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A Teoretické východiská
A1 Komunitné plánovanie sociálnych služieb / Komunitný plán
Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Výsledkom
komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu:
 Aké sociálne služby treba vytvoriť?
 Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?
 Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych
služieb?
Komunitné plánovanie rozvoja sociálnych služieb je otvorený proces, cieľom ktorého je:
 napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci
 zabezpečovanie zdrojov (finančných a personálnych) na jednotlivé formy sociálnej
pomoci
 hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a
potrebám ľudí
Komunitný plán vychádza z národných priorít rozvoja sociálnych služieb s cieľom plánovať
sociálne služby zodpovedajúce miestnym špecifikám a potrebám občanov.
Zákon o sociálnych službách ukladá obci vypracovať a schvaľovať komunitný plán sociálnych
služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a súčasne v ňom zohľadňovať
miestne špecifiká a potreby osôb v jej územnom obvode.
Na roky 2015 – 2020 vláda SR vytvorila Národné priority rozvoja sociálnych služieb, ktorými sú:
1. zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity
2. podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na
komunitnú starostlivosť,
3. podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby,
4. zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Vďaka komunitnému plánovaniu sociálnych služieb je možné na úrovni obcí, mikroregiónov
alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali aby zodpovedali miestnym
špecifikám a potrebám fyzických osôb a vychádzali z analýzy skutkového stavu poskytovania
sociálnych služieb.
Predpokladá sa, že národné priority si následne obce, mestá a samosprávne kraje rozpracujú
vo svojich koncepčných a plánovacích dokumentoch. Na základe dôslednej analýzy stavu
poskytovaných sociálnych služieb, rovnako požiadaviek a potrieb ich prijímateľov a
prijímateliek, si stanovia ciele a priority, následne úlohy a opatrenia rozvoja sociálnych služieb
vo svojom územnom obvode na najbližšie obdobie.

A 2 Právny rámec komunitného plánovania sociálnych služieb a poskytovania
sociálnych služieb
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene pri
poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.
januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania sociálnych služieb. V zákone
o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Ide
napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb vypracovať a dodržiavať procedurálne,
personálne a prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb tzv. štandardy kvality.
Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti od povahy
nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové
denné centrum, zariadenie núdzového bývania),
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba,
sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej
asistencie, požičiavanie pomôcok),
4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných
technológií),
5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv
a povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko
osobnej hygieny).
Podľa § 80 zákona o sociálnych službách
musí obec poskytovať alebo zabezpečovať
nižšie uvedené sociálne služby a teda je
nevyhnutné sa nimi zaoberať aj
v komunitnom pláne.

Okrem toho obec môže poskytovať alebo
zabezpečovať:

1. základné sociálne poradenstvo
2. sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb
v zariadení, ktorým je
a.) nocľaháreň,

9. podpornú sociálnu službu v zariadení,
ktorým je
a.) denné centrum,
b.) jedáleň,
c.) práčovňa,
d.) stredisko osobnej hygieny,

b.) nízkoprahové denné centrum,
3. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
4. sociálnu službu v nízkoprahovom dennom
centre pre deti a rodinu,
5. sociálnu službu v zariadení, ktorým je
a.) zariadenie pre seniorov,
b.) zariadenie opatrovateľskej služby,
c.) denný stacionár,
6. opatrovateľskú službu,
7. prepravnú službu,
8. odľahčovaciu službu.

10. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
11. sprostredkovanie osobnej asistencie,
12. sprievodcovskú a predčitateľskú službu,
13. požičiavanie pomôcok,
14. monitorovanie a signalizáciu potreby
pomoci,
15. krízovú pomoc poskytovanú
prostredníctvom telekomunikačných
technológií,
16. pomoc pri výkone opatrovníckych práv
a povinností,
17. pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov ako samostatnú
odbornú činnosť,
18. terénnu sociálnu službu prostredníctvom
terénnych programov.

B Analytická časť
B1 Analýza sociologických údajov a demografických údajov v územnom
obvode obce, sociálna infraštruktúra.
Demografia
Počet obyvateľov – vývoj (1869 – 2011)
1869 – 783 obyvateľov
1970 – 2 217 obyvateľov
1880 – 758 obyvateľov
1980 – 3 132 obyvateľov
1890 – 734 obyvateľov
1990 – 3 419 obyvateľov
1900 – 750 obyvateľov
2000 – 3 371 obyvateľov
1910 – 632 obyvateľov
2005 – 3 432 obyvateľov
1921 – 741 obyvateľov
2006 - 3472 obyvateľov
1930 – 695 obyvateľov
2007 - 3421 obyvateľov
1940 – 778 obyvateľov
2008 - 3409 obyvateľov
1945 – 724 obyvateľov
2009 - 3398 obyvateľov
1950 – 794 obyvateľov
2010 - 3387 obyvateľov
1961 – 1 981 obyvateľov
2011 - 3368 obyvateľov
Počet obyvateľov (2010 – 2014)
Rok
Mužov
Žien
Spolu

