Strategická časť
1 Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom
obvode
obce Prakovce
Hlavný cieľ: Zabezpečiť realizáciu práva občanov obce Prakovce na poskytovanie sociálnych služieb
v súlade s ich potrebami.
Špecifické ciele a priority rozvoja sociálnych služieb na území obce Prakovce
Cieľ 1: Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb na základe potrieb jednotlivých cieľových skupín obyvateľstva obce v zmysle zákona č. 448/2008
o sociálnych službách
Cieľ 2: Vytvoriť ponuku komunitne poskytovaných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného
na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe (terénnych, v prirodzených podmienkach, ambulantných).
Cieľ 3: Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach poskytovania sociálnych služieb obcou a ďalších subjektov sociálnych služieb na území obce Prakovce

Opatrenia rozvoja sociálnych služieb na území obce Prakovce
1.1 Vytvoriť a aktualizovať sociálnu mapu a prieskum potrieb obyvateľov obce.
2.1 Zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva
na referáte evidencie obyvateľov a sociálnych vecí
terénnymi sociálnymi pracovníkmi
zamestnancami KC
2.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity týkajúce sa možností a podmienok sociálneho poradenstva v obci (web stránka, časopis, obecná tabuľa, inf.
prednášky)
3.1.Poskytovať sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby (zákon č. 444/2008, §36
a) poskytovať:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárať podmienky na úschovu cenných vecí.
3.2. Zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukčné práce na objekte terajšieho zariadenia opatrovateľskej služby (rekonštrukcia sociálnych zariadení)
3.3 Vybudovať v objekte terajšieho zariadenia opatrovateľskej služby výťah pre klientov
3.4 Realizovať propagačné a informačné aktivity o sociálnych službách v zariadení opatrovateľskej služby
4.1 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta (448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012
4.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach a podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klienta (obecný
časopis, web stránka, obecná tabuľa)
5.1 Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby (448/2008, §54) umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického
zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia (poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku).
v zmysle VZN č.3/2012
5.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach a podmienkach poskytovania odľahčovacej služby v prirodzenom prostredí klienta (obecný časopis,
web stránka, obecná tabuľa)
6.1 Zabezpečiť vhodné priestory pre zriadenie denného stacionára v dolnej časti obce odkúpením rodinného domu a nevyhnutnou rekonštrukciou
a) odkúpenie rodinného domu
b) rekonštrukcia budovy
6.2 Registrovať sociálnu službu denného stacionára do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja
6.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru denného stacionára a zabezpečiť výber kvalifikovaných zamestnancov

6.4 Poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári (zákon č.448/2008, §40), ktorá
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytovať sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel
spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
7.1 Dovybaviť priestory komunitného centra (nábytok, IT, materiálno-technické potreby)
7.2 Registrovať sociálnu službu komunitného centra do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja
7.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru komunitného centra a zabezpečiť výber kvalifikovaných zamestnancov
7.4 Vytvoriť Plán činnosti komunitného centra
7.5 Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra podľa plánu (448/2008, § 24d)
A. Sociálne poradenstvo
B. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
C. Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia (Predškolské kluby a programy včasnej
starostlivosti, Kluby pre matky s deťmi Doučovanie, tútoring a mentoring pre deti a mládež, Kariérne poradenstvo)
D. Preventívne aktivity (Preventívne programy, Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia a iné, Podpora dobrovoľníctva)
E. Záujmová činnosť (Voľnočasové aktivity a záujmové krúžky, Nízkoprahové kluby pre deti a mládež)
F. Komunitná práca, komunitný rozvoja komunitná rehabilitácia
a iné
7.6 Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu s deťmi v komunitnom centre
7.7 Zabezpečiť administratívnu agendu komunitného centra v zmysle príručiek http://www.ia.gov.sk
Cieľ č.4: Zabezpečiť dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb pre MRK v obci Prakovce
8.1 Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v lokalitách MRK v zmysle príručiek www.ia.gov.sk
8.2 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu v oblasti hygieny a zdravia terénnymi sociálnymi pracovníkmi pre MRK
8.3 Realizovať sociálne intervencie (vyhľadávanie obyvateľov ktorým je treba poskytnúť pomoc, poradenstvo pri riešení rodinných, komunitných a sociálnych
problémov, intervencie v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, v oblasti krízovej intervencie, v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím a seniorov, výkon
administratívnych činností, zdravotnej prevencie a osvety)
Cieľ č.5: Zabezpečovať kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území obce Prakovce

