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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Vlachy po prerokovaní

                               Správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb 

                                   mesta Spišské Vlachy na roky 2011 – 2018 k 31.10.2013.

- berie na vedomie

Stanovisko Komisie sociálneho a zdravotného zabezpečenia pri MsZ v Spišských Vlachoch

Komisia  sociálneho  a zdravotného  zabezpečenia  odporúča   Správu  o plnení  komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na roky 2011 – 2018 k 31.10.2013 zobrať na
vedomie.

Spracovateľ: Mgr. Mária Dzurillová, sociálny pracovník mesta

Predkladateľ: Ing. Michal Kiššák, zástupca primátora mesta

V Spišských Vlachoch, dňa 04.11.2013



Dôvodová správa

V súlade so Zákonom 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, § 82, odsek 1 obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti
poskytovania sociálnych služieb,  na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom
predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácii a riešenia miestnych
sociálnych problémov.

Dôležitým nástrojom pri plánovaní sociálnych služieb je Komunitný plán sociálnych služieb,
ktorý  vypracúva  obec  vychádzajúc  i z Národných  priorít  rozvoja  sociálnych  služieb,
zohľadňujúc miestne špecifiká a potreby fyzických osôb vo svojom územnom obvode.

V roku 2011 bol predložený Mestskému zastupiteľstvu mesta Spišské Vlachy na prerokovanie
a schválenie Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Spišské Vlachy na roky 2011 – 2018.
Predložený  materiál  Mestské  zastupiteľstvo  mesta  Spišské  Vlachy  dňa  07.06.2011
prerokovalo a schválilo Uznesením č.89 VI//2011.

V bode č.4 Ukladá – uložilo  každoročne predložiť  na rokovanie Mestského zastupiteľstva
vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy.

Na  základe  uvedeného  predkladáme  na  rokovanie   Správu   o plnení  Komunitného  plánu
sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na roky 2011 – 2018 k 31.10.2013.

Správa  bola  prerokovaná  na  zasadnutí  Komisie  sociálneho  a zdravotného
zabezpečenia, ktorá odporúča zobrať predkladanú správu na vedomie.



Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské
Vlachy na roky 2011 – 2018 ku dňu 31.10.2013

Ciele  KPSS mesta Spišské Vlachy 

Priorita č. 1 Podporiť zotrvanie občanov mesta v prirodzenom prostredí.

V sledovanom období sa  plnenie toho cieľa dosiahlo nasledovnými aktivitami:

Aktivita  1.1  Rozširovanie  a skvalitňovanie  opatrovateľskej  služby  pre  občanov
v súlade s ich potrebami a platným zákonom o sociálnych službách.

Predpokladané finančné zdroje: poskytovateľ sociálnej služby -  rozpočet mesta

Terénne a ambulantné sociálne služby sú z pohľadu napĺňania potrieb seniorov progresívnou
a požadovanou  formou  sociálnych  služieb,  sú  prioritnými  i z pohľadu  kraja  a SR.  Z nich
medzi najžiadanejšie a najefektívnejšie patrí opatrovateľská služba vykonávaná v domácom
prostredí prijímateľa sociálnej služby.

Aktivita  1.2  Rozširovanie  podporných  sociálnych  služieb  pre  starých  a osamelých
občanov – donáška obeda.

Táto aktivita je vykonávaná v rámci opatrovateľskej služby a obecných prác.

Aktivita 1.3 Zabezpečenie sociálnej služby v jedálni.

Predpokladané finančné zdroje: poskytovateľ sociálnej služby -  rozpočet mesta

Sociálnu  službu  v jedálni  môžu  občania  využívať  od  1.7.2011  na  základe  Zmluvy
o poskytovaní  sociálnej  služby v jedálni.  V súčasnosti  máme 20 evidovaných prijímateľov
sociálnej služby,   15 majú nárok na príspevok mesta na stravu v závislosti od výšky svojho
príjmu.  

Priorita č.2. Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho poradenstva
poskytovaných mestom.

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

Aktivita 2.1 Na výkon opatrovateľskej služby zamestnávanie pracovníkov s príslušným
vzdelaním alebo akreditovaným kurzom opatrovateľskej činnosti.

Všetky  opatrovateľky  spĺňajú  kvalifikačné  predpoklady  stanovené  zákonom  o sociálnych
službách  v platnom  znení.  Kvalita  opatrovateľskej  služby  sa  zvyšuje,  o čom  svedčí
spokojnosť opatrovaných ako aj ich príbuzných. V sledovanom období mesto zamestnávalo 4
opatrovateliek k piatim opatrovaným, 3 opatrovateľky pracujú na 50% a 1 na 100% úväzok.
O túto terénnu sociálnu službu poskytovanú v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby
občania  prejavujú  zvýšený  záujem  z dôvodu  finančnej  nedostupnosti  sociálnych  služieb
poskytovaných  v zariadeniach  pre  seniorov.  Je  pravdepodobné,  že  v budúcom  roku  bude
potrebné prijať novú opatrovateľku resp. navýšiť úväzok terajším.



Aktivita 2.2  Vytvorenie a posilnenie samostatného sociálneho oddelenia mesta, kde
budú pracovať zamestnanci s požadovaným vzdelaním podľa platného zákona o sociálnych
službách.

Vytvorené  sociálne  oddelenie  mesta  naďalej  vedie  sociálny  pracovník  s požadovaným
vzdelaním stanoveným zákonom o sociálnych službách na 3,75 hod úväzok.