2010
1 664
1 723
3 387

2011
1 658
1 710
3 368

2012
1 636
1 719
3 355

2013
1 636
1 721
3 357

2014
1 619
1 696
3 315

Počet obyvateľov obce 2010 - 2014
[VALUE]
r. 2010

[VALUE]
r. 2011

[VALUE]
r.2012

[VALUE]
r.2013

[VALUE]
r.2014

Migrácia – počty odsťahovaných
Rok

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Narodenia

Úmrtia

2010
2011
2012
2013
2014

40
36
50
50
20

53
59
47
48
41

34
31
33
29
23

23
27
40
28
33

Sobáše, rozvodovosť
Rok
Počet sobášov
Počet rozvodov

2012
21
11

2013
19
1

Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti (2011)
Národnosť
Muži
Slovenská
1393
Maďarská
1
Rómska
65
Rusínska
1
Ukrajinská
2
Česká
4
Nemecká
3
Poľská
0
Iná
1
Nezistená
183
Spolu
1653

2014
18
4

Ženy
1492
0
76
1
6
1
6
1
0
164
1744

Spolu
2885
1
141
2
8
5
6
1
1
347
3397

Zdroj: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html
Obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity podľa Atlasu rómskych komunít (2013) tvoria
18,5% z celkového počtu obyvateľstva – čo predstavuje 620 obyvateľov.

Školstvo
Základná škola s materskou školou v Prakovciach
Základná škola k 1.9.2015
Zriaďovateľ: Obec Prakovce

Triedy

Učebne spolu

1 - 4. 5. - 9. spolu

žiaci

1 - 4. 5. - 9.

7 (8) 7 (8) 286
134
133
1 špec.
1ŠT (10) (267) (125)
trieda (9)

učitelia
interní

Počet
nepedagog.
pracovníkov

Počet žiakov
v hmotnej
núdzi
13/2 – cez
57
23 / 3 na projekt na
MD
dobu určitú
(123)

Špeciálne učebne: 3 počítačové, 1 kuchynka, 1 jazyková, 1 školská dielňa, 1 učebňa fyziky, 1
hudobnej výchovy, 1 školský klub detí
Rok
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Zdroj: OcÚ

Počet žiakov

Počet tried

Počet pedag.

366
327
317
293
286

20
19
18
18
17

31
29
28
26
25

Ostatní
pracovníci
13
13
13
13
13

Počet žiakov ZŠ (2005/2006 - 2009/2010)
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Materská škola k 1.9.2015
Zriaďovateľ: Obec Prakovce
Spolu
Prípravné triedy
Počet nepedagog. Počet žiakov v hmotnej
pracovníkov
núdzi
triedy
deti
triedy
deti učitelia
4
94
2
41
8
2
14
Celodenná starostlivosť pre deti vo veku 3-6 rokov (vrátane detí s odloženou šk.dochádzkou)
 výchovná starostlivosť : celodenná
 počet tried: 4
 počet prijatých detí: 85
 z toho
o 3-4 roč.: 18
o 4-5 roč.: 47
o 5-6 roč.: 20
 integrované: 0
 v hmotnej núdzi :  rómske deti: 20
 počet odchádz.do ZŠ: 20



Rok
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Zdroj: OcÚ

Počet žiakov

Počet tried

Počet pedag.

83
80
66
72
71

3
3
3
3
3

6
6
6
6
6

Ostatní
pracovníci
3
3
2
2
2

Počet žiakov MŠ (2005/2006 - 2009/2010)
83

80
72

71

4

5

66

1

2

3

Stredná odborná škola
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Počet tried
Počet žiakov (v
Počet pedagogikých Počet
Počet žiakov
jednotlivých
pracovníkov
nepedagogických v hmotnej
odboroch)
pracovníkov
núdzi
16
439
29
9
100
Zdroj: SOŠ
Škola (60 ročná história), ktorá do roku 1992 pripravovala absolventov len v strojárskych
odboroch sa postupne preorientovala na širokospektrálne študijné a učebné odbory pre
potreby regiónu v oblasti služieb. Silnými stránkami sú o.i. priame prepojenie s podnikateľskou
sférou v regióne /prax priamo v podnikateľských subjektoch regiónu/ a záujem podnikateľov
o kvalitných absolventov školy.
V priebehu školského roka 2013/2014, ale aj v predchádzajúcich rokoch bol zaznamenaný
nárast žiakov v strojárskych odboroch a príchodom dvoch nových zamestnávateľských
organizácií vznikla potreba vyučovania v hutníckych odboroch. Druhým trendom je nárast
žiakov z MRK, predovšetkým s neukončeným základným vzdelaním a s tým súvisiaca potreba
dvojročných odborov.
Poslaním školy je zabezpečiť kompletný servis a prípravu zamestnancov pre jednotlivé oblasti:
1. pre oblasť strojárstvo, hutníctvo – výučba strojárskych odborov nástrojár, autoopravár mechanik.