9.1 Dodržiavať Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb a vypracovať písomné postupy ( v zmysle z.448/2008, príloha č.2)
dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd – procedurálne – prevádzkové - personálne
9.2 Zabezpečiť financovanie sociálnych služieb (prevádzkové a mzdové náklady) z dostupných dotačných programov, obecných a súkromných zdrojov, z úhrad
prijímateľov sociálnych služieb.
Cieľ č.6: Zvyšovať zamestnateľnosť a zamestnanosť obyvateľov obce Prakovce (predovšetkým ťažko zamestnateľné a znevýhodnené skupiny na trhu práce)
10.1 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle zákona o č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (Aktivačné práce, Dobrovoľnícka služba, Absolventská prax)
10.2 Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných / nízkokvalifikovaných obyvateľov obce prostredníctvom OP
Ľudské zdroje
10.3 Vybudovať sociálny podnik obce Prakovce pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov
 vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a činnosť SP
 realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) obcou, občanov, podnikov a prevádzok v obci a okolí
 vypracovať koncepciu rozvoja SP
 vypracovať podnikateľské zámery SP
 inštitucionalizovať SP
 zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre vedenie prevádzky
 prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie programy a kurzy pre nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych zamestnancov
 v spolupráci s ÚPSVaR a MVO pripraviť a realizovať programy rekvalifikácií pre nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych zamestnancov SP
 v partnerstve s regionálnymi zamestnávateľmi realizovať sociálne programy
Cieľ č. 7: Vytvoriť sociálnu platformu poskytovateľov sociálnych služieb a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (školstvo, cirkev, zdravotníctvo, občiansky
sektor)
11. 1 Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (min.1x ročne) na vzájomné informovanie
sa a vytváranie partnerských iniciatív pri riešení problémov v sociálnej oblasti.
11.2 Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie obyvateľov o sociálnych službách na území Prakovce (prípadne o dostupnosti poskytovania sociálnych
služieb v regióne) .

Súlad cieľov a opatrení s Národnými prioritami rozvoja soc.služieb SR na roky 2015 – 2020
Špecifické
ciele a priority
rozvoja
sociálnych
služieb na
území obce
Prakovce
Cieľ 1
Zabezpečiť
poskytovanie
sociálnych
služieb na
základe potrieb
jednotlivých
cieľových skupín
obyvateľstva
obce v zmysle
zákona č.
448/2008
o sociálnych
službách

Cieľ 2
Vytvoriť ponuku
komunitne
poskytovaných
sociálnych
služieb s dôrazom
na rozvoj
sociálnych služieb
pre rodinu, ktorá

Opatrenia rozvoja sociálnych služieb na území obce
Prakovce

1.1 Vytvoriť a aktualizovať sociálnu mapu a prieskum potrieb obyvateľov
obce.
2.1 Zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva
na referáte evidencie obyvateľov a sociálnych vecí
terénnymi sociálnymi pracovníkmi
zamestnancami KC
2.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity týkajúce sa možností
a podmienok sociálneho poradenstva v obci (web stránka, časopis, obecná
tabuľa, inf. prednášky)
3.1.Poskytovať sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby (zákon č.
444/2008, §36
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárať podmienky na úschovu cenných vecí.
3.2. Zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukčné práce na objekte terajšieho
zariadenia opatrovateľskej služby (rekonštrukcia sociálnych zariadení)
3.3 Vybudovať v objekte terajšieho zariadenia opatrovateľskej služby výťah
pre klientov
3.4 Realizovať propagačné a informačné aktivity o sociálnych službách
v zariadení opatrovateľskej služby
4.1 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí
klienta (448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012

Národné priority rozvoja na roky 2015 – 2020

Zabezpečiť
dostupnosť
sociálnych služieb v
súlade s potrebami
komunity.
Podporiť prechod
prijímateľov
sociálnych služieb z
inštitucionálnej
starostlivosti na
komunitnú
starostlivosť

Predpoklady na dosiahnutie
priority
Podporiť rozvoj existujúcich a
nových sociálnych služieb a
odborných činností komunitného
charakteru (sociálne poradenstvo a
sociálna rehabilitácia, preventívna
aktivita, terénna sociálna služba
krízovej intervencie, domáca
opatrovateľská služba,
monitorovanie a signalizácia potreby
pomoci, denné centrá, komunitné
centrá, služby včasnej intervencie,
podporu samostatného bývania,
podporované bývanie, služby
starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku a pod.) s dôrazom na služby pre
rodiny, ktoré sa starajú o člena
odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe.
Prepojiť systém sociálnych služieb a
zdravotnú starostlivosť do systému
dlhodobej zdravotno-sociálnej

sa stará o svojho
člena, odkázaného
na pomoc inej
osoby pri
sebaobsluhe
(terénnych,
v prirodzených
podmienkach,
ambulantných).
Cieľ 3
Zvýšiť
informovanosť
obyvateľov obce
o možnostiach
poskytovania
sociálnych služieb
obcou a ďalších
subjektov
sociálnych služieb
na území obce
Prakovce

