestnanosť

Časť  ekonomicky  aktívneho  obyvateľstva  pracuje  v miestnych  súkromných  alebo  v štátnych
podnikoch a tiež  v poľnohospodárskom družstve. Väčšina občanov však za prácou dochádza
denne  alebo týždenne, niekedy aj  v dlhších intervaloch. Veľa občanov odchádza za prácou do
zahraničia. 

Štatistické údaje v tejto oblasti  sú dosť relatívne čísla. Každá inštitúcia si vedie svoju vlastnú
štatistiku  podľa  vlastných  kritérií.  Obec  nemá  k dispozícii  informácie  o zamestnaní  svojich
občanov, k dispozícii  sú iba údaje z  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
(ďalej  len  „UPSVaR“),  ktorý  vedie  evidenciu  uchádzačov  o zamestnanie   (tento  údaj  však
nezahŕňa  celkový  počet  nezamestnaných  z dôvodu  chýbajúcich  údajov  o dobrovoľne
nezamestnaných. Taktiež nie je dispozícii údaj o počte osôb, ktoré pracujú v zahraničí.

Z dostupných informácií bol zostavený prehľad o počte uchádzačov o zamestnanie:

             Rok  Počet  evidovaných
uchádzačov

2010 107
2011 102
2012 104
2013 117
2014 112
2015 96
2016 80
2017 46

Podľa  uvedených  údajov  počet  uchádzačov  sa  postupne  znižuje,  čím  má  nezamestnanosť
klesajúcu tendenciu.

3. 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.

Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na 

a) seniori a  zdravotné ťažko postihnutí občania

b) nezamestnaní 

c) deti a mládež
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a)    Seniori  a  zdravotné ťažko postihnutí občania

Obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie Klub dôchodcov pri
Obecnom úrade v Jacovciach, ktorá sa snaží organizovať pre seniorov kultúrno-spoločenské  aktivity
v obci. Zdravotné  ťažko postihnutým občanom je obec nápomocná, čí už v poradenských službách pri
vypĺňaní žiadostí na príspevky na rôzne kompenzácie, alebo  pri vybavovaní žiadosti o umiestnenie do
domova sociálnych služieb.

Sociálna situácia v našej obci sa zmenila tým, že v novembri 2015 bolo otvorené Zariadenie sociálnych
služieb sv. Marta, ktoré poskytuje sociálne služby pre klientov, ktorí nie sú schopní fungovať v domácom
prostredí a potrebujú odbornú pomoc. Sociálne zariadenie poskytuje 24-hodinovú nepretržitú odbornú
starostlivosť, ale aj možnosť umiestnenia žiadateľa na dobu určitú, t.j. obdobie kedy rodinný príslušník,
ktorý sa stará o svojho príbuzného musí na nejakú dobu odísť. V tomto zariadení už bolo umiestnených
9 občanov Jacoviec. 

Identifikácia problémov

- chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu službu

- osamelí seniori so zdravotnými problémami

b) Nezamestnaní 

V spolupráci  s Úradom  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  v Topoľčanoch   obec  organizuje
verejnoprospešné práce,  menšie obecné služby pre obec v zmysle Zákona č.5/2004 Z.z.  o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 52 a Zákona
č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení § 10 ods. 3, ods. 9., alebo absolventskú prax.
V rámci  tejto činnosti  podporuje  udržiavanie  pracovných návykov u osôb dlhodobo nezamestnaných,
ktorí majú problém uplatniť sa na trhu práce.

Identifikácia problémov

- skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie

- chýbajú možnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním

-  chýba  systém  motivácie  a sprevádzania  pre  rozvoj  zamestnanosti  –  agentúra  podporovaného
zamestnávania, príležitostných prác

- narastá skupina občanov,  ktorí  nevedia hospodáriť  s finančnými prostriedkami,  ktorí  nemajú riadny
príjem a ktorí sa dostávajú do situácie pod  úroveň životného minima

Uchádzači o zamestnanie so zdravotným postihnutím

Skupinu občanov, ktorej sociálne problémy vzniknú ako následok zdravotného postihnutia, ktoré je buď
vrodené, alebo následkom úrazu, či choroby rozdeľujeme do základných kategórii:

- mentálne a psychické postihnutie

- zmyslové postihnutia

- postihnutia pohybového aparátu
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- kombinované postihnutia