2. pre oblasť lesného hospodárstva
3.pre oblasť obchodu a služieb – výučba učebných a študijných odborov „hostinský“ a
„spoločné stravovanie“
Spojená škola internátna
Zriaďovateľ:
Okresný úrad – odbor školstva, Košice
Spojená škola internátna k 1.9.2015: 3 zložky školy: Spojená škola internátna Prakovce,
Praktická škola Prakovce (deti z DSS), Špeciálna základná škola so sídlom v Gelnici (2 triedy v
Prakovciach)
Počet tried

celkový počet 24;
10 v Gelnici –
špeciálna ZŠ; 14
tried v Prakovciach

Počet žiakov (v
jednotlivých
odboroch)
SPOLU: 172
žiakov z toho
91 Prakovce
81 Gelnica

Počet
pedagogikých
pracovníkov
32

Počet
nepedagogických
pracovníkov
12

Počet žiakov
v hmotnej
núdzi
Prakovce 51
Gelnica - 55

Zdroj: SŠI
Organizačné zložky (Odborné učilište internátne Prakovce - Praktická škola internátna
Prakovce - Špeciálna základná škola Gelnica)
Súčasť školy (Školská kuchyňa Prakovce - Internát Prakovce)
Zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie a
zoznam uplatňovaných učebných plánov:
o obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
o poľnohosp. výr. - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár
o strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov
o výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
o stavebná výroba - maliarske a natieračské práce
o služby a domáce práce
o opatrov. starostl. v zdrav. zar. a zar. sociálnej starostlivosti
o praktická škola
Zdravotníctvo
Na území obce Prakovce poskytujú zdravotnícke služby tieto subjekty:
1.
2.
3.
4.

MEDI - PRA, s.r.o., praktický lekár pre dospelých - MUDr. Vieroslava
Czebriková (pondelok, streda, piatok – 7:00 – 13:00)
Barozo, s.r.o., praktický lekár pre deti a dorast - MUDr. Magdaléna
Baldovičová (pondelok, štvrtok, piatok - 7:00 – 9:00, streda: 7:00 – 10:00)
Praktický lekár pre dospelých - MUDr.Štefan Holka (utorok, štvrtok : 7:0013:00, streda: 12:00 – 14:00)
Stomatologická ambulancia - MUDr.Mária Kaľavská (pondelok – piatok:
7:00 – 15:30)

5.
6.

Zubná technika - Dipl.z.t. Stanislav Gattinger (pondelok – piatok: 7,00 13,00 13,30 - 15,30)
Lekáreň Alfa, s.r.o. - Mgr. Peter Bujna (pondelok – piatok: 8,00 - 14,00)

Bytová výstavba v obci
Rok
Rodinné
domy
Bytové
jednotky








2003
2

2004
0

2005
0

2006
1

2007
1

2008
1

2009
0

2010
1

2011
0

2012
1

2013
1

2014
1

24

0

0

0

6
unimob

0

0

0

0

0

0

0

Celkový počet bytov v obci (k 1.1.2015): 1197
Počet bytov v bytových domoch (k 1.1.2015): 831
Počet rodinných domov (k 1.1.2015): 371 (z toho 71 na chalupárčenie)
Bytové jednotky – náhradné bývanie: 0
Priemerná hustota obyvateľov obce v bytových domoch: 2556 obyvateľov = 3/1byt
Priemerná hustota obyvateľov obce v rodinných domoch: 922 obyvateľov = 2,9 /1 dom

Občianska spoločnosť
Na území obce Prakovce svoje aktivity realizujú tieto formálne i neformálne záujomvé
združenia:
Šport, turistika, voľný čas
 Klub slovenských turistov
Komunitné a sociálne aktivity
 ZO Jednota dôchodcov
Komunitné a sociálne aktivity
 ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Kultúrne aktivity
 MO Matice slovenskej
Bezpečnosť, šport
 Dobrovoľný hasičský zbor
Šport
 Futbalový klub
Šport
 Športový klub
Kultúrne aktivity
 Dychová hudba Prakovčanka
Voľnočasové aktivity
 ZK IMA Prakovce
Kultúrne aktivity
 Radosť Prakovce
Šport
 Šachový klub Prakovce
Kultúrne aktivity
 ZO Združenie slovanskej vzájomnosti
Komunitné aktivity
 Združenie rómskych občanov

Komisie pri obecnom zastupiteľstve
Pri obecnom zastupiteľstve v obci Prakovce sú zriadené
 Komisia finančná a rozvoja obce
 Komisia školstva, kultúry a športu
 Komisia bytová a výstavby
 Komisia sociálna a ochrany verejného poriadku
 Komisia životného prostredia
 Komisia na ochranu verejného záujmu

Hlavní zamestnávatelia v obci
Zamestnávateľ
Obec Prakovce
ZŠ s MŠ
Stredná odborná škola
Stredná škola internátna
Domov sociálnych služieb Idea
Potrubie a.s.
Lemakor, s.r.o
Fermat stroje, s.r.o.
Fermat opravy,s.r.o.
Vamax –x, s.r.o.
Seta, s.r.o.
Prakon, s.r.o.
Prakoenerg, s.r.o.
Pravel spo.s.r.o.