4.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach
a podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí
klienta (obecný časopis, web stránka, obecná tabuľa)
5.1 Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby (448/2008, §54) umožniť
fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej
fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia (poskytuje
na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku).
v zmysle VZN č.3/2012
5.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach
a podmienkach poskytovania odľahčovacej služby v prirodzenom prostredí
klienta (obecný časopis, web stránka, obecná tabuľa)
6.1 Zabezpečiť vhodné priestory pre zriadenie denného stacionára v dolnej
časti obce odkúpením rodinného domu a nevyhnutnou rekonštrukciou
c) odkúpenie rodinného domu
d) rekonštrukcia budovy
6.2 Registrovať sociálnu službu denného stacionára do Registra
poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja
6.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru denného stacionára a zabezpečiť výber
kvalifikovaných zamestnancov
6.4 Poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári (zákon č.448/2008, §40),
ktorá
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytovať sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej
fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí,
na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
7.1 Dovybaviť priestory komunitného centra (nábytok, IT, materiálnotechnické potreby)
7.2 Registrovať sociálnu službu komunitného centra do Registra
poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja

starostlivosti, tak na úrovni
komunitných, ako aj na úrovni
pobytových služieb regionálneho
charakteru v súlade s vládnymi
dokumentmi a inými strategickými
dokumentmi.
Predpoklady na dosiahnutie
priority
Podporovať a budovať vybrané
druhy terénnych, ambulantných a
pobytových služieb na komunitnej
úrovni posilňujúcich nezávislý život
(napr. zariadenie podporovaného
bývania, podpora samostatného
bývania), čo predpokladá ukončenie
poskytovania pôvodných pobytových
sociálnych služieb inštitucionálneho
charakteru, tak aby prijímatelia/ľky
celoročných pobytových služieb
mohli opustiť pôvodné pobytové
zariadenia.
Zvýšiť informovanosť
odborníkov/čok a verejnosti
prostredníctvom cielených kampaní
o zámeroch a procese prechodu z
inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť

7.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru komunitného centra a zabezpečiť výber
kvalifikovaných zamestnancov
7.4 Vytvoriť Plán činnosti komunitného centra
7.5 Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra podľa plánu
(448/2008, § 24d)
 Sociálne poradenstvo
 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a
sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia (Predškolské kluby
a programy včasnej starostlivosti, Kluby pre matky s deťmi
Doučovanie, tútoring a mentoring pre deti a mládež, Kariérne
poradenstvo)
 Preventívne aktivity (Preventívne programy, Formálne alebo
neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia a iné, Podpora
dobrovoľníctva)
 Záujmová činnosť (Voľnočasové aktivity a záujmové krúžky,
Nízkoprahové kluby pre deti a mládež)
 Komunitná práca, komunitný rozvoja komunitná rehabilitácia
o a iné
7.6 Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu s deťmi
v komunitnom centre
7.7 Zabezpečiť administratívnu agendu komunitného centra v zmysle
príručiek http://www.ia.gov.sk
Cieľ č.4
Zabezpečiť
dostupnosť
poskytovaných
sociálnych
služieb pre MRK
v obci Prakovce

8.1 Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v lokalitách MRK
v zmysle príručiek www.ia.gov.sk
8.2 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu v oblasti hygieny a
zdravia terénnymi sociálnymi pracovníkmi pre MRK
8.3 Realizovať sociálne intervencie (vyhľadávanie obyvateľov ktorým je
treba poskytnúť pomoc, poradenstvo pri riešení rodinných, komunitných
a sociálnych problémov, intervencie v oblasti sociálno-právnej ochrany detí,
v oblasti krízovej intervencie, v oblasti integrácie osôb so zdravotným
postihnutím a seniorov, výkon administratívnych činností, zdravotnej
prevencie a osvety)

Podporiť rozvoj
sociálnych služieb
dostupných pre
osoby zotrvajúce v
priestorovo
segregovanej
lokalite s
prítomnosťou
koncentrovanej a
generačne
reprodukovanej
chudoby

Predpoklady na dosiahnutie
priority
Podporiť rozvoj a posilniť využívanie
dostupných sociálnych služieb v
obciach, ktoré majú priestorovo
segregované lokality s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby

Cieľ č.5
Zabezpečovať
kvalitné
poskytovanie
sociálnych
služieb na území
obce Prakovce

9.1 Dodržiavať Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb
a vypracovať písomné postupy ( v zmysle z.448/2008, príloha č.2)
dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
procedurálne
prevádzkové
personálne
9.2 Zabezpečiť financovanie sociálnych služieb (prevádzkové a mzdové
náklady) z dostupných dotačných programov, obecných a súkromných
zdrojov, z úhrad prijímateľov sociálnych služieb.