Každá  z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady  na sociálne následky postihnutia a tým aj
špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. Zákon o sociálnych službách venuje
dostatočný   priestor  v oblasti  poskytovania  sociálnych  služieb,  čo  sa  týka  druhov  a foriem  ich
poskytovania. 

c) Deti mládež

Obec v rámci  svojich finančných možnosti prevádzkuje materskú školu, základnú školu a školský klub
detí. Pre športové vyžitie detí najmä v čas osobného voľna slúži telocvičňa, posilňovňa, klub futbalový,
turistický a klub stolného tenisu. Veľmi aktívne a s vynikajúcimi  výsledkami už výše 19 rokov pracuje
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Cieľom hnutia je pomáhať pri výchove a neformálnom
vzdelávaní  detí  a mladých ľudí  na zrelé kresťanské osobnosti  podieľajúce sa na rozvoji  spoločnosti,
v ktorej žijú. Obec pravidelne podáva žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy
k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na základe ktorých ÚPSVaR
zasiela mesačne tieto dotácie na účet obce  pre deti z rodín v hmotnej núdzi a 2 x ročne dotáciu na
zakúpenie školských potrieb pre deti z rodín v hmotnej núdzi.

         Identifikácia problému

- chýba vyhľadávacia činnosť u sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú pomoc

- deti zo sociálne slabších rodín majú stravovacie problémy

- nevhodné trávenie voľného času

- rodiny s deťmi žijú často na hranici životného minima.

4. Súčasný stav

Obec  Jacovce  pri  poskytovaní  sociálnych  služieb  a sociálnej  pomoci  postupuje  v zmysle  platných
zákonov, najmä Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a jeho ďalších noviel (ďalej len „zákon“),
Zákon  č.599/2003  Z.z.  o pomoci  v hmotnej   núdzi  a jeho  ďalších  noviel,   Zákon  č.  416/2001  Z.z.
o prechode niektorých kompetencii  na obce a Zákon č.305/2005 Z.z.  o sociálnoprávnej  ochrane detí
a sociálnej kuratele a jeho ďalších noviel.

V súčasnosti obec v sociálnej oblasti zabezpečuje resp. sprostredkuje :

- poradenstvo v základných oblastiach sociálnej práce

- poskytovanie finančnej pomoci formou jednorazových dávok

- terénnu sociálnu prácu – domácu opatrovateľskú službu

- pobytovú formu v sociálnych zariadeniach s celoročným pobytom

Poskytovanie finančnej pomoci formou jednorazových dávok.

Poskytovateľom  jednorazovej  finančnej  výpomoci  je  obec.  Poskytuje  sa  za  účelom  zmiernenia
nepriaznivej  sociálnej  a finančnej  situácie občanovi,  ktorý sa ocitol  v stave núdze a tento stav nie je
schopný vyriešiť  sám, resp. za pomoci rodiny.

Druhy sociálnej dávky:

- jednorazový príspevok 

- príspevok na sanáciu osobnej sociálnej situácie
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- príspevok na úmrtie občana

Sociálne služby v oblasti sociálnoprávnej kurately a ochrany detí

Problematika  tejto  služby  sa  týka  detí,  ktoré  potrebujú  ochranu.  Účelom  Zákona  305/2005  Z.z.
o sociálnoprávnej  ochrane  detí  a sociálnej  kuratele  v znení  neskorších  zmien  a doplnkov  je
zabezpečenie predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv, predchádzanie porúch,
psychického vývinu, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zabezpečenie
zamedzenia nárastu sociálno-patologických javov.

Sociálno-právna ochrana je súbor opatrení na zabezpečenie:

- ochrany dieťaťa

- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenou rodinnom prostredí

- náhradného prostredia, ak nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv obec aj bez vedomia svojich rodičov alebo
osoby,  ktorá  sa  bezprostredne  o dieťa  stará.  Tým  nie  sú  dotknuté  práva  a povinnosti  rodičov,
vyplývajúce  z rodičovských  práv a povinností. Rodič, ktorý sa o dieťa stará má rovnaké právo požiadať
obec o pomoc.

Obec poskytne pomoc v naliehavých prípadoch, ak je život dieťaťa ohrozený alebo je ohrozený jeho
psychosomatický  vývoj.  Obec  spolupracuje  s  odborom   sociálnych  vecí  a rodiny  pri  ÚPSVaR
v Topoľčanoch   a najmä z jeho oddelením sociálnej kurately. 