Oblasť pôsobenia
Počet zamestnancov
Samospráva
43
Školstvo
51 (41 ZŠ – 10 MŠ)
Školstvo
38
Školstvo
54
Sociálne služby
115
Priemysel
52
Priemysel
22
Priemysel
43
Priemysel
14
Priemysel
0
Priemysel
25
Priemysel
87
Energetika
10
Energetika
4
SPOLU: 600 zamestnancov / pracovných miest

Počet súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR): 0
Počet samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO):

Príspevková organizácia – Podnik služieb
Obec Prakovce zabezpečuje plnenie svojich úloh prostredníctvom Obecného úradu. Okrem
toho sú funkcie obce zabezpečované aj pomocou organizačných jednotiek so samostatnou
právnou subjektivitou – príspevkovou organizáciou resp. obchodnou spoločnosťou, v ktorých
má Obec Prakovce obchodný podiel.
Podnik služieb, príspevková organizácia, Prakovce
Obec Prakovce je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie – Podnik služieb Prakovce,
ktorá je zameraná v hlavnej oblasti na poskytovanie kultúrnych služieb. Organizácia zastrešuje
pod sebou súbory: DH Prakovčanka, detský folklórny súbor Vánok, MJF a ZPOZ, ktoré už dlhé
roky pôsobia v oblasti kultúry a spoločenského života v Prakovciach. Podnik služieb je
organizátorom i spoluorganizátorom všetkých akcií v oblasti kultúry na území obce Prakovce.
Podnik služieb je samostatnou právnickou osobou, ktorá hospodári vo vlastnom mene a na
vlastný účet a je napojená na rozpočet obce.
Obchodné spoločnosti – Praktos, spol. s.r.o.
Obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou obce Prakovce vykonávajúca správu lesov
vo vlastníctve Obce Prakovce, zabezpečuje pohrebné služby, správu cintorína a maloobchod.

B2 Profil cieľových skupín, prijímateľov soc. služieb, požiadaviek
prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom obvode
obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb a cieľových skupín
Sociálna oblasť
Počet vyplácaných dôchodkov k 31.12.2014 v obci Prakovce
druh dôchodku
Starobný

počet vypl. dôchodkov k 31.12.2014
613

predčasný starobný
invalidný spolu
v tom: I s poklesom sch. VZČ do 70 % vr.
I s poklesom sch. VZČ nad 70 %

13
176
79
97

Vdovský
Vdovecký
Sirotský
invalidný z mladosti

189
16
14
55

sociálny dôchodok
Úhrn

1
1 077

Spolu: 19%
Spolu: 5,3%

Spolu: 6,2%

32,5 %

Zdroj: Sociálna poisťovňa, 2015

Nezamestnanosť – zamestnanosť
Rok
Celkový počet evidovaných
nezamestnaných s trvalým
pobytom v obci Prakovce
Z toho žien

2010
311

2011
288

2012
308

2013
249

2014
232

135

120

149

118

108

Počet nezamestnaných (2010 - 2014)
311
288

308
249

1

2

3

4

232

5

Rok
Počet evidovaných dlhodobo
nezamestnaných s trvalým
pobytom v obci Prakovce

2010
166

2011
143

2012
147

2013
152

2014
117

Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných
s trvalým pobytom v obci Prakovce (2010 - 2014)
166
152

147

143

117

1

2

Rok
Počet poberateľov dávky
v hmotnej núdzi s trvalým
pobytom v obci Prakovce
Z toho žien
Zdroj: ÚPSVaR, 2015

3

4

5

2010
216

2011
199

2012
187

2013
181

2014
182

101

94

88

82

92

Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi s trvalým
pobytom v obci Prakovce (2010 - 2014)
216

199
187

1

2

3

181

182

4

5

Počet osamelo žijúcich obyvateľov obce: 155 /kvantifikovaný odhad OcÚ/.
Rok 2014
Počet uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v obci Prakovce
Počet poberateľov príspevku na opatrovanie s trvalým pobytom v obci Prakovce

232
95

Zdroj: ÚPSVaR, 2015

B3 Profil poskytovaných sociálnych služieb, realizovaných
aktivít, implementovaných projektov a zostavených stratégií
v sociálnej oblasti v obci Prakovce
Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce, materiálnotechnického vybavenia sociálnych služieb, vzdelanostnej štruktúry zamestnancov
poskytovateľa sociálnej služby, požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v
územnom obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb a cieľových skupín – profil cieľových skupín, prijímateľov soc.služieb

Sociálne služby na území obce Prakovce poskytované obcou Prakovce
Opatrovateľská služba v obci Prakovce je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v
obci Prakovce, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej II. - je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou
formou priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, a to v dvoch
časových pásmach: a) v čase od 07.30 h do 15.30 h; b) v čase od 15.30 h do 19.30 h (len v
prípade odľahčovacej služby).
Výška a spôsob úhrad za opatrovateľskú službu:
1. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú
službu vo výške 1,30 €/hodina.
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4 zákona o sociálnych
službách.
3. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti
určuje obec v hodinách v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby, po dohode s
prijímateľom sociálnej služby.
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu upravuje zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o
sociálnych službách.
Zariadenie opatrovateľskej služby
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas, plnoletej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby h, ak jej nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú :
a) odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne
poradenstvo; sociálna rehabilitácia; ošetrovateľská starostlivosť.
b) obslužné činnosti (ubytovanie; stravovanie; upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne),
c) ďalšie činnosti (podmienky na úschovu cenných vecí. )

Kapacita zariadenia
34

Počet klientov k 1.1.2015
33

Počet zamestnancov k 1.1.2015
13

Komunitné centrum
Realizáciou projektu ROP (Regionálny operačný program na výstavbu a rekonštrukciu
komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) došlo k vybudovaniu
nového komunitného centra, aby mohli byť naďalej poskytované komplexné komunitné
služby pre príslušníkov MRK ako aj pre majoritných obyvateľov obce. V rámci definovaných
štandardov bude komunitné centrum spĺňať požiadavky na komunitné centrum s maximálnym
vybavením. V rámci projektu je uvažované aj so základným potrebným vybavením KC v rámci
IKT technológií ako aj interiérového a exteriérového vybavenia.
Výstavbou komunitného centra dôjde k zlepšeniu podmienok pre poskytovanie komunitných
a sociálnych služieb.
Na vyššie uvedený projekt nadväzuje národný projekt Komunitné centrá (IAZASI).
Terénna sociálna služba
Terénna sociálna práca sa v obci realizuje kontinuálne od roku 2004 ako dopytovoorientovaný projekt alebo v rámci národných projektov tak, aby nedošlo k prerušeniu činnosti.
V roku 2015 obec zamestnáva 4 terénnych sociálnych pracovníkov s príslušným vzdelaním.
 2 terénni sociálni pracovníci: vysokoškolské vzdelanie v sociálnej oblasti
 2 asistenti terénnych sociálnych pracovníkov: úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Odľahčovacia služba
- poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s
trvalým pobytom v obci Prakovce, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Odľahčovacia služba môže byt fyzickej osobe poskytovaná formou:
a) terénnej sociálnej služby;
b) ambulantnej sociálnej služby;
c) pobytovej sociálnej služby.
Podmienkou odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre účely
poskytovania odľahčovacej služby je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny, na základe ktorého je fyzická osoba odkázaná na opatrovanie.
Fyzická osoba podáva obci písomnú žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby v
dostatočnom časovom predstihu, minimálne mesiac vopred.
Všeobecne záväzné nariadenia obce Prakovce súvisiace s sociálnou oblasťou
VZN č. 3/2012
VZN č. 1/2015
VZN č.3/2011

o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prakovce.
o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
Prakovce
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

VZN č. 3/2010

a školských zariadeniach.
o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne
prístupných miestach

Sociálne služby poskytované obcou Prakovce – registrované k 1.4.2015 v Registri
poskytovateľov sociálnych služieb KSK
Zariadenie opatrovateľskej služby
Odkázanosť žiadateľa:
Posudzovaná
Forma:
Pobytová - ročná
Cieľová skupina:
Seniori
Miesto poskytovania:
Prakovce 277, Prakovce, okr. Gelnica, 05562
Kapacita:
34
Predpokladaný deň začatia
1. 7. 2002
Opatrovateľská služba
Odkázanosť žiadateľa:
Posudzovaná
Forma:
Terénna
Cieľová skupina
Seniori
Predpokladaný deň začatia:
1. 7. 2002
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Forma:
Ambulantná
Cieľová skupina
Rodiny s deťmi
Predpokladaný deň začatia:
6. 10. 2010

Sociálne služby na území obce Prakovce poskytované verejnými
poskytovateľom sociálnych služieb
DSS IDEA Prakovce, zriaďovateľ: KSK
Ciele zariadenia:
 formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností v oblasti pracovných
aktivít a pracovnej terapie;
 zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia;
 korekcia afektívneho správania odvádzaním prebytočnej energie;
 vzbudenie záujmu o prácu;
 vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou;
 posilnenie schopnosti vzájomnej interakcie, kooperácie aj s intaktnou populáciou;
 posilňovanie sebavedomia u klientov a súčasne adekvátne sebahodnotenie;
 formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností v oblasti pracovných
aktivít a pracovnej terapie.
Štruktúru zariadenia tvoria tri úseky:
1. ekonomicko-prevádzkový,
2. zdravotno-opatrovateľský,
3. výchovno-ergoterapeutický úsek.

Zariadenie má dve strediská v Prakovciach (2 samostatné budovy - 40 imobilných klientov, 43
mobilných klientov) a v Matilda Hute (2 budovy – 45 klientov s celoročným pobytom, 2 klienti
v ambulantnej starostlivosti). Výchovno-ergoterapeutickú činnosť zabezpečuje dvadsať
ergoterapeutov, traja vychovávatelia, jeden pracovník s kumulovanou funkciou vychovávateľsociálny pracovník a jeden pracovník s kumulovanou funkciou ergoterapeut-sociálny
pracovník. DSS zabezpečilo v nedávnom období tiež vytvorenie podporovaného bývania určené 12 klientom, ktorí napriek určitému obmedzeniu v oblasti starostlivosti o seba, ako
i starostlivosti o domácnosť, chcú žiť v prostredí, ktoré sa snaží čo najviac kopírovať bežné
prostredie.