Cieľ č.6
Zvyšovať
zamestnateľnosť
a zamestnanosť
obyvateľov obce
Prakovce
(predovšetkým
ťažko
zamestnateľné
a znevýhodnené
skupiny na trhu
práce)

10.1 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle zákona o
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (Aktivačné práce, Dobrovoľnícka
služba, Absolventská prax)
10.2 Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja zamestnanosti pre
dlhodobo nezamestnaných / nízkokvalifikovaných obyvateľov obce
prostredníctvom OP Ľudské zdroje
10.3 Vybudovať sociálny podnik obce Prakovce pre dlhodobo
nezamestnaných obyvateľov
 vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a činnosť SP
 realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) obcou,
občanov, podnikov a prevádzok v obci a okolí
 vypracovať koncepciu rozvoja SP
 vypracovať podnikateľské zámery SP
 inštitucionalizovať SP
 zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre vedenie
prevádzky
 prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie programy a
kurzy pre nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych
zamestnancov
 v spolupráci s UPSVaR a MVO pripraviť a realizovať programy
rekvalifikácií pre nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych
zamestnancov SP
 v partnerstve s regionálnymi zamestnávateľmi realizovať sociálne
programy

Zvyšovať kvalitu
poskytovaných
sociálnych služieb.

Predpoklady na dosiahnutie
priority
Podporovať poskytovateľov
sociálnych služieb pri vytváraní
podmienok pre napĺňanie ľudskoprávnych, procedurálnych,
personálnych a prevádzkových
aspektov kvality poskytovaných
sociálnych služieb

Cieľ č. 7
Vytvoriť sociálnu
platformu
poskytovateľov
sociálnych služieb
a ostatných
aktérov rozvoja
obce v sociálnej
oblasti (školstvo,
cirkev,
zdravotníctvo,
občiansky sektor)

11. 1 Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb
a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (min.1x ročne) na vzájomné
informovanie sa a vytváranie partnerských iniciatív pri riešení problémov
v sociálnej oblasti.
11.2 Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie obyvateľov
o sociálnych službách na území Prakovce (prípadne o dostupnosti poskytovania
sociálnych služieb v regióne) .

Definovanie cieľových skupín pre jednotlivé opatrenia
Opatrenia rozvoja sociálnych služieb na území obce Prakovce
1.1 Vytvoriť a aktualizovať sociálnu mapu a prieskum potrieb obyvateľov obce.
2.1 Zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva
na referáte evidencie obyvateľov a sociálnych vecí
terénnymi sociálnymi pracovníkmi
zamestnancami KC
2.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity týkajúce sa možností a podmienok sociálneho poradenstva v obci
(web stránka, časopis, obecná tabuľa, inf. prednášky)
3.1.Poskytovať sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby (zákon č. 444/2008, §36
a) poskytovať:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárať podmienky na úschovu cenných vecí.
3.2. Zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukčné práce na objekte terajšieho zariadenia opatrovateľskej služby
(rekonštrukcia sociálnych zariadení)
3.3 Vybudovať v objekte terajšieho zariadenia opatrovateľskej služby výťah pre klientov

Plnoletá fyzická osoba, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby ak jej nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu (príloha č.
3 – z.448/2008).

3.4 Realizovať propagačné a informačné aktivity o sociálnych službách v zariadení opatrovateľskej služby
4.1 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta (448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012

Fyzická osoba, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej II
(príloha č. 3 – z.448/2008) .
b) je odkázaná na pomoc pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych
aktivitách (príloha č. 4 –
z.448/2008) .

4.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach a podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby
v prirodzenom prostredí klienta (obecný časopis, web stránka, obecná tabuľa)

x

5.1 Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby (448/2008, §54) umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia (poskytuje na celé dni,
najviac 30 dní v kalendárnom roku).
v zmysle VZN č.3/2012

Fyzická osoba, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorou
sa poskytuje alebo zabezpečuje
fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna
služba počas obdobia, v ktorom
fyzická osoba, ktorá opatruje,
nemôže opatrovanie vykonávať.
x

5.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach a podmienkach poskytovania odľahčovacej služby
v prirodzenom prostredí klienta (obecný časopis, web stránka, obecná tabuľa)
6.1 Zabezpečiť vhodné priestory pre zriadenie denného stacionára v dolnej časti obce odkúpením rodinného domu
a nevyhnutnou rekonštrukciou

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a je
odkázaná na sociálnu službu v
zariadení len na určitý čas počas
dňa (príloha č. 3 – z.448/2008).
Sociálne poradenstvo v DS sa
poskytuje aj rodine alebo inej
fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje
pomoc fyzickej osobe v domácom
prostredí, na účel spolupráce pri
sociálnej rehabilitácii.

