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1. Ciele komunitného plánu obce Kšinná
Cieľom Komunitného plánu obce Kšinná je vytváranie podmienok na podporu
komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sociálnych službách“).
Pre obec samotnú to značí, že chce vytvoriť také podmienky pre svojich obyvateľov, ktorými
by predchádzala vzniku nepriaznivých sociálnych situácií, prípadne hľadala vhodné riešenia
pre svojich obyvateľov, ktorí sa už ocitli v zlej sociálnej situácii ocitli.
V súlade so zákonom o sociálnych službách obec Kšinná plánuje podporiť komunitný život
a podporovať aktivity členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych
problémov ak vzniknú.
Komunitný plán obce Kšinná sa vypracováva na roky 2019 – 2021.
Obec Kšinná nemala v minulosti schválený komunitný plán rozvoja sociálnych služieb a to
napriek tomu, že zákon o sociálnych službách už v roku 2008 stanovil obci povinnosť mať ho
vypracovaný.

2. Východiská pre komunitné plánovanie a Národné priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 reflektujú aktuálnu
situáciu poskytovania sociálnych služieb v Slovenskej republike, predovšetkým nedostatok
kapacity sociálnych služieb poskytovaných v prirodzenom (domácom a komunitnom) prostredí
občanov, potrebu zabezpečenia udržateľnosti financovania sociálnych služieb a rozvoja ich
kvality.
Medzi špecifické ciele Národných priorít patria:
- zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením
ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti,
- zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a
komunity,
- zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
- zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych
služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe,
- deinštitucionalizovať sociálne služby ,
- presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,
- zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb.
(Zdroj:https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/nprss-2015-2020.pdf )
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3. Proces tvorby komunitného plánu
V súlade so zákonom o sociálnej práci má obec vypracovať komunitný plán sociálnych
služieb v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb
v jej územnom obvode. Do jeho tvorby sa majú zapojiť aj organizácie, ktorých činnosť smeruje
k podpore aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov,
zamestnanci obecného radu, poslanci obecného zastupiteľstva ako aj občania, napr. aj
prostredníctvom ankety zameranej na zisťovanie ich záujmu o niektorú zo sociálnych služieb.
Vzhľadom na fakt, že obec Kšinná nemala vypracovaný komunitný plán rozvoja
sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách, pristúpili sme v mesiaci júl
2019 k jeho administratívnemu spracovania. Pri vyhodnotení a aktualizáciu komunitného
plánu v roku 2020 budú doplnené všetky náležitosti, ktoré pri tvorbe komunitného plánu
vyžaduje samotný zákon o sociálnych službách.
Doplnia sa:
-

výsledky dotazníkového šetrenia – zisťovania záujmu občanov o sociálne služby
v obci
vytvorí sa pracovný tím (skupina) pre aktualizáciu komunitného plánu, v ktorej budú
mať zastúpenie všetci relevantní aktéri

( Úlohou pracovného tímu bude dodržať všetky náležitosti spojené s tvorbou a aktualizáciou
komunitného plánu obce, vrátane SWOT analýzy, analýzy demografických údajov a údajov
o sociálnej situácii v územnom obvode obce, návrh opatrení a pod). Realizácia dotazníkového
zberu dát a ich vyhodnotenie.
1. Analýza demografických údajov a údajov o sociálnej situácii v územnom obvode obce.
2. Realizácia expertnej SWOT analýzy.
3. Stretnutie pracovného tímu a finalizácia návrhu komunitného plánu.
4. Verejná diskusia k návrhu komunitného plánu.
5. Schválenie komunitného plánu obecným zastupiteľstvom.
6. Zverejnenie komunitného plánu na webovom sídle obce.
7. Predloženie komunitného plánu vyššiemu územnému celku (do 15 dní od jeho
schválenia).
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4. Analýza demografických údajov a sociálnej situácie obce
Kšinná
Pre analýzu demografických údajov v našej obci boli použité údaje a informácie
z Výročných správ obce za roky 2015 až 2016 a informácie z evidencie obyvateľov za rok
2017 a 2018. Časť informácií bola použitá z vybraných štatistických dát zo SODB 2011.