Iné sociálne a komunitné aktivity na území obce Prakovce
Materské centrum, n.o. – HARMÓNIA
Víziou materského centra je uľahčiť a spríjemniť chvíle matkám na materskej dovolenke,
odstrániť spoločenskú izolovanosť, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o deti
dostávajú, umožniť im ďalšie vzdelávanie a prístup k informáciám, rozvíjanie svojich
vedomostí a zručností, výmenu skúseností s inými mamičkami a v neposlednom rade dať
príležitosť deťom naučiť sa hrať v kolektíve a spolupracovať s inými deťmi. Materské centrum
je otvorené aj tehotným ženám, oteckom a starým rodičom. MC realizuje svoju činnosť podľa
pedagogického systému Montessori.
Cieľ MC:
1. informovanie a vzdelávanie rodičov (najmä o výžive, dojčení, predpôrodnej príprave,
zdraví a výchove detí)
2. rozvíjanie zručnosti detí (hry, pohybové aktivity, tvorivé dielne, výučba cudzích jazykov
a sociálne kontakty s rovesníkmi)
Materské centrum realizuje v obci Prakovce podujatie „Míľa pre mamu“
Sídlo MC je v budove materskej školy. Je členom Únie materských centier.
Cieľová skupina: deti od 0-12 rokov, matky na MD, tehotné ženy, rodičia, starí rodičia
Členovia združenia: 6
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Zväz invalidov – Slovenský zväz zdravotne postihnutých je mimovládne združenie obohacujúce
potreby, záujmy a presadzujúce aktivity zdravotne postihnutých. Počet SZZP členov v r.
2015v obci Prakovce je 212.
Členovia SZZP brigádujú na skrášlení obce, zúčastňujú sa a organizujú kultúrne podujatia,
športové podujatia, autobusové zájazdy. Výbor pomáha svojim členom vybavovať rekreácie a
rekondície. Zúčastňujú sa rôznych športových i kultúrno – spoločenských súťaží. V súčasnosti
je to najpočetnejšia organizácia v obci.
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Prakovce
Jednota dôchodcov ZO JDS v Prakovciach združuje občanov staršieho a starého veku –
dôchodcov bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho
pôvodu, ktorí rešpektujú jej program a stanovy. JDS je veľmi aktívnou organizáciou a

usporadúva mnoho kultúrnych, spoločenských i športových akcií pre našich občanov, čím
staršej generácii obohacuje život.
Hlavné ciele ZO JDS Prakovce:
 Aktivizovať činnosť ZO JDS
 Rozširovať členskú základňu
 Nadväzovať úzky kontakt a spoluprácu s ostatnými občianskymi organizáciami
 Hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami.

Projekty v sociálnej oblasti – oblasti bývania – oblasti zamestnanosti –
oblasti komunitného života
Projekt
Terénna sociálna práca
v obciach – národný projekt

Donor
IAZASI

Trvanie
1. september 2013 –
31. október 2015

Celkové náklady
-

Terénna sociálna práca je špecifická služba, zameraná na skupiny ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej
sociálnej situácii (t.j. marginalizované komunity). Úlohou týchto pracovníkov je poskytnúť odbornú
pomoc jednotlivcom a rodinám, ktorí nie sú schopní sami, ani s pomocou blízkych nájsť primerané
riešenie svojho sociálneho problému. Špecifikom tejto formy práce je, že sa zabezpečuje priamo v
ich prirodzenom prostredí.
Terénna sociálna práca v obci
FSR
24 mesiacov
65 382 EUR
Prakovce
Zmiernenie sociálnej a ekonomickej vylúčenosti a eliminovanie diskriminácie, čo v konečnom
dôsledku pozitívne ovplyvní ich integráciu do spoločnosti a umožní predchádzať javom brániacim
prístupu, resp. zotrvaniu ohrozeným a marginalizovaným skupinám na trhu práce
Bezpečné Prakovce pre
Dotácia z rozpočtu
04/2013 – 10/2013
Výška dotácie:
všetkých
Ministerstva vnútra
15.000 € , 10 000 €
SR
Spolufinancovanie:
8.010 €, 3 000 €
Prostredníctvom vybudovania kamerového systému skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a
majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, ale aj majetku iných inštitúcií pôsobiacich na území
obce Prakovce.
Vytváranie bezbariérového
Dotácia z rozpočtu
09/2012 – 12/2012
Výška dotácie:
prostredia v ZOS v Prakovciach Ministerstva práce
17.000 Eur
Zakúpenie osobného
sociálnych vecí a
Spolufinancovanie:
motorového vozidla
rodiny
3.900 Eur
Vybudovanie bezbariérovej kúpelne na prvom poschodí ZOS. Zvýšenie mobility formou zakúpenia
osobného motorového vozidla.
Podpora tvorby a udržania
IAZaSI
2/2014 – 12/2015
181 713 EUR
pracovných miest v obci
NFP: 172 627,35
Prakovce
EUR eur
Vytvoriť prostredie pre vznik a udržanie pracovných príležitosti v obci Prakovce.
Riešenie havarijného stavu