6.2 Registrovať sociálnu službu denného stacionára do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Košického
samosprávneho kraja
6.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru denného stacionára a zabezpečiť výber kvalifikovaných zamestnancov

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a je
odkázaná na sociálnu službu v

6.4 Poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári (zákon č.448/2008, §40), ktorá
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytovať sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc
fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

zariadení len na určitý čas počas
dňa (príloha č. 3 – z.448/2008).

7.1 Dovybaviť priestory komunitného centra (nábytok, IT, materiálno-technické potreby)
7.2 Registrovať sociálnu službu komunitného centra do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Košického
samosprávneho kraja
7.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru komunitného centra a zabezpečiť výber kvalifikovaných zamestnancov
7.4 Vytvoriť Plán činnosti komunitného centra
7.5 Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra podľa plánu (448/2008, § 24d)
G. Sociálne poradenstvo
H. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
I. Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského
zariadenia (Predškolské kluby a programy včasnej starostlivosti, Kluby pre matky s deťmi Doučovanie, tútoring a
mentoring pre deti a mládež, Kariérne poradenstvo)
J. Preventívne aktivity (Preventívne programy, Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia
a iné, Podpora dobrovoľníctva)
K. Záujmová činnosť (Voľnočasové aktivity a záujmové krúžky, Nízkoprahové kluby pre deti a mládež)
L. Komunitná práca, komunitný rozvoja komunitná rehabilitácia
a iné
7.6 Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu s deťmi v komunitnom centre
7.7 Zabezpečiť administratívnu agendu komunitného centra v zmysle príručiek http://www.ia.gov.sk

Osoba v nepriaznivej sociálnej
situácii (nepriaznivá sociálna
situácia je ohrozenie fyzickej osoby
sociálnym
vylúčením
alebo
obmedzenie jej schopnosti sa
spoločensky začleniť a samostatne
riešiť svoje problémy pre
zotrvávanie v priestorovo
segregovanej lokalite s
prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej
chudoby).

8.1 Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v lokalitách MRK v zmysle príručiek www.ia.gov.sk

Marginalizovaná rómska
komunita (deti, mládež,

8.2 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu v oblasti hygieny a zdravia terénnymi sociálnymi
pracovníkmi pre MRK

Sociálne poradenstvo v DS sa
poskytuje aj rodine alebo inej
fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje
pomoc fyzickej osobe v domácom
prostredí, na účel spolupráce pri
sociálnej rehabilitácii.

8.3 Realizovať sociálne intervencie (vyhľadávanie obyvateľov ktorým je treba poskytnúť pomoc, poradenstvo pri riešení
rodinných, komunitných a sociálnych problémov, intervencie v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, v oblasti krízovej
intervencie, v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím a seniorov, výkon administratívnych činností, zdravotnej
prevencie a osvety)

nezamestnaní, seniori, matky
s deťmi,..)

9.1 Dodržiavať Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb a vypracovať písomné postupy ( v zmysle
z.448/2008, príloha č.2)
dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
procedurálne
prevádzkové
personálne
9.2 Zabezpečiť financovanie sociálnych služieb (prevádzkové a mzdové náklady) z dostupných dotačných programov,
obecných a súkromných zdrojov, z úhrad prijímateľov sociálnych služieb.
10.1 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle zákona o č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Aktivačné práce, Dobrovoľnícka služba,
Absolventská prax)
10.2 Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných /
nízkokvalifikovaných obyvateľov obce prostredníctvom OP Ľudské zdroje
10.3 Vybudovať sociálny podnik obce Prakovce pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov
 vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a činnosť SP
 realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) obcou, občanov, podnikov a prevádzok v obci a okolí
 vypracovať koncepciu rozvoja SP
 vypracovať podnikateľské zámery SP
 inštitucionalizovať SP
 zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre vedenie prevádzky
 prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie programy a kurzy pre nezamestnaných v obci, klientov a
potencionálnych zamestnancov
 v spolupráci s UPSVaR a MVO pripraviť a realizovať programy rekvalifikácií pre nezamestnaných v obci, klientov
a potencionálnych zamestnancov SP
 v partnerstve s regionálnymi zamestnávateľmi realizovať sociálne programy

Dlhodobo nezamestnancí
Osoby znevýhodnené na trhu
práce

11. 1 Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej
oblasti (min.1x ročne) na vzájomné informovanie sa a vytváranie partnerských iniciatív pri riešení problémov v sociálnej
oblasti.

poskytovatelia sociálnych služieb
a ostatní aktéri rozvoja sociálnych
služieb na území obce Prakovce

11.2 Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie obyvateľov o sociálnych službách na území Prakovce
(prípadne o dostupnosti poskytovania sociálnych služieb v regióne) .

Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane určenia
personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a
organizačných podmienok na ich realizáciu
Opatrenia rozvoja sociálnych služieb na území obce
Prakovce
1.1 Vytvoriť a aktualizovať sociálnu mapu a prieskum potrieb
obyvateľov obce.
2.1 Zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva
na referáte evidencie obyvateľov a sociálnych vecí
terénnymi sociálnymi pracovníkmi
zamestnancami KC
2.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity týkajúce sa
možností a podmienok sociálneho poradenstva v obci (web stránka,
časopis, obecná tabuľa, inf. prednášky)

3.1.Poskytovať sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby
(zákon č. 448/2008, §36):
a) poskytovať:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárať podmienky na úschovu cenných vecí.

Časový plán

Personálne
podmienky

Indikátory

Možný zdroj
financovania

do konca mája 2015
aktualizácia 1x
ročne
priebežne

Spracovateľ KP
referát soc.vecí

Sociálna mapa
a prieskum potrtieb

-

referát soc.vecí

Záznamy
o poskytovaných
poradenských službách

rozpočet obce

časopis - 4x ročne
web stránka priebežne
1 x ročne – inf.
stretnutie s občanmi

vedenie obce
referát soc.vecí
Komisia sociálna
a ochrany
verejného
poriadku

Vytvorená rubrika
v časopise
Vytvorená podstránka
1x ročne realizované
stretnutie s občanmi

rozpočet obce

stála úloha

zamestnanci ZOS

34 prijímateľov
soc.služieb
13 zamestnancov
Kvalitne poskytované
sociálne služby

rozpočet obce
OP Ľudské zdroje –
Prioritná os Sociálne
začlenenie
úhrady za
poskytované
soc.služby

3.2. Zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukčné práce na objekte
terajšieho zariadenia opatrovateľskej služby (rekonštrukcia
sociálnych zariadení)

priebežne

obec

3.3 Vybudovať v objekte terajšieho zariadenia opatrovateľskej
služby výťah pre klientov
3.4 Realizovať propagačné a informačné aktivity o sociálnych
službách v zariadení opatrovateľskej služby

do konca roku 2019

obec

priebežne (viď 2.2)

4.1 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom
prostredí klienta (448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012

kompletne
rekonštruovaný objekt
s výťahom

rozpočet obce
OP Integrovaný
regionálny operačný
program, Prioritná os
2
Dotácia MPSVR

zamestnanci ZOS
referát soc.vecí

(viď 2.2)

(viď 2.2)

stála úloha

zamestnanci opatrovatelia

OP Ľudské zdroje –
Prioritná os - Sociálne
začlenenie

4.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach
a podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v prirodzenom
prostredí klienta (obecný časopis, web stránka, obecná tabuľa)
5.1 Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby (448/2008, §54)
umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na
účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie
jeho zhoršenia (poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom
roku).
v zmysle VZN č.3/2012
5.2 Realizovať propagačné a informačné aktivity o možnostiach
a podmienkach poskytovania odľahčovacej služby v prirodzenom
prostredí klienta (obecný časopis, web stránka, obecná tabuľa)
6.1 Zabezpečiť vhodné priestory pre zriadenie denného stacionára
v dolnej časti obce odkúpením rodinného domu a nevyhnutnou
rekonštrukciou

priebežne (viď 2.2)

zamestnanci –
opatrovatelia
referát soc.vecí
Zamestnanci ZOS,
ZPS, opatrovatelia,
referát soc.vecí

cca 5 prijímateľov
soc.služieb
2 opatrovatelia
Kvalitne poskytovaná
soc.služba
viď 2.2

cca 5 prijímateľov
soc.služieb

Rozpočet obce,
úhrady za
poskytované
soc.služby

viď 2.2

viď 2.2

do konca roka 2016

Zamestnanci ZOS,
ZPS, opatrovatelia,
referát soc.vecí
Obec

6.2 Registrovať sociálnu službu denného stacionára do Registra
poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja
6.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru denného stacionára
a zabezpečiť výber kvalifikovaných zamestnancov
6.4 Poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári (zákon
č.448/2008, §40), ktorá
a) poskytuje