4.1. Informácie o geografickej polohe obce:
Obec Kšinná leží vo východnej časti okresu Bánovce nad Bebravou.
Susedné mestá a obce: Žitná - Radiša
Celková rozloha obce : 41 248 693 m2
Nadmorská výška : 350 m. n. m.

4.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov (obec Kšinná a časť obce Závada pod Čv. ), podľa informácií o sčítaní
obyvateľov z roku 2001 a 2011
Rok 1991 - 666 obyvateľov
Rok 2001 - 550 obyvateľov
Rok 2011 - 504 obyvateľov
Rozdiel rokov 1991 - 2001: 162 obyvateľov
Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce/obec_stat.php?kod_obce=543136

4.3. Stav počtu obyvateľov za posledné roky:
k 31.12.2015 - 506 obyvateľov
k 31.12.2016 - 494 obyvateľov
k 31. 12. 2017 – 501 obyvateľov
k 31.12.2018 – 507 obyvateľov
( Zdroj: https://www.ksinnazavada.sk/samosprava/vyrocne-spravy )
Rok
2001
2010
2012
2016/

Počet obyvateľov
550
499
518
494

predprod. vek/%
85/15,48%
59/12,15%
67/13,37%
59/12,38%

produktívny vek/%
286/52,75%
284/57,87%
284/55,89%
281/57,56%

poproduk. vek/%
170/31,77%
144/29,98%
155/30,77%
148/30,06%

IS *
202,26
244,80
228,44
243,12

*index starnutia obyvateľstva – ide o počet osôb v poproduktívnom veku na 100 osôb 0-14
ročných.
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4.4. Štruktúra obyvateľov podľa pohlavia. Informácie – sčítanie
obyvateľov rok 2011
kategória

muži ženy

spolu

0-4

11

7

18

5-9

16

16

32

10 - 14

6

14

20

15 - 19

13

13

26

20 - 24

8

9

17

25 - 29

27

7

34

30 - 34

30

28

58

35 - 39

16

18

34

40 - 44

10

15

25

45 - 49

16

16

32

50 - 54

18

11

29

55 - 59

22

17

39

60 - 64

18

20

38

65 - 69

15

16

31

70 - 74

10

7

17

75 - 79

9

15

24

80 - 84

8

15

23

85 - 89

0

4

4

90 - 94

1

2

3

95 - 99

0

0

0

100 a viac

0

0

0

nezistené

0

0

0

254

250

504

spolu

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce/obec_stat_vek.php?kod_obce=543136

5

4.5. Štruktúra obyvateľstva obce podľa vzdelania – rok 2011

vzdelanie

počet

podiel (%)

1.) základné

98

19.44

2.) učňovské (bez maturity)

99

19.64

3.) stredné odborné (bez maturity)

53

10.52

4.) úplné stredné učňovské (s maturitou)

18

3.57

5.) úplné stredné odborné (s maturitou)

104

20.63

6.) úplné stredné všeobecné

12

2.38

7.) vyššie odborné vzdelanie

7

1.39

8.) vysokoškolské bakalárske

7

1.39

29

5.75

0

0

72

14.29

5

0.99

9.)

vysokoškolské magisterské,
inžinierske, doktorské

10.) vysokoškolské doktorandské
11.) bez školského vzdelania
12.) nezistené

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce/obec_stat_vek.php?kod_obce=543136