Sociálny  pracovník  mesta  poskytuje  občanom  základné  sociálne  poradenstvo  v medziach
zákona  a v rámci  komplexných  poradenských  služieb.  Zabezpečuje  pomoc  občanovi
v nepriaznivej  životnej  situácii  a voľbu  postupov  riešenia  sociálnej  pomoci  občanovi  pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov v zariadení sociálnych služieb. Najčastejšie
sa jedná o prípady distribúcie k odborníkom počas vybavovania príspevkov za opatrovanie,
riešenie príspevkov občanom v hmotnej núdzi cez ÚPSV a R, ďalej sú to prípady žiadosti
o posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu,  kedy  zdravotný  stav  žiadateľa  zodpovedá
posúdeniu na VÚC Košice.

Sociálny pracovník vykonáva sociálnu posudkovú činnosť za účelom posúdenia odkázanosti
osoby  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby,  má  poverenie  vykonávať  funkciu  hmotnoprávneho
opatrovníka  u občanov  pozbavených  spôsobilosti  na  právne  úkony.  Vykonáva  funkciu
osobitného  príjemcu  štátnych  dávok  pri  zanedbávaní  povinnej  školskej  dochádzky.  Rieši
priestupky na úseku školstva. Spolupracuje s UPSV a R Krompachy a  Spišská Nová Ves.

Organizačne zabezpečuje a metodický usmerňuje poskytovanie sociálnych služieb v meste.
Vedie evidenciu prijímateľov sociálnych služieb.

Priorita  č.3  Vytvoriť  organizačné  a materiálne  podmienky  na  realizáciu  úloh  mesta
podľa zákona o sociálnych službách a komunitného plánu sociálnych služieb.

Aktivita  3.1  Zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  sociálne  služby  v rozpočte
mesta  na  obdobie  2011  –  2018  a skvalitňovanie  sociálnych  služieb  v súlade
s predpokladanými potrebami obyvateľov.

Za sledované obdobie boli finančné prostriedky na sociálne služby zabezpečené v rozpočte
mesta.

Ostáva v plnení.

Mesto úzko spolupracuje s miestnou organizáciou JEDNOTY dôchodcov, ktorá pre svojich
členov  i nečlenov  organizuje  klubovú  a záujmovú  činnosť  v rámci  terajších  priestorových
a finančných možnosti. Podobne je to aj s miestnou organizáciou Červeného kríža a Zväzom
ZŤP, ktoré tiež pripravujú podujatia pre svojich členov. Na podporu ich klubovej a záujmovej
činnosti im mesto bezplatne poskytuje priestory kultúrneho domu, mestskej galérie a chaty.

V oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí je výborná spolupráca s centrom voľného času,
ktorý bol nápomocný pri organizácii oslavy 770. výročia o prvej písomnej zmienky o meste
Spišské  Vlachy.  CVČ  bol  spoluorganizátorom  Popoludnia  s Petrou  Dakaj  pri  príležitosti
mesiaca októbra – mesiac úcty k starším.



Nezanedbateľná spolupráca je v tomto smere s miestnymi školami, ktoré kultúrne podujatia
v meste obohacujú svojimi vystúpeniami. Ako príklad uvádzame už hore spomenuté Oslavy
mesta, Deň matiek, Mesiac október – mesiac úcty k starším a Jubilanti.

Úloha č.1: Nájsť vhodné priestory pre denné centrum seniorov. 

           Zaregistrovať podpornú sociálnu službu – denné centrum seniorov – a poskytovať ju
seniorom v našom meste.

Do dnešného dňa sa nepodarilo  nájsť vhodné priestory a finančné zdroje,  ktoré by
postačovali na poskytovanie tejto podpornej sociálnej služby.

Termín: 2013 – 2018.

Ostáva v plnení.

Úloha č.2: Rozvíjať spoluprácu s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb na území
mesta.

V meste poskytuje soc. služby Social Trans n.o. ide o poskytovanie sociálnych služieb pre
mentálne postihnutých mužov v  Domove sociálnych služieb a v Zariadení  podporovaného
bývania.

Dom Charitas  sv.  Damiána  de  Veuster  poskytuje  sociálne  služby  zdravotne  postihnutým
občanom na dobu neurčitú v Zariadení podporovaného bývania. Spišská Katolícka Charita
otvára Denný stacionár od 1.11.2013 pre plnoleté fyzické osoby na Požiarnickej ulici.

Ostáva v plnení.

Novelizácia  zákona  o sociálnych  službách  priniesla  zmeny  v oblasti  poskytovania
sociálnych  služieb,  z ktorých  vyplynuli  nasledovné  úlohy  pre  obce  a  pre  poskytovateľov
sociálnych služieb:

Úloha  č.  3:  Pripraviť  nové  VZN  o opatrovateľskej  službe  s účinnosťou  od  1.1.2014,
v ktorom bude zohľadnená:

- úhrada  za  opatrovateľskú  službu  minimálne  do  výšky  50%  EON  (ekonomicky
oprávnené náklady),

- poskytovanie odľahčovacej služby,

- poskytovanie opatrovateľskej služby neplnoletým občanom,

- poskytovanie  opatrovateľskej  služby občanom,  ktorí  zo zákona nie  sú odkázaní  na
pomoc inej fyzickej osoby za plnú úhradu EON,

- vypočítať EON.

Termín: rok 2013 s účinnosťou od 1.1.2014.



Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb v meste Spišské Vlachy je spracovaný podľa
platnej legislatívy v sociálnej oblasti.

Splnené.

Vzhľadom na nejasnú a neustále sa meniacu legislatívu v sociálnej oblasti je ťažko plánovať
vykonávanie  a rozvoj  sociálnych  služieb  v meste.  Sociálne  služby  budeme  poskytovať
v zmysle  platnej  legislatívy  v sociálnej  oblasti  a v súlade  s požiadavkami  občanov  nášho
mesta.

V Spišských Vlachoch, 04.11.2013                                              ....................................
                                                                                                            Ľubomír Fifik, v.r.
                                                                                                              primátor mesta