rok 2017

referát soc.vecí

registrácia

x

rok 2017

vedenie obce
referát soc.vecí
zamestnanci DS

Organizačná štruktúra
Kvalifikovaný personál
50 prijímateľov
soc.služieb
5 zamestnancov

x

stála úloha

priebežne (viď 2.2)

od r.2017 – stála
úloha

Objekt vyhodný
poskytovanie
soc.služby

na

viď 2.2

40 000 eur

3500 eur / mesačne
rozpočet obce

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytovať sociálne poradenstvo aj rodine
alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v
domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
7.1 Dovybaviť priestory komunitného centra (nábytok, IT,
materiálno-technické potreby)
7.2 Registrovať sociálnu službu komunitného centra do Registra
poskytovateľov sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja
7.3 Vytvoriť organizačnú štruktúru komunitného centra
a zabezpečiť výber kvalifikovaných zamestnancov
7.4 Vytvoriť Plán činnosti komunitného centra
7.5 Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra podľa
plánu (448/2008, § 24d)
Sociálne poradenstvo
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské
vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského
zariadenia (Predškolské kluby a programy včasnej
starostlivosti, Kluby pre matky s deťmi Doučovanie, tútoring
a mentoring pre deti a mládež, Kariérne poradenstvo)
Preventívne aktivity (Preventívne programy, Formálne
alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia
a iné, Podpora dobrovoľníctva)
Záujmová činnosť (Voľnočasové aktivity a záujmové krúžky,
Nízkoprahové kluby pre deti a mládež)
Komunitná práca, komunitný rozvoja komunitná
rehabilitácia
a iné

Kvalitne poskytovaná
soc.služba

úhrada
za
poskytované služby
OP Ľudské zdroje –
Prioritná os Sociálne
začlenenie

1000 eur
Grantové výzvy komunitné
rozpočet obce
-

do konca roka 2015

obec

Kompletne vybavený
objekt pre potreby
realizácie Plánu KC

do októbra 2015

referát soc.vecí

registrácia

do konca mája 2015

vedenie obce
referát soc.vecí
zamestnanci KC
zamestnanci KC

Organizačná štruktúra
Kvalifikovaný personál
Schválený Plán KC
Cca 200 prijímateľov
soc.služieb
4 zamestnanci
Kvalitne poskytované
soc.služby

do konca júla 2015
od mája 2015 – stála
úloha

OP Ľudské zdroje –
Prioritná os - Sociálne
začlenenie
Prioritná os –
Integrácia MRK

7.6 Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu s deťmi
v komunitnom centre

od mája 2015 – stála
úloha

zamestnanci KC

7.7 Zabezpečiť administratívnu agendu komunitného centra
v zmysle príručiek http://www.ia.gov.sk
8.1 Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v lokalitách
MRK v zmysle príručiek www.ia.gov.sk

od mája 2015 – stála
úloha
stála úloha

zamestnanci KC

8.2 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu v oblasti
hygieny a zdravia terénnymi sociálnymi pracovníkmi pre MRK

stála úloha

terénni sociálni
pracovníci

8.3 Realizovať sociálne intervencie (vyhľadávanie obyvateľov
ktorým je treba poskytnúť pomoc, poradenstvo pri riešení
rodinných, komunitných a sociálnych problémov, intervencie
v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, v oblasti krízovej
intervencie, v oblasti integrácie osôb so zdravotným postihnutím
a seniorov, výkon administratívnych činností, zdravotnej prevencie
a osvety)
9.1 Dodržiavať Podmienky kvality poskytovaných sociálnych
služieb a vypracovať písomné postupy ( v zmysle z.448/2008,
príloha č.2)
dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
procedurálne
prevádzkové
personálne
9.2 Zabezpečiť financovanie sociálnych služieb (prevádzkové
a mzdové náklady) z dostupných dotačných programov, obecných
a súkromných zdrojov, z úhrad prijímateľov sociálnych služieb.
10.1 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle
zákona o č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(Aktivačné práce, Dobrovoľnícka služba, Absolventská prax)
10.2 Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja
zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných /
nízkokvalifikovaných obyvateľov obce prostredníctvom OP Ľudské
zdroje

stála úloha

terénni sociálni
pracovníci

stála úloha

zamestnanci –
poskytovatelia
jednotlivých
soc.služieb

stála úloha

obec

stála úloha

obec

zmluvy s ÚPSVAR

OP Ľudské zdroje

stála úloha

obec

realizované projekty
podľa potrieb a výziev
riadiacich orgánov EŠIF

OP Ľudské zdroje

terénni sociálni
pracovníci

cca 30 prijímateľov
soc.služieb
Aktivity zapracované
do Plánu KC
Kompletná agenda
z zmysle Príručky IA
Kvalitne poskytovaná
terénna sociálna práca
Cca 100 klientov
Kvaitne poskytované
poradenstvo
Cca 100 klientov
záznamy sociálnych
intervancií