3 mesiace - 2006

37 800 EUR

bývania rómskych rodín
Zabezpečiť dočasné primerané bývanie 5 rómskym rodinám v obci Prakovce žijúcich v objekte, ktorý
je z hľadiska technicko-statického v havárijnom stave. Zakúpené a umiestnené 5 unimobunky
s vyspraveným podložím s pripojením na elektrickú sieť a dobudovanými suchými WC
Projekt zriadenia komunitného
24 mesiacov
15 270 EUR
centra
Monitorovanie činnosti MVO v Prakovciach, Poskytovanie poradenstva a pomoci MVO pri tvorbe
projektov, Odborná spolupráca na spoločných projektoch, Podpora občianskych aktivít na rozvoj a
humanizáciu Prakoviec, Práca s dobrovoľníkmi, Podpora komunikácie medzi občanmi, samosprávou,
štátnou správou a mimovládnymi organizáciami, Prieskum názorov a potrieb občanov Prakoviec,
Informovanosť verejnosti o aktivitách mimovládnych organizácií o živote komunity, Organizácia
kultúrno-spoločenských športových a mimoškolských aktivít pre deti a mládež, s cieľom znižovania
negatívnych spoločenských vplyvov na mladú generáciu
Vytvorené priestorové podmienky pre vznik a prevádzku komunitného centra.
Personálne a materiálne zabezpečenie projektu, Rozbehnutie aktivít smerom k marginalizovaným
skupinám.
Chceme si pomôcť!
ETP Tvoj Spiš
6 mesiacov
1990 EUR
Pomôcť ženám zo sociálne znevýhodneného prostredia zlepšiť životnú úroveň svojich rodín vlastnou
pracovnou aktivitou, s využitím priestorov Komunitného centra. Vytvorenie príležitosti zapojiť sa do
pracovnej činnosti, vytvorenie možnosti získať pracovné zručnosti a náviky, zvýši sa sebavedomie vo
vlastné schopnosti,vytvorené podmienky pre sebarealizáciu, výroba výrobkov vhodných na predaj,
sprostredkovanie ponuky výrobkov na trhu.
Pomôžme si!
ETP Tvoj Spiš
5 mesiacov
730 EUR
Zlepšiť život Rómov v časti obce Kolónia 5, Rekonštrukcia vodovodnej šachty, zabezpečenie odvozu
odpadu, deratizácia a dezinsekcia prostredia, rozšírením prístupovej cesty ako aj jej oprava.
Rekonštrukcia a modernizácia
budovy ZŠ a MŠ v Prakovciach
Výstavba Komunitného centra

OP ROP,
Infraštruktúra
vzdelávania
ROP

33 604 957 eur
NFP:
30.06.2014 –
12/2014
2014 – 2015 (do
30.9.2015)
2014 – 2015
(31.10.2015)
01/2014 – 11/2015

254 754, 14 €

Národný projekt Podpory
IAZaSI
opatrovateľskej služby
Národný projekt terennej
IAZaSI
sociálnej práce
Národný projekt Komunitné
IAZaSI
centrá
Skvalitnenie poskytovania
ESF
2006
45 770 eur
služieb v Zariadeni
opatrovateľskej služby
Zlepšenie podmienok života klientov ZOS – zníženie nákladov na prevádzku objektu
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
OP Vzdelávanie
2009
111 664 eur
v Prakovciach
Zlepšenie podmienok pre VV proces, zníženie nákladov na prevádzku objektu
Riešenie havarijneho stavu
USVRK SR
2008
37 800 eur
bývania rómskych rodín
Zakúpenie a umiestnenie 6 unimobuniek s vyspraveným podložím s pripojením na el.sieť

a dobudovanými suchými wC v časti obce Kolónia 5
Terénna sociálna práca v obci
ESF
Prakovce

2008 – 2010

65 382 eur

Aktívne opatrenie trhu práce a drobné obecné služby
2015 - §12 – z.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
2014
1.1. – 30.6. – 34 zamestnancov (4 hod/deň)
1.7. -31.12. 17 zamestnancov (4 hod/deň)
2014 - §10
 1.6.2014 – 31.12.2014 – 8 zamestnancov (4 hod/deň)
2015 -§10 – 12 zamestnancov (4 hod/deň)
2013 – 2014
§50j – zákon č.5/2004 Z.z. (protipov.)
 1.6.-28.2.2014 – 9 zamestnancov (8 hod/deň) – I.projekt
2012
§50j – povodňová ochrana
 1.4. – 30.9.2012 – 5 zamestnanci (8 hod/deň)
 1.10.2011 – 31.3.2012 – povodňová ochrana – 10 zamestnancov (8 hod/deň) – II.projekt
§52 (4 hod/deň)
 1.10. - 31.3.2015 – 12 zamestnancov
 1.4. - 30.9.2014 – 24 zamestnancov
 1.12. – 31.5.2014 – 25 zamestnancov
 7.7. – 31.12.2014 – 19 zamestnacov
 1.6. – 30.11.2013 – 25 zamestnancov
 7.11. - 31.3.2013 – 7 zamestnancov
 14.11 - 31.10.2012 – 17 zamestnancov
Malé obecné služby
1.5. – 31.10.2012 -32 zamestnancov
1.11.-30.4.2012 – 26 zamestnancov
1.6.- 30.11.2013 – 18 zamestnancov
1.4. – 31.5.2013 – 35 zamestnancov
1.11. -31.3. 2013 – 35 zamestnancov
1.12. -31.5.2014 – 22 zamestnancov
2015 - § 54 – 10 zamestnancov (8hod/deň)

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Prakovce
spracovaná v r.2010