4.6. Miera evidovanej nezamestnanosti v obci Kšinná
Z dostupných informácií bol zostavený prehľad o miere nezamestnaných :
Rok:
Miera nezamestnaných:
2001
9,60 %
2011
6,20 %
2016
5,50%
2017
4,10%
Zdroj: ÚPSVaR Bánovce nad Bebravou
Uvedené údaje reflektujú na jednej strane pozitívny jav, že región drží nezamestnanosť na
úrovni slovenského priemeru, na druhej strane sa potvrdzuje odliv obyvateľstva za prácou
z územia obce. Vyše 79 % ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza za prácou mimo obce.
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4.7. Iné informácie
Národnostná štruktúra v roku 2015 – okrem občanov slovenskej národnosti žijú v obci dvaja
občania maďarskej národnosti, jeden občan českej a jeden občan holandskej národnosti.
Čo sa týka štruktúr obyvateľstva podľa náboženského významu väčšina obyvateľstva je
náboženského vyznania ECAV, máme aj niekoľko občanov kresťansko-katolíckeho vyznania.

Obec Kšinná je členom Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy (MAS SV).
Ide o občianske združenie s názvom Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, ktoré bolo
založené ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 9. novembra 2007.
Zakladajúcimi členmi sú obce Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná Poruba a mesto
Trenčianske Teplice. Občianske združenie bolo riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra
SR dňa 12. decembra 2007 pod číslom VVS/1-900/90-31129.
Odstupom času sa MAS SV sformovala a k 13.03.2015 Valné zhromaždenie schválilo
rozšírenie MAS prijatím nových členov a zmenu názvu na Miestna akčná skupina Strážovské
vrchy. Tým sa územie MAS roztiahlo z pôvodných štyroch na súčasných 18 obcí.
Ďalej združuje právnické a fyzické osoby a predstavuje verejno-súkromné partnerstvo,
v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa,
poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej
úrovni.
MAS Strážovské vrchy pôsobí v nasledovných oblastiach:
 zavádzanie nových prístupov, inovácií a stimulov v rámci územia mikroregiónu v oblasti
technologických a výrobných procesov a informačných a komunikačných technológií,
 zvyšovanie kvality miestnych služieb so starostlivosťou o krajinu, ochranou prírodných
a kultúrnych hodnôt a zavedenie jednotného systému propagácie mikroregiónu,
 zvyšovanie konkurencie schopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
mikroregiónu,
 zvyšovanie kvality života v rámci mikroregiónu,
 zapájanie skupín do rozhodovacieho procesu ohľadom rozvoja mikroregiónu
a vzdelávanie týchto skupín,
 koordinácia rozvoja mikroregiónu v zmysle Ministerstvom pôdohospodárstva SR
schválenej Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu Teplička
Obec patrí pod Mikroregión Uhrovská dolina.
Mikroregión Uhrovská dolina tvorí sedem obcí, v malebnom úpätí Strážovských vrchov, kde
žije takmer 3000 obyvateľov. Sú to obce Uhrovec, Žitná – Radiša, Uhrovské Podhradie,
Omastiná, Kšinná, Miezgovce a Horné Naštice.
Územie mikroregiónu ponúka množstvo možností na rekreáciu, kultúrne a historické aktivity.
Obce mikroregiónu sú výnimočné svojou ľudovou architektúrou a krásou prírody, o čom je
možné sa presvedčiť na miestnych turistických chodníkoch a cyklotrasách. Niektoré z nich
privedú až k zrúcanine Uhrovského hradu a na známy vrch Rokoš (1010 m n.m.)
7

Obec Uhrovec sa môže pochváliť hneď dvoma významnými rodákmi, ktorí bezpochyby
významne zasiahli do života a formovania slovenského národa a štátnosti Ľudovítom Štúrom,
zakladateľom spisovnej slovenčiny, ktorý sa narodil v Uhrovci v roku 1815 a veľkým
Európanom, významným Slovákom Alexandrom Dubčekom, narodeným v roku 1921.
Zaujímavosťou je, že obidvaja sa narodili v tom istom dome, ktorý bol v roku 1965 vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku.
Počas celého roka ponúka mikroregión bohatý kultúrny program. Počas celého roka sú
pripravované rôzne výstavy, súťaže a samozrejme tradičné podujatia ako fašiangy, stavanie
mája, ktoré neodškriepiteľne patria do každej rázovitej obce s ľudovou kultúrou.
Zdroj: http://mas-sv.sk/mas-sv/clenske-obce/

Záver:
Na základe demografických ukazovateľov získaných za obdobie od roku 2001 až 2018
je možné prijať tieto závery:
-

v obci Kšinná dochádza k úbytku obyvateľov (v roku 2001 – 550 obyvateľov)
v roku 2011 – 504, v roku 2015 už len 494 obyvateľov,
- prevažuje veková skupina od 40 do 70 rokov
Tieto skutočnosti potvrdzujú aj trend starnutia populácie celého Slovenska.
Spádovou oblasťou pre občanov je dlhodobo mesto Bánovce nad Bebravou.
Služby určené seniorom sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre
priznanie starobného dôchodku a ocitli sa v situácií vyžadujúcej podporu komunity, je
možné charakterizovať túto skupinu týmito spoločnými prejavmi:
-

predlžovanie individuálneho aj priemerného veku
nárast miery chorobnosti a tým aj závislosti na sociálnej pomoci
vdovstvo – skôr, či neskôr strata životného partnera a s tým súvisiace sociálne a
ekonomické zmeny
stále existujúci využiteľný potenciál jedincov k aktivitám vo svoj prospech aj v
prospech
komunity

Z hľadiska početnosti ide i jedinú sociálnu kategóriu populácie, ktorá má trvale a
prirodzene vzostupnú tendenciu svojho rastu premietajúcu nárastu v porovnaní k
pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity.
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5. Právny rámec poskytovania sociálnych služieb
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014-2020
Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 Národná
stratégia na ochranu detí pre násilím
Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020
Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TNSK
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.1. Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálnej
pomoci. Jednou z nich je oblasť sociálnych služieb. Táto oblasť je upravená samostatným
zákonom. Ide o 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 ( ďalej len „zákon
o sociálnych službách“). Pôsobnosť obce je upravená § 80 zákona o sociálnych službách.
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 v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2.zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3.odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4.povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
d)vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
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1.sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov,
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2.nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3.opatrovateľskej služby,
4.prepravnej služby,
5.odľahčovacej služby,
6.pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
7.terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa
§ 12,
h) uzatvára zmluvu
1.o poskytovaní sociálnej služby,
2.o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe
písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie evidenciu
1.posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby,
2.rozhodnutí podľa písmena c),
3.prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
r)vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s)poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych
zdrojov,44)
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
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u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d),
v) vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.
Záver :
- Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby:
- dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom)
- návštevy jubilujúcich starších občanov ( narodeniny, výročia svadby)
- stretnutia dôchodcov
- pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....).
- poskytovanie finančnej podpory odkázaným
- v prípade potreby zabezpečenie terénnej opatrovateľskej služby
- v prípade potreby zabezpečenie stravovania odkázaných
-

-

Obec sa nepodieľa na spolufinancovaní sociálnej služby pre žiadneho svojho
obyvateľa, keďže nikdy nepožiadala o jeho umiestnenie v zariadení sociálnych
služieb. Nemá so žiadnym zariadením uzatvorenú zmluvu o poskytovaní akejkoľvek
sociálnej služby.
Obec poskytuje svojim občanom základné distribučné poradenstvo.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kšinná č. 01/2010 o sociálnych službách a o
úhradách za sociálne služby.
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6. Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode
obce Kšinná
Medzi jediného poskytovateľa sociálnej služby v obci patrí Stredisko Evanjelickej
diakonie – Domov dôchodcov a sociálnych služieb, ktoré sídli na adrese Kšinná 70, 956 41
Kšinná. Ide o neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje:
- § 35 Zariadenie pre seniorov, kapacita pre 15 klientov.
- § 39 Špecializované zariadenie, kapacita pre 3 klientov
Poskytované sociálne služby sú zapísané do Registra poskytovateľov sociálnych služieb
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Stredisko Evanjelickej diakonie – Domov dôchodcov
a sociálnych služieb, a sú v súlade s potrebami a záujmom cieľových skupín v komunite obce
Kšinná, ako aj s Komunitným plánom sociálnych služieb obce Kšinná.
( Poznámky: IČO: 35595329, reg. č. 8 )
Obec Kšinná v prípade potreby vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej ( Stredisku
Evanielickej diakonije - Domov dôchodcov a sociálnych služieb, Kšinná 70, 956 41 Kšinná)
na základe Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách písomné potvrdenie o súlade
poskytovanej sociálnej služby, poskytovanej neverejným poskytovateľom s Komunitným
plánom obce Kšinná. Toto potvrdenie – vyjadrenie sa vydáva pre potreby poskytnutie
finančného príspevku MPSVR SR podľa § 78b Zákona o sociálnych službách.
Poskytovanie služby je v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce
Kšinná.
Obec Kšinná si u poskytovateľa sociálnej služby uvedeného v zozname neobjednáva sociálnu
službu pre žiadneho zo svojich občanov.

Záver:
Obec Kšinná v prípade potreby vydáva poskytovateľovi sociálnej služby uvedenej v § 25,
§ 35, § 36 a 40 na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych
služieb obce, ak je to v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce
Kšinná.
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7. Určenie cieľov, priorít a časový horizont rozvoja sociálnych
služieb v obci Kšinná
Občania obce Kšinná, ktorý dosiahli vek nad 60 rokov tvoria vyše 30 % z celkového
počtu obyvateľov. Ide najpočetnejšiu skupinu občanov, ktorí sú s ohľadom na svoj vek či
zdravotný stav ohrození. Do budúcna možno predpokladať ich odkázanosť na pomoc inej
osoby, na niektorú z foriem sociálnej služby.
Podiel občanov poproduktívneho veku má narastajúcu tendenciu, a to nielen v našej obci,
ale na celom Slovensku ako aj v EÚ.
Bez ohľadu na veľkostné či demografické zloženie, je obec povinný vytvárať priaznivé
prostredie a podmienky pre život svojich občanov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné
vytvoriť podmienky pre realizovanie lokálnej sociálnej politiky v obci.
Prioritná skupina občanov pre opatrenia komunitného plánu obce:
- seniori a osoby so zdravotným postihnutím
Vízia:
Zlepšenie dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
Zvýšenie atraktívnosti života na vidieku s dostupnými službami pre rodiny s deťmi.
Hlavný cieľ: Zlepšenie kvality života a zabezpečenie služieb.
Špecifický cieľ 1 : Zlepšiť dostupnosť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre
cieľovú skupinu a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby.

7.1. Opatrenia vedúce k naplnenie cieľov :
1. Opatrenie: Vytvorenie súladu všetkých strategických dokumentov obce Kšinná
Úloha: Prepojenie PHSR a Kominitného plánu rozvoja sociálnych služieb obce
Nositeľ úlohy: starostka obce, obecné zastupiteľstvo
Termín: koniec volebného obdobia,
2. Aktualizácia komintného plánu rozvoja sociálnych služieb obce s dôrazom na
zabezpečenie takej sociálnej služby, ktorá bude potrebná pre obyvateľov obce, priebežné
monitorovanie potrieb občanov obce
Priorita: Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú v kompetencii obce
Nositeľ úlohy: obec, prostredníctvom pracovnej skupiny pre vyhodnotenie a aktualizovanie
Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb
Termín: každoročne k 31.12.
3. Zmonitorovanie možností medziobecnej spolupráce za účelom poskytovania
sociálnych služieb
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Priorita: Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú v kompetencii obce
v spolupráci s inými obcami
Nositeľ úlohy: starostka obce
Termín: do konca roku 2019

Kšinná, júl 2019

Dokument bol prerokovaný a schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 16.10. 2019.
Uznesenie 54/2019.

JUDr. Tatiana Botková
starostka obce
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