Hodnotenie kvality
poskytovaných služieb

OP Ľudské zdroje –
Prioritná os - Sociálne
začlenenie
Prioritná os –
Integrácia MRK

x

OP Ľudské zdroje

10.3 Vybudovať sociálny podnik obce Prakovce pre dlhodobo
nezamestnaných obyvateľov
 vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a
činnosť SP
 realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb)
obcou, občanov, podnikov a prevádzok v obci a okolí
 vypracovať koncepciu rozvoja SP
 vypracovať podnikateľské zámery SP
 inštitucionalizovať SP
 zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre
vedenie prevádzky
 prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie
programy a kurzy pre nezamestnaných v obci, klientov a
potencionálnych zamestnancov
 v spolupráci s UPSVaR a MVO pripraviť a realizovať
programy rekvalifikácií pre nezamestnaných v obci, klientov
a potencionálnych zamestnancov SP
 v partnerstve s regionálnymi zamestnávateľmi realizovať
sociálne programy

podľa vyhlásenej
výzvy MPSVaR

obec

udržateľný sociálny
podnik

OP Ľudské zdroje

11. 1 Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych
služieb a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (min.1x
ročne) na vzájomné informovanie sa a vytváranie partnerských
iniciatív pri riešení problémov v sociálnej oblasti.
11.2 Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie
obyvateľov o sociálnych službách na území Prakovce (prípadne o
dostupnosti poskytovania sociálnych služieb v regióne) .

1xročne

obec

záznamy zo stretnutí
prezenčné listiny

x

stála úloha

Obec a referát
sociálnych vecí
v spolupráci s
Komisiou
sociálnou
a ochrany
verejného
poriadku

vybudovaná
podstránka na
www.prakovce.sk

x

Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
Hodnotenie
Zodpovednosť za realizáciu jednotlivých opatrení je definovaná v akčných plánoch. Každé opatrenie má svojho nositeľa (subjekt zodpovedný za
realizáciu - iniciátor), prípadne aj spolupracujúce subjekty. Nositeľom či garantom väčšiny opatrení je obec, teda budú realizované pomocou bežných
postupov a procedúr obecného úradu prípadne ďalších zúčastnených inštitúcií.
Obecné zastupiteľstvo sleduje zmeny v smerovaní vývoja obce, zmeny vonkajších podmienok rozvoja, ako aj nové požiadavky obyvateľov a ďalších
cieľových skupín. Na základe zistených skutočností uskutočňuje odpočet jednotlivých opatrení a revíziu aktuálnosti hlavného cieľa, čo môže viesť
k jeho prípadnému prehodnoteniu. Špeciálnym nástrojom pre uskutočňovanie odpočtu a monitoringu sú kvantitatívne indikátory úspešnosti
projektu, ktoré pomôžu odpovedať na otázku „či sa darí dosahovať to, čo sme si stanovili, či postupujeme správnym smerom“.
Obecné zastupiteľstvo a starosta vyhodnocujú plnenie komunitného plánu, doterajší postup realizácie a prediskutujú a odsúhlasujú zmeny v pláne na
základe predloženej Správy o realizácii Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v intervale minimálne 1x ročne.
Pre každý kalendárny rok sa na základe odporúčaní OcZ a pripomienok občanov prehodnotí časový harmonogram plnenia a na základe akčných plánov
sa pripravia aj operatívne plány /vrátane ročného časového harmonogramu/, ktoré budú podrobne definovať úlohy a kroky pri realizácii jednotlivých
projektov v danom roku.

Obec v spolupráci s referátom evidencie obyvateľov, sociálnych vecí a zariadenia opatrovateľskej služby a komisiou sociálnou
a ochrany verejného poriadku







koordinuje realizáciu KP ,
predkladá 1x ročne Správu o realizácii KP,
podieľa sa na určovaní priorít realizácie KP,
zisťuje a analyzuje podnety a požiadavky obyvateľov obce,
zaznamenáva dôležité trendy v sociálnej oblasti a legislatíve,
podieľa sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev.

Správa o realizácii KP obsahuje predovšetkým:





finančné plnenie a návrh /pri schvaľovaní obecného rozpočtu/
odpočet aktivít
návrh operatívnych úloh na nasledujúce obdobie.

Literatúra a legislatíva:
Zákon č.448/2008 o sociálnych službách v z.n.p.
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