(LSKxP) –

Zámer LSKxP: Podporiť tvorbu pracovných miest prostredníctvom miestnej obecnej firmy so
štatútom sociálneho podniku a zvýšiť zručnosti príslušníkov MRK pre vstup na riadny trh
práce,čím zároveň zvýši sociálna inklúzia osôb na území obce Prakovce, ktoré sú ohrozené
sociálnym vylúčením. Pracovné zručnosti budú zamestnanci obecnej firme získavať pri
pracovných aktivitách priamo v obci, a to pri revitalizačných prácach centra obce, výsadbe
zelene i rekonštrukčných prácach, pri činnostiach s odpadmi v rámci kompostoviska, ale aj pri

rekonštrukčných prácach na budove zdravotného strediska a komunitného centra. Okrem
týchto aktivít bude obecný podnik na základe vlastného podnikateľského zámeru realizovať
komerčné aktivity aj mimo prác zadávaných obcou.
Keďže výstupom činností OF budú o.i. bezpečné a atraktívne priestory občianskej
infraštruktúry, obec sa stane príťažlivou pre podnikateľov podnikajúcich v oblasti cestovného
ruchu, ale aj priemyslu, ktorý je v poslednej dobe na ústupe. Tým sa zvýši ponuka práce pre
ďalšiu časť obyvateľov a to v oblasti služieb, ale aj strojárskeho priemyslu. Zlepšenou
dostupnosťou k zdravotnej starostlivosti sa v obci a zvlášť u príslušníkov MRK zlepší zdravie
a bude im dostupnejšia preventíva i diagnostika.
PROJEKTOVÉ ZÁMERY LSKXP:
 OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB / SOCIÁLNY PODNIK OBCE PRAKOVCE
Cieľ: Vytvoriť prostredie pre vznik a udržanie pracovných príležitostí v obci
 REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA V OBCI PRAKOVCE
Cieľ: Rekonštruovať zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v obci Prakovce
 REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA OBCE PRAKOVCE
Cieľ: Zvýšiť rozsah a úroveň poskytovaných služieb v komunitnom centre jeho
rekonštrukciou, modernizáciou a portfóliom aktivít
 TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI PRAKOVCE
Cieľ: Podporiť sociálnu inklúziu príslušníkov MRK a ďalších sociálne vylúčených osôb
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti
 KOMPOSTÁREŇ BIOODPADU V OBCI PRAKOVCE
Cieľ: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
 REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY V OBCI PRAKOVCE
Cieľ: Rozvoj obce prostredníctvom zvýšenia atraktivity, kvality a bezpečnosti územia
obce Prakovce.

B 4 SWOT analýza sociálnych služieb na území obce Prakovce
Silné stránky
-

-

existencia zariadenia opatrovateľskej
služby
možnosť poskytovania odľahčovacej
služby
vybudované komunitné centrum pre
všetky skupiny obyvateľstva, ktorých
činnosť bude súčasťou „Plánu
činnosti KC“
dlhodobá terénna sociálna práca
poskytovanie opatrovateľskej služby
v prirodzenom prostredí klienta
skúsenosti obce i ostatných
subjektov na jej území s realizáciou
projektov v predmetnej oblasti

Slabé stránky
-

-

-

vysoká nezamestnanosť
veľký počet obyvateľov v hmotnej
núdzi – dlhodobo-nezamestnaných
s chýbajúcimi pracovnými návykmi
narastajúci počet obyvateľov so
sociálnymi problémami
znižovanie životnej úrovne
obyvateľov
nárast sociálno-patologických javov
(drogy, alkohol, gamblerstvo, drobné
krádeže, poškodzovanie verejného
majetku)
hrozba bezdomovectva
prítomnosť hracích automatov na

-

-

-

-

-

existencia a fungovanie organizácií
a spolkov pre jednotlivé cieľové
skupiny (Zväz zdrav.postih., Jednota
dôchodcov, materské centrum,
združenie rómskych občanov,
záujmové skupiny – športové,
kultúrne)
existencia siete školských zariadení
(Stredná odborná škola – Spojená
škola internátna – Základná škola
s materskou školou – Súkromná
umelecká škola)
obec disponuje nájomnými bytmi
rozširovanie kapacity nájomných
bytov (18 b.j.)
pomerne veľká ponuka pracovných
príležitostí (priemyselný park,
školstvo, samospráva, sociálne
zariadenia)
existencia zdravotného strediska – 2
všeobecní lekári, 1 pediater, 1
stomatológ, lekáreň
prítomnosť DSS – ako zamestnávateľ

-

-

-

-

-

-

-

Príležitosti

-

legislatívna
i finančná
podpora
nových foriem sociálnych sužieb pre
jednotlivé cieľové skupiny
mimovládna organizácia poskytujúca
sociálne služby na území obce

-

-

území obce
absencia aktivít pre mládež
nepostačujúca kapacita
opatrovateľskej služby v domácom
prostredí
chýbajúce bezbariérové prístupy
(Zariadenie op.služby, zdravotné
stredisko, školské zariadenie,
obchody)
osamelí obyvatelia v seniorskom
veku
chýbajúca sociálna služba – denný
stacionár a chýbajúce priestorové
podmienky s vybavením
slabá informovanosť obyvateľov
o možnostiach poskytovaných
soc.služieb
rodičia (často aj s deťmi) odchádzajú
za prácou mimo regiónu i mimo SR
neúplné rodiny
narastajúca rozvodovosť
nevyhovujúca úroveň poskytovaných
služieb týkajúca sa predovšetkým
ordinačných hodín
znižovanie počtu obyvateľstva
v dôsledku odlivu mladých ľudí do
miest
chýbajúce zariadenie (v regióne) pre
matky s deťmi v krízovej situácii
Ohrozenia
legislatívne
zmeny
–
zák.o
soc.službách
demografická krivka (starnutie) –
odliv mladých z regiónu
epidémia
dôsledky zmeny klímy – prinášajúce
nové ohrozenia
rozpad spoločenských, komunitných,
rodinných vzťahov

