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Vážení spoluobčania !

Jednou zo základných úloh mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj svojho územia a naplnenie potrieb svojich obyvateľov. Naplnenie očakávaní, predstáv
a skutočných potrieb obyvateľov mesta v sociálnej oblasti som vždy považoval za prioritu
a za dôležitú súčasť verejnej politiky na miestnej – komunálnej úrovni. Dlhodobo udržateľný
ekonomický rast na miestnej úrovni sa dá dosiahnuť hlavne prostredníctvom komunitne
vedeného miestneho rozvoja, plánovaním služieb pre obyvateľov, zapojením jednotlivcov,
občianskych iniciatív alebo celých skupín komunity tak, aby sa významnou mierou znížili riziká
ich sociálneho vylúčenia. Potreby našich obyvateľov zisťujeme pravidelne. Už od roku 2005
sa prostredníctvom komunitného plánovania a komunitnej práce zameriavame na rozvoj
sociálnych služieb. Postupne sme vybudovali zaujímavý a flexibilný systém poskytovania
sociálnych služieb, ktorý obyvateľom mesta zabezpečuje nielen základný servis, ale
orientujeme ho aj na maximálne naplnenie ich individuálnych potrieb. Všetky sociálne služby
poskytujeme v súlade
s výsledkami predchádzajúcich etáp komunitného plánovania
a v súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
V súčasnej dobe zaznamenávame rýchlejšie zmeny v spoločnosti, zmeny správania
jednotlivcov, ale aj celých skupín obyvateľstva. Tento celosvetový trend je viditeľný v Európe,
na národnej úrovni, ale aj na lokálnej úrovni. Práve komunitné plánovanie má pružne
a citlivo reagovať na aktuálne potreby obyvateľov miest a obcí, komunitný plán má definovať
priority, ciele a opatrenia, ktoré samospráve pomôžu vyriešiť vznikajúce sociálne problémy na
miestnej úrovni. V súlade s platnou legislatívou a národnými prioritami rozvoja sociálnych
služieb sme pristúpili k aktualizácii komunitného plánu sociálnych služieb nášho mesta. Do
procesu jeho tvorby bola pozvaná a zapojená široká laická a odborná verejnosť. Verím, že
stanovenie priorít a cieľov obsiahnutých v tomto strategickom dokumente je vyjadrením
vašich potrieb a že splnením jednotlivých opatrení sa sociálne služby pre vás stanú ešte
dostupnejšie.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým poskytovateľom sociálnych služieb za
spoluprácu, za zvyšovanie kvality a neúnavnú prácu v prospech klientov sociálnej pomoci.
Všetkým spoluobčanom prajem veľa zdravia a chuti do aktívneho spôsobu života.

Mgr. Roman Matejov
primátor mesta
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1 Úvod do komunitného plánovania a základné vymedzenie problematiky
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia
rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej mesto Dolný Kubín plánuje
sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých
obyvateľov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v
oblasti sociálnych služieb. Komunitné plánovanie mesto Dolný Kubín zahájilo už v roku 2004
a využíva ho pre nadviazanie spolupráce a tvorbu trvalejších partnerstiev. V porovnaní s
inými metódami tvorby strategických dokumentov posilnilo princípy zastupiteľskej
demokracie, pretože do procesu zapojilo všetky zainteresované subjekty. Prvá etapa
komunitného plánovania bola ukončená v decembri 2004. Vyhodnotenie a aktualizácia plánu
sociálnych služieb sa následne uskutočnila v roku 2008 a II. etapa bola ukončená dňa
17.decembra 2009, kedy poslanci Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne svojim
uznesením č.271/2009 schválili nové priority rozvoja sociálnych služieb v meste. Zmena
legislatívneho prostredia v sociálnej oblasti si vyžiadala ďalšie prehodnotenie cieľov a priorít
v roku 2011. Tretia etapa sa skončila schválením aktualizovaného komunitného plánu
poslancami Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne dňa 15.decembra 2011, uznesením č.
54/2011. Ciele a priority predchádzajúcich etáp boli pravidelne hodnotené jeden krát ročne
na lokálnych konferenciách, kde boli prizvaní všetci aktéri poskytovania sociálnych služieb.
Konferencie boli tematicky pripravované na rôzne aktuálne témy s príznačnými názvami :
Dolný Kubín mesto rodiny, dobrovoľníctvo v sociálnych službách, komunitná starostlivosť
a deinštitucionalizