Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb
v obci Stakčín pre roky 2008-2013

1

Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí svoj čas, osobné úsilie a vedomosti venovali príprave
a zostaveniu tohto programového dokumentu.

Ján Kerekanič
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ÚVOD
Program sociálnych služieb v obci Stakčín pre roky 2008 – 2013 vznikol na základe potreby
vyvolanej prenosom kompetencií zo štátu na samosprávu v oblasti sociálnych služieb (zákona
č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky) a na základe zákona (č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci), ktorý umožnil
poskytovať sociálne služby aj neštátnym subjektom.
Na základe týchto skutočností vznikla v roku 2007 situácia, keď v obci Stakčín pôsobilo
niekoľko subjektov poskytujúcich rôzne druhy sociálnych služieb, ale bez vzájomnej
koordinácie.
Prvoradou úlohou pracovnej skupiny ľudí, ktorá pracovala na vytvorení Komunitného plánu
bolo zorientovať sa v už existujúcich sociálnych službách v obci Stakčín a zistiť potreby,
nepokryté miesta. Prvým zistením bola slabá výmena informácií a skúseností, chýbajúca
koordinácia medzi subjektmi poskytujúcim sociálne služby a tiež chýbajúci prieskum potrieb
jednotlivých sociálnych skupín a jednotlivcov.
Zmyslom vytvorenia Komunitného plánu
sociálnych služieb v obci Stakčín je
skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným koordinovaným postupom
všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na území obce a zároveň bol vytvorený
podklad k predkladaniu projektov v oblasti sociálnych služieb na území obce.
Program sociálnych služieb v obci Stakčín bol vytvorený za účasti zástupcov hlavných
poskytovateľov sociálnych služieb v obci :
Obec Stakčín: Ján Kerekanič – starosta obce
Pravoslávna cirkev: Mgr. Ján Gliganič - farár
Gréckokatolícka cirkev: Mgr. Juraj Voroňák – farár
Rimokatolícka cirkev: vdp. Ján Dudič - farár
Základná školu s materskou školou : Mgr. Tatiana Kapraľová – riaditeľka školy
Komunitné centrum : Mgr.. Jarmila Kotlárová – riaditeľka centra
Slovenský zväz telesne postihnutých : Mikuláš Kapraľ
SČK : Mária Neuschwendtwerová
Únia žien: Marta Gavurová
Obvodní lekári : MUDr. Jana Haničáková – detský lekár
Komunitní konzultanti Partnerstva sociálnej inklúzie okresov Humenné – Snina: Mária
Kudravá, Mgr. Adriana Pavlíková
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V programe sociálnych služieb v obci Stakčín boli spracované:
Analýza súčasného stavu
-

SWOT analýza sociálnych služieb v obci Stakčín
zmapovanie všetkých subjektov poskytujúcich sociálne
služby v obci Stakčín, vrátane nimi poskytovaných
a plánovaných služieb
zmapovanie jednotlivcov a ich potrieb v sociálnej oblasti

Strategické ciele v oblasti poskytovania sociálnych služieb
-

stanovenie kľúčových skupín s potrebami v sociálnej oblasti
a určenie váhy pre tieto skupiny na základe početnosti
zastúpenia medzi obyvateľmi v obci Stakčín
stanovenie strategického cieľa v poskytovaní sociálnych
služieb v obci Stakčín

Opatrenia a úlohy
-

stanovenie opatrení a úloh pre kľúčové skupiny na obdobie
2008-2013

-

vyčíslenie odhadovaných nákladov pre realizáciu opatrení
a úloh na roky 2008 - 2013

-

databáza obyvateľov obce Stakčín podľa zatriedenia do
sociálnych skupín

Rozpočet

Prílohy
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PRINCÍPY A METÓDY
Program sociálnych služieb v obci Stakčín pre roky 2008-2013 vznikol použitím
nasledovných princípov a metód:
1. partnerstvo – v januári 2008 bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov
všetkých kľúčových subjektov poskytujúcich sociálne služby na území obce Stakčín –
spolu 7 subjektov (Obecný úrad Stakčín, farské úrady v Stakčíne, odborní lekári, Základná
organizácia telesne postihnutých v Stakčíne, Komunitné centrum, SČK, Únia žien,
Základná škola s materskou školou Stakčín, SČK
2. otvorenosť – pracovná skupina bola otvorená, bolo umožnené zúčastňovať sa zasadnutí
skupiny akémukoľvek záujemcovi, členovia pracovnej skupiny sa na jednotlivých
zasadnutiach striedali a dopĺňali, čo prinieslo väčšiu šírku názorov
3. aktívna participácia – na zostavení dokumentu sa podieľali všetci členovia pracovnej
skupiny s rovnakými možnosťami zúčastňovať sa práce skupiny a tvorby dokumentu
4. demokratické rozhodovanie – závery vznikali vždy po prediskutovaní so všetkými
prítomnými členmi pracovnej skupiny, v niektorých prípadoch boli závery a návrhy
riešení overované na ďalšom zasadnutí pracovnej skupiny
5. konsenzuálne rozhodovanie – závery boli prijímané spoločným súhlasom všetkých
prítomných členov
6. facilitované stretnutia – zasadnutia pracovnej skupiny boli vedené facilitovanou
diskusiou so zhotovovaním verejného zápisu
7. zber dát – ako podklad pre zostavenie dokumentu slúžili informácie zo skúseností
jednotlivých členov pracovnej skupiny a tiež v procese vytvorená databáza obyvateľov
obce Stakčín podľa zatriedenia do sociálnych skupín, tiež zadefinovaných v procese
tvorby dokumentu
8. analýza – analyzované boli predovšetkým zozbierané dáta o súčasnom stave obyvateľov
obce Stakčín z pohľadu potreby sociálnych služieb a tiež súčasná situácia v poskytovaní
sociálnych služieb v obci (poskytovatelia aj druhy služieb)
9. interpretácia – na základe interpretácie analyzovaných dát vznikli rôzne triedniky
sociálnych skupín
10. syntéza – na základe analýz dostupných dát vznikol syntézou definitívny triednik
sociálnych skupín, vhodný pre cieľovú skupinu obyvateľov obce Stakčín
11. strategické plánovanie – na základe analýzy potrieb sociálnych služieb v Stakčíne,
SWOT analýzy sociálnych služieb v obci a zmapovania existujúcich kapacít
poskytovateľov služieb boli stanovené strategické ciele a opatrenia pre jednotlivé
identifikované sociálne skupiny
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ANALÝZY STAVU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI STAKČÍN
SWOT ANALÝZA
sociálnych služieb poskytovaných v obci Stakčín

Silné stránky
- zdravotná starostlivosť pre všetky skupiny
- funkčný program komunitnej sociálnej práce
- duchovná útecha troch farností pre všetky skupiny
- existujúce voľno časové aktivity pre rómske
i nerómske deti a mládež
- charitatívne zbierky, burzy ošatenia
- komplexné poradenstvo o sociálnej problematike
- záujem obce a jej vedenia pracovať a riešiť
vzniknuté sociálne problémy
- záujem nezamestnaných o prácu
- silné rodinné cítenie a spolupatričnosť ľudí
-funkčná opatrovateľská služba s
troma opatrovateľkami
- dobre fungujúca základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých, ÚŽS
- funkčný Slovenský červený kríž
Príležitosti (vonkajšie prostredie)

Slabé stránky
- chýba prenos informácii o sociálnych problémoch
spomedzi ľudí do databázy a ich aktualizácia
- nízky záujem ľudí o kultúrne podujatia,
- zastaraný kultúrny dom
- nefunkčný klub dôchodcov

Ohrozenia (vonkajšie prostredie)

- výhodná poloha obce – stredisková obec - neisté legislatívne prostredie
- nedostatok finančných prostriedkov
v blízkosti okresného mesta
- možnosť získania finančných prostriedkov na
sociálne služby z fondov EÚ a iných zdrojov
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POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI STAKČÍN
Subjekty
poskytujúce
sociálne
služby

Klienti sociálnych
služieb

Súčasný stav
sociálnych služieb

Plánovaný stav
sociálnych služieb

Obec

Dôchodcovia,
nezamestnaní, osamelí
občania s maloletými
deťmi, občania
v sociálnej núdzi,
občania s telesným,
zmyslovým
a mentálnym
postihnutím, občania
s duševnou chorobou,
bez prístrešia, bývalí
odchovanci detského
domova, občania
závislí na alkohole
a iných psychotropných
látkach

Vyhľadávanie a riešenie
problémov sociálne slabších
občanov
Sociálne služby:
-opatrovateľská služba
- jednorázová dávka
sociálnej pomoci
- umiestňovanie do DSS,
DD, detských domov
- pomoc pri zabezpečení
prístrešia
- aktivačné práce pre
uchádzačov o zamestnanie
evidovaných na ÚPSVaR
- osobitný príjemca dávky
v hmotnej núdzi a prídavku
na dieťa
- pomoc pri vypisovaní
žiadostí dôchodcom a iné
- poskytovanie výpomoci
neúplným rodinám
- vyhľadávanie a pomoc
nesvojprávnym osobám
- pomoc občanom so ZPS aj
ich zamestnávanie
- vyhľadávacia činnosť
počas celej doby
poskytovania sociálnych
služieb
- riešenie záškoláctva

Farské
úrady v
Stakčíne

Všetci občania bez
obmedzenia.

- návštevy starých a chorých - poskytovanie súčasných
služieb
- duchovná útecha
- pastoračná služba
- voľnočasové aktivity pre
deti a mládež, kultúrne
podujatia
- protidrogové prednášky
- charitatívna činnosť
farských úradov

- poskytovanie existujúcich
služieb
- zefektívniť komunikáciu
v obci – snažiť sa o silnejšiu
výmenu informácii
a skúseností medzi
poskytovateľmi sociálnych
služieb navzájom
- zriaďovanie zariadení
sociálnych služieb podľa
potrieb obce
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ÚPSVaR
Humenné
detašované
pracovisko
Snina

Dôchodcovia,
nezamestnaní, osamelí
rodičia

Štátna správa v oblasti
sociálnych vecí a služieb
zamestnanosti a plnenie
úloh podľa osobitných
predpisov:
- zákon o zamestnanosti
- zákon o sociálnej pomoci
- zákon o pomoci v hmotnej
núdzi
- zákon o rodine
- zákon o sociálno-právnej
ochrane detí a sociálnej
kuratele
- zákon o prídavku na dieťa
- zákon o rodičovskom
príspevku
- zákon na podporu
náhradnej rodinnej
starostlivosti
- zákon o náhradnom
výživnom
- zákon o príspevku pri
narodení dieťaťa
- zákon o príspevku na
pohreb.
Na úseku poradensko –
psychologických služieb
poskytovanie
individuálneho, párového,
rodinného a skupinového
psychologického
poradenstva pre občanov:
- v oblasti partnerských,
manželských a rodinných
vzťahov,
- v oblasti osobnostných
problémov – sebarealizácia
a sociálne vzťahy, nízka
sebadôvera, stavy neistoty
a úzkosti, tréma, problém
osamelosti a psychického
vyčerpania, atď.,
- v oblasti špecifických
problémov rodiny, najmä:
rodina v rozvodovom
konaní, rodina s problémom
drogovej a inej závislosti,
rodina s problémom
domáceho násilia,
-v oblasti závažných
životných zmien a krízových
situácií, vrátane prírodných
katastrof a nešťastí,
- pri organizovaní náhradnej
rodinnej starostlivosti

Rozširovanie sociálnych
služieb ÚPSVaR vychádza
z koncepcie štátnej sociálnej
politiky, ktorá do budúcnosti
neuvažuje o rozširovaní
sociálnych služieb. Trendom
súčasnej sociálnej politiky je
pluralita poskytovania
sociálnych služieb a v tejto
súvislosti i prenos
poskytovania sociálnych
služieb na samosprávne
orgány (obce a VÚC) ako aj
neštátne subjekty.
Výnimku tvoria iba služby
poskytované na úseku
sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
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Odborní
lekári

Dôchodcovia, deti
a mládež, občania so
ZPS a ŤZP občania

- poskytovanie existujúcich
- odporúčania a odborná
sociálnych služieb
pomoc pri poskytovaní
opatrovateľskej služby
- návštevy chorých
v domácom prostredí
- umiestňovanie do liečebne
pre dlhodobo chorých
- prednášky pre deti a
mládež

ZŠ a MŠ

Deti a mládež

- poskytovanie existujúcich
- kultúrne programy pre
služieb
DÚŽ, DD, SČK
- prvotný impulz
záškoláctva
- kontakt so spoločenským
prostredím (Deň matiek,
Mikuláš ...)
- voľno časové aktivity pre
deti a mládež
- spolupráca s pedagogickopsychologickou poradňou
- protidrogové aktivity

Slovenský Občania so všetkými
druhmi TP
zväz TP
Základná
organizácia
Stakčín

jednorázová materiálna
výpomoc
- kurzy prvej predlekárskej
pomoci - účasť na súťažiach
- kontakt so spoločenským
prostredím
Nezamestnaní, osamelí - poradenstvo a prevencia,
Rómske
terénna sociálna služba
občania s deťmi,
centrum
- sociálne služby
občania
v
sociálnej
Ternipen
poskytované doma
núdzi,
občania
Komunitné
centrum v s telesným postihnutím, - pomoc pri dodržiavaní
povinnej školskej
občania po výkone
Stakčíne
dochádzky ( monitoring
trestu, občania bez

SČK

Dôchodcovia, občania
v sociálnej núdzi,

- poskytovanie existujúcich
- sociálna prevencia,
poradenstvo ( aj za pomoci služieb
ÚPSVaR – formou účastí na
schôdzach základnej
organizácie)
- vytváranie vhodných
(pracovných, spoločenských
a kultúrnych) podmienok
života zdravotne
postihnutých občanov
- rehabilitačná činnosť
(návštevy termálnych
kúpalísk)
- návštevy imobilných
občanov v domácom
prostredí
- poskytovanie existujúcich
služieb

- poskytovanie existujúcich
služieb ( projekt Komunitné
centrum trvá do konca roku
2013)
- v pláne Komunitného
centra je aj :
- zriadiť nultý ročník v ZŠ
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prístrešia, deti
z problémových rodín,
deti s poruchami
správania

prospechu , dochádzky
rómskych detí)
- voľno časové aktivity pre
rómske deti a mládež
- organizovanie uceleného
bloku prednášok pre deti,
mládež a dospelých
- podpora vzniku a činnosti
novovzniknutých
mimovládnych organizácií
na území obce
- organizovanie kultúrnych
podujatí s medzinárodnou
účasťou – Celoslovenský
rómsky festival
- zainteresovanie Rómov na
udržiavaní poriadku
v usadlostiach a okolí

s MŠ pre rómske deti
- zriadiť triedu pre
talentované rómske deti
- zapojiť sa do programov
zdravotníckych asistentov,
asistentov učiteľov pre
rómske deti
- realizácia a výstavba
bytového domu –
nízkoprahové sociálne byty
- prenajať pozemky vo
vlastníctve obce pre
zahradkárske potreby Rómov
- zabezpečiť prepravu
rómskych detí autobusom do
dosť vzdialenej ZŠ s MŠ
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KLIENTI / občania, ktorí potrebujú sociálne služby

Cieľová skupina
Osamelí, starší, bezdetní

Čo o nej vieme, kto poskytuje pre ňu
Čo potrebujeme zabezpečiť,
služby
potreby cieľovej skupiny
Neexistuje register.
Vytvoriť register
Služby: obec, farské úrady, obvodní lekári, Zabezpečiť chod klubu dôchodcov
Slovenský zväz telesne postihnutých,
SČK, Komunitné centrum

Zabezpečiť kontakt so
spoločenským prostredím.
Vytvoriť podmienky pre
zamestnanie týchto ľudí.

Zdravotne postihnutí,
dospelí a deti

Existuje kompletná evidencia na ÚPSVaR,
úseku sociálnych vecí, SZTP.
Existuje dostatok nástrojov na zamestnanie
týchto ľudí, ktoré sa nevyužívajú
(ÚPSVaR – úsek zamestnanosti a iné)
Služby: obec – opatrovateľská služba,
SZTP, Komunitné centrum

Neúplné rodiny s
nezaopatrenými deťmi

Existuje register na ÚPSVaR.
Odborné poradenstvo
Služby: obec – jednorázová materiálna
alebo finančná pomoc, Komunitné centrum

Deti a mládež pod sociálnou Register na ÚPSVaR – úsek sociálnych
vecí.
kuratelou (delikventi)
Služby: Komunitné centrum, Polícia –
prednášky na školách, ZŠ s MŠ- prvotný
impulz záškoláctva, spolupráca s PPP
Snina, sociálny kurátor.

Rómovia (dospelí)

Nezamestnaní občania

V obci má trvalý pobyt.
Nezamestnanosť, chýbajú pracovné
návyky u dlhodobo nezamestnaných
a u študentov po ukončení vzdelávania,
nižšia vzdelanostná úroveň, neukončené
úplné stredoškolské vzdelanie
Služby: obec – aktivačná činnosť,
poradenstvo.
Komunitné centrum – komunitná sociálna
práca, humanitná pomoc, sociálne
poradenstvo, prevencia drogových
závislostí, prevencia záškoláctva.
Register na ÚPSVaR – úsek
zamestnanosti.
V obci je cca 150 nezamestnaných.
Služby: obec – aktivačná činnosť,

Organizovať voľno časové
aktivity.
Identifikovať problém a riešiť
problém resocializácie

Vytváranie podmienok
vzdelanosti, zamestanosti
a zamestnateľnosti.

Vytvoriť podmienky pre
zamestnanie tejto skupiny –
rekvalifikačné kurzy, zvýšenie
vzdelania, nové pracovné miesta.
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ÚPSVaR – úsek zamestnanosti, úsek
sociálnych vecí .
Komunitné centrum – rekvalifikačné
kurzy, pomoc pri zamestnávaní
nezamestnaných rómov
Dôchodcovia

V obci je cca 420 dôchodcov.
Služby: obec, Komunitné centrum, farské
úrady, obvodní lekári, SČK, ZO SZTP

Dlhodobo chorí

Služby: obvodní lekári, LDCH – Snina,
Humenné, SČK, ZO SZTP

Sociálne odkázaní

Register na ÚPSVaR – úsek sociálnych
vecí.
Služby : obec – jednorazová dávka
sociálnej pomoci, aktivačná činnosť
Komunitné centrum – humanitná pomoc

Organizovanie väčšieho počtu
akcii pre menšie skupiny
v častiach obce.
Vytvorenie prepravnej služby pre
potreby dôchodcov a na rozvoz
stravy.

Pri nevyužívaní dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke na
účel, na ktorý je určená zaviesť
inštitút osobitného príjemcu.
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KĽÚČOVÉ SKUPINY A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Kľúčové cieľové
Poskytované služby
skupiny
Kontakt so spoločenským prostredím
Seniori

Zdravotne
postihnutí
Nezamestnaní

Duchovná útecha
Zdravotné úkony
Zdravotné úkony
Kontakt so spoločenským prostredím
Aktivačná činnosť
Kontakt so spoločenským prostredím

Poskytovatelia
Obec, SZTP, všeobecní lekári,
farnosti, SČK, Komunitné centrum
Farnosti
Obvodní, všeobecní lekári
Obvodní lekári
Obec, SZTP, SČK, Komunitné
centrum, ÚŽS
Obec v spolupráci s ÚPSVaR
Komunitné centrum, Obec,
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STRATEGICKÉ CIELE
KĽÚČOVÉ SKUPINY A TYPY SLUŽIEB
Kľúčové cieľové Početnosť v obci
Podporné
skupiny
Stakčín
a odľahčovacie
služby rodine
Seniori
420 obyv.
žiadne
= 17,4 % (z
celkového počtu
obyvateľov)
Zdravotne
žiadne
46 obyv. = 1,9 %
postihnutí
(z celkového
počtu
obyvateľov)
Nezamestnaní

150 obyv.
= 6,2 % (z
celkového počtu
obyvateľov)

Služby krízovej Služby sociálnej
intervencie
starostlivosti
dostatočné

slabo zastúpené

slabo zastúpené

Vysvetlivky:
Vytieňované plochy určujú aký typ služieb je potrebný pre danú cieľovú skupinu.
Popis vo vytieňovaných plochách charakterizuje úroveň sociálnych služieb poskytovaných
pre dané cieľové skupiny v obci Stakčín
Číselné údaje sú čerpané z vytvorenej databázy z databázy obyvateľov obce Stakčín:
Seniori – obyvatelia starší ako 65 rokov.
Zdravotne postihnutí – obyvatelia obce Stakčín s určitou mierou zdravotného postihnutia
(údaje získané v spolupráci s ÚPSVaR v Humennom, detašované pracovisko Snina). Vekové
rozpätie obyvateľov je od 6 rokov do 90 rokov a viac. Prevažnú väčšinu predstavujú ľudia
s poruchami pohybového ústrojenstva.
Nezamestnaní – občania obce Stakčín evidovaní na ÚPSVaR Humenné, detašované
pracovisko Snina.
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Strategický cieľ v poskytovaní sociálnych služieb v obci Stakčín v rokoch
2008-2013
Zvýšiť rozsah a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb u tých sociálnych skupín, ktoré
svojou početnosťou patria medzi najväčšie skupiny v obci Stakčín a zároveň majú slabú až
žiadnu úroveň poskytovaných sociálnych služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa využívať
koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych služieb na území obce,
s efektívnym využitím ich súčasných personálnych, materiálnych a finančných kapacít a so
zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátane prehodnotenia
priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb. Pokračovanie
v práci komunitných pracovníčok v oblasti Rómskej problematike aj naďalej a rozšírenie
pracovných miest o komunitného asistenta.
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OPATRENIA A ÚLOHY
OPATRENIA A ÚLOHY PRE KĽÚČOVÉ SOCIÁLNE SKUPINY
NA ROKY 2008- 2013
Sociálna skupina
Nezamestnaní

Opatrenia
Vypracovanie projektov
zameraných na rozvoj ľudských
zdrojov.

Úlohy
Vypracovanie projektov zameraných
na rozvoj ľudských zdrojov.
Z : obec

Pravidelne monitorovať potreby
nezamestnaných a ich napĺňanie.

Monitorovať potreby nezamestnaných
a ich napĺňanie.
Z : Sociálny pracovník obce
Nájsť investorov
Z : obec
Príprava a realizácia programov
zameraných na ukončenie základného
a stredného vzdelania
Príprava a realizácia rekvalifikačných
kurzov podľa potreby trhu práce
Z : obec
Vypracovanie projektov na vytvorenie
pracovných miest pre takýchto
nezamestnaných spolupracovať
s ÚPSVaR
Z : obec
Spracovanie projektovej dokumentácie
na výzvu FSR
Z : obec
Spracovanie projektov dokumentácie
Na novú výzvu pre obdobie 2008 2010

Snažiť sa o vytváranie pracovných
príležitostí v obci.
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne

Vytvorenie pracovných miest pre
nezamestnaných s nízkou
vzdelanostnou úrovňou a bez
pracovných návykov
Rómovia dospelí

Dôchodcovia

Pokračovanie terénnej komunitnej
sociálnej práce v Komunitnom
centre
Zamestnanie 1 komunitného
terénneho sociálneho pracovníka
Na plný úväzok po dobu 24
mesiacov
Zamestnanie 2 asistentov terénneho
sociálneho pracovníka na plný
úväzok po dobu 24 mesiacov

Termín
Marec 2008
(ďalej raz
ročne)
Marec 2008
( ďalej raz
ročne)

2008 - 2013

2008 -2013

2008 - 2013

2008 - 2013
Dokončenie komunitného plánu obce
pre prácu komunitnej práce v teréne
Z: PSI

Interiérové vybavenie klubu
dôchodcov

2008 – 2013

Výstavba
detského ihriska

Výstavba multifunkčného ihriska pre Spracovanie projektovej dokumentácie
rómsku komunitu aj pre majoritných pre rôzne nadácie a granty
obyvateľov obce.

Výstavba rigola

Projekt: „ Zachytenie povrchových Úprava spracovaného projektu a podanie
vôd v rómskej osade“
na aktuálne programové granty
2008 - 2010

Klub mladých

Zlepšenie informovanosti
o možnostiach v sociálnej oblasti

Zriadenie internetovej kaviarne
v priestoroch obecnej knižnice za
pomoci Komunitného centra

2008 - 2010

2008
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Všetky cieľové
skupiny

Zlepšenie komunikácie a spolupráce
medzi subjektmi poskytujúcimi
sociálne služby

Využitie miestnych médií na propagačné
2008 - 2013
a informačné kampane so sociálnou
tematikou
Pravidelné stretávanie zástupcov
poskytovateľov sociálnych služieb
zamerané na výmenu skúseností,
informácií a rozvoj vzájomnej
spolupráce
Pravidelné stretnutia s poskytovateľmi
sociálnych služieb zo SR a zahraničia
zamerané na výmenu skúseností,
informácií a rozvoj vzájomnej
spolupráce
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ROZPOČET

Opatrenia
Nezamestnaní

Čo potrebujeme
zabezpečiť
Rozvoj ľudských zdrojov

Odhadované
finančné náklady
3 000 000,-Sk

Zabezpečené
zdroje

Možnosti
získania
zdrojov
Obec

Štrukturálne
fondy EÚ

Rómovia

Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne
Vytvorenie pracovných
miest pre nezamestnaných
s nízkou vzdelanostnou
úrovňou a bez pracovných
návykov
Zamestnanie komunitného
sociálneho terénneho
pracovníka na plný úväzok
na dobu 24 mesiacov
24 x 21 000,- Sk
Zamestnanie dvoch
komunitných sociálnych
terénnych asistentov na plný
úväzok po dobu 24 mesiac
2 x 16 500 x 24

5 000 000,-Sk
2 000 000,-Sk

Obec
504 000,- Sk

400 000,-Sk

Interiérové zariadenie Klubu
dôchodcov

Výstavba rigola
Dokončenie Klubu
mladých

Výstavba detského
multifunkčného ihriska
Projekt:“ zachytenie
povrchových vôd v rómskej
osade“
Internetová kaviareň

Komunitné
centrum,
MPSVR

250 000,-Sk

Štrukturálne
fondy EÚ,
projekty
ÚPSVaR,
nadačné zdroje
Granty, nadácie

900 000,-Sk

Fondy EÚ

300 000,-Sk

MPSVR,
Ministerstvo
kultúry,
Komunitné
centrum

200 000,- Sk
Ihrisko

FSR

792 000,-Sk

Tvorivé dielne

Klub dôchodcov

Obec
Štrukturálne
fondy EÚ,
Komunitné
centrum
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Všetky cieľové
skupiny

Využitie miestnych médií na
propagačné a informačné
kampane so sociálnou
tematikou

V súčasnosti nie
je možné presne
odhadnúť výšku
finančných
nákladov

Obec
Štrukturálne
fondy EU
Granty
Nadácie

Pravidelné stretávanie
zástupcov poskytovateľov
sociálnych služieb zamerané
na výmenu skúseností,
informácií a rozvoj
vzájomnej spolupráce
Pravidelné stretnutia
s poskytovateľmi
sociálnych služieb zo SR
a zahraničia zamerané na
výmenu skúseností,
informácií a rozvoj
vzájomnej spolupráce

Jedným z opatrení na zlepšenie informovanosti o možnostiach v sociálnej oblasti
medzi sociálne vylúčenými občanmi je komunitná sociálna práca, ktorá prostredníctvom
komunitných sociálnych pracovníkov a asistentov v teréne sa zameriava na tieto oblasti:
- spolupracuje s príslušnými inštitúciami a ďalšími relevantnými
subjektami, realizuje konzultácie a vyhľadáva občanov, ktorým treba
poskytnúť sociálnu pomoc. Práca s komunitou v jej prirodzenom
sociálnom prostredí,
- poskytuje individuálnu pomoc klientom a základné poradenstvo
(zisťovanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy). Navrhuje klientovi
spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáha mu pri riešení jeho
problémov. V nevyhnutných prípadoch ho distribuuje príslušným
inštitúciám. V prípade potreby
sprevádza klienta
a pomáha mu
uplatňovať jeho opodstatnené práva v inštitúciách,
- realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku
krízových situácií v rodine, sprostredkúva informácie medzi klientom
a inštitúciami v meste, ale aj mimo mesta – mestský úrad, úrad práce,,
školy a školské zariadenia, zdravotné zariadenia, súdy a ďalšie štátne
a verejné inštitúcie.
Ako ďalšie opatrenia boli navrhnuté zriadenie verejného informačného bodu
s prístupom na internet a využitie miestnych médií na propagačné a informačné kampane so
sociálnou tematikou.
Ďalším cieľom v danej kritickej oblasti je zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi
subjektami poskytujúcimi sociálne služby. Koordináciou poskytovateľov sociálnych služieb
na základe výmeny skúseností a informácií dôjde k zvýšeniu efektívnosti a prehľadnosti
poskytovaných sociálnych služieb na území obce Stakčín.
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Prijatie, monitorovanie a úpravy komunitného plánu
Vypracovaný Komunitný plán pre roky 2008 – 2013 vstúpi do platnosti v deň, keď
bude schválený väčšinou poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Na zhodnotenie realizačnej etapy jednotlivých cieľov Komunitného plánu je dôležité
zvoliť si prehľadný systém kontroly. Je vhodné, aby kontrola bola vykonávaná členmi
pracovnej skupiny v pravidelných intervaloch (napr. 2-krát do roka) a na konci kalendárneho
roka - sa zídu členovia pracovnej skupiny a pripravia správu o plnení plánu pre poslancov
Obecného zastupiteľstva.
Komunitný plán je dynamický dokument, ktorý v prípade radikálnej zmeny
vnútorných pomerov v obci alebo vonkajších pomerov v okrese, regióne, štáte môže byť
redukovaný alebo rozširovaný so zachovaním definovaného strategického cieľa.
Úpravy a zmeny Komunitného plánu sú v kompetencii pracovnej skupiny, ktorá sa na
nich dohodne spoločne a konsenzom. Navrhnuté zmeny a úpravy vstúpia do platnosti po
schválení väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.
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PRÍLOHY
DATABÁZA OBYVATEĽOV OBCE STAKČÍN PODĽA ZATRIEDENIA
DO SOCIÁLNYCH SKUPÍN
1. Názov obce
Okres
Kraj
2.Základné demografické údaje
Počet obyvateľov
Veková štruktúra obyvateľov
Predproduktívny vek – do 18 rokov
Produktívny vek od 19 do 60 rokov
Poproduktívny vek nad 60 rokov
Celkový počet rodín
z toho s nezaopatrenými deťmi
počet novorodencov za rok 2007
počet úmrtí za rok 2007
počet svadieb za rok 2007
počet rozvodov za rok 2007
počet neúplných rodín s deťmi
počet nezamestnaných občanov
Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov
65 – 69 rokov
70 – 74 rokov
75 – 79 rokov
80 – 84 rokov
85 – 90 rokov
90 a viac
Počet domácnosti jednotlivcov osamelo žijúcich nad 65 rokov
Počet občanov s ZPS

Stakčín
Snina
Prešovský
2412
511
1452
449
800
320
23
23
16
6
12
149
366
114
99
89
44
18
2
11
46
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