Uplatňovanie systému osobitného príjemcu

V súlade  s platnou  legislatívou  je  obec  a  jeho  výkonný  orgán  –  obecný  úrad  osobitným príjemcom
jednak na dávku v hmotnej  núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi,  ako aj  prídavkov na dieťa.
Prostredníctvom  tohto  nástroja  (dostáva  ho  ako  transfer  z úradu  práce)  a regulovania  účelovosti
výdavkov občanov zaradených do systému osobitného príjemcu, plní funkciu dohľadu v problémových
rodinách  pri  odstraňovaní  záškoláctva,  prípadne  pri  odstraňovaní  zanedbávania  povinnej  výchovy
a výživy nezaopatreného dieťaťa zo strany rodiča, ako aj pri dodržiavaní finančnej disciplíny jednotlivcov
a rodín pri splácaní poplatkov spojených s bývaním.

Opatrovateľská služba

Túto  službu  obec  poskytuje  od  1.1.2003  ako  terénnu  sociálnu  službu.  Priemerne  je  táto  služba
poskytovaná  10  občanom  a túto  službu  zabezpečujú  opatrovateľky  v pracovnom  pomere  s Obcou
Jacovce,  ktorých  je  vo  fyzickom  počte  priemerne 6.  Pre  oblasť  opatrovateľskej  služby  má  obec
vypracované  a schválené  VZN  o sociálnych  službách  a stanovení  výšky  úhrad  poskytované  Obcou
Jacovce a jeho ďalších noviel. Podľa tohto VZN si opatrovaný za poskytovanie úkonov opatrovateľskej
služby dopláca, a to sadzbou 0,90 € za hodinu.

Opatrovateľská služba patrí medzi využívané služby, ktoré Obec Jacovce poskytuje občanom v rámci
svojej  sociálnej  politiky.  Zabezpečovaná  je  aj  prostredníctvom  Spoločného  obecného  úradu  pre
opatrovateľskú službu mestom Topoľčany. Podmienky poskytovania tejto služby  sú zmluvné dohodnuté.

             Rok  Počet opatrovaných Počet opatrovateľov 
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2010 13 10
2011 12 9
2012 9 6
2013 4 5
2014 6 4
2015 8 6
2016 8 7
2017 11 8

5. Ciele a priority komunitného plánu sociálnych služieb

 Strategická  časť  komunitného  plánu  sa  zameriava  na  stanovenie  stratégie  v oblasti  rozvoja
sociálnych služieb či už rozvojom služieb priamo v obci, rozvojom partnerstva obcí navzájom alebo so
sociálnymi  zariadeniami.   Základným  cieľom  je  zabezpečenie  vyvážených  sociálnych  služieb  podľa
potrieb  obyvateľov  obce,  predchádzanie  sociálnej  exklúzii  rizikových  skupín  obyvateľstva.  Pre
dosiahnutie základného cieľa sú formulované konkrétne ciele a opatrenia, ktoré sa budú v období rokov
2018 – 2023 monitorovať a vyhodnocovať. Pri ich realizácii je dôležitá správna koordinácia a spoluúčasť
subjektov  obce,  poskytovateľov  sociálnych  služieb  ako  aj  samotných  príjemcov  týchto  služieb  so
zameraním  sa  na  získanie  všetkých  dostupných  finančných  zdrojov,  vrátane  prehodnotenia  priorít
obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb.

Cieľ  komunitného  plánovania  predstavuje  súhrn  identifikovaných  potrieb  cieľových  skupín  komunity
Obcou  Jacovce  ako  určitý  model  riešenia  problémov  súčasného  stavu  a jeho  následkov  v oblasti
sociálnych služieb.

V súlade s požiadavkami je nutné udržať existujúce služby a rozšíriť  tie sociálne služby,  ktoré v obci
absentujú.  Ide  o terénne  sociálne  služby,  ktoré  zabezpečujú  zotrvanie  obyvateľov  v ich  domácom
prostredí, kde sú zvyknutí a kde sa cítia v bezpečí, a kde majú vytvorené sociálne väzby.

Priorita č. 1

Zabezpečenie terénnych sociálnych služieb podľa potrieb cieľovej skupiny so zreteľom na ich
zotrvanie v domácom prostredí.

Podpora  pri  snahách trvalého  poskytovania  terénnej  sociálnej  práce  v obci.  Podpora  samostatnosti,
nezávislosti a sebestačnosti prijímateľov služby v prirodzenom rodinnom prostredí. Aktivitou pri naplnení
tohto cieľa bude podpora komunitnej rehabilitácie pri poskytovaní terénnych sociálnych služieb s cieľom
zapojenia  viacerých subjektov  (obec,  rodina,  poskytovatelia  zdravotnej  starostlivosti)  a obnovy alebo
rozvoja schopností  klienta.  Podpora aktivít  zdravého starnutia seniorov, predĺženie ich sebestačnosti
a psychickej sviežosti v starobe.

Časový harmonogram: rozpätie piatich rokov obdobie 2018-2022

Materiálno-finančné  zabezpečenie:  vlastné  zdroje  z rozpočtu  obce,  využitie  grantov  a projektov
Európskych  štukturálnych a investičných fondov.

Priorita č. 2

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Zvyšovanie  kvality  poskytovaných  sociálnych  služieb  a ich  dostupnosť.  Skvalitňovať  priestorové,
materiálne a personálne podmienky v súčasnosti poskytovaných ambulantných zdravotníckych služieb
a zabezpečiť ich trvalú udržateľnosť a rozvoj, najmä s využitím finančných prostriedkov EÚ. Pokúsiť sa

11



o rekonštrukciu, modernizáciu zariadenia a celkovú humanizáciu služieb na dosiahnutie zabezpečenia
prístupnosti občana k sociálnym a zdravotným službám.

Časový harmonogram: rozpätie piatich rokov obdobie 2018-2022

Materiálno-finančné  zabezpečenie:  vlastné  zdroje  z rozpočtu  obce,  využitie  grantov  a projektov
Európskych  štukturálnych a investičných fondov.

Priorita č. 3

Podpora a snaha o vybudovanie zariadenia pre spoločenské a kultúrne centrum v obci.

Vypracovať návrhy na zriadenie spoločenského centra pre kultúrne a spoločenské aktivity obce.

Časový harmonogram: rozpätie piatich rokov obdobie 2018-2022

Materiálno-finančné  zabezpečenie:  vlastné  zdroje  z rozpočtu  obce,  využitie  grantov  a projektov
Európskych  štukturálnych a investičných fondov a podnikateľov.

Priorita č. 4

Podpora aktivít mládeže v obci a rozvoj sociálno-preventívnych programov pre deti.

V súčasnej dobe rozmáhajúceho sa virtuálneho trávenia voľného času je potrebné vytvárať podmienky
k aktívnemu  tráveniu  voľného  času  mládeže.  Práve  podpora  takýchto  aktivít  napomôže  zníženiu
negatívnych javov. V obci je možnosť športového vyžitia detí a mládeže a účelné trávenie voľného času
organizuje aj eRko. Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska na účelné trávenie voľného času pre deti.

Časový harmonogram: rozpätie piatich rokov obdobie 2018-2022

Materiálno-finančné  zabezpečenie:  vlastné  zdroje  z rozpočtu  obce,  využitie  grantov  a projektov
Európskych  štukturálnych a investičných fondov a podnikateľov.

6. Vyhodnocovanie plnenia KPSS

Vyhodnocovanie  plnenia  stanovených  cieľov  a  aktivít  KPSS bude  vykonávané  priebežne  1x  ročne
predložením  monitorovacej  správy  na  rokovanie  Obecného  zastupiteľstva  sociálnou  komisiou.
Komunitný plán je záväzným pri tvorbe rozpočtu obce a jeho aktivity budú doň premietnuté. Po jeho
schválení je základným rozvojovým dokumentom pre obec.

Komunitný plán je otvoreným dokumentom preto je ho možné pravidelne aktualizovať. Jeho aktualizácia
sa bude vykonávať vždy pri vzniku objektívnych potrieb zo strany poskytovateľa alebo prijímateľa.  

7. Záver

Sociálna  služba  je  činnosť  poskytovaná   ľuďom  v nepriaznivej  situácii,  pri  sociálnom  začleňovaní
v ochrane pred  sociálnym vylúčením s cieľom umožnenia ich zapojenia do bežného života.  Je na
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samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť  pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný
život.

Dokument bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Jacovciach dňa 28.6.2018.

V Jacovciach, 29.6.2018

Jaroslav Božik v.r.

       starosta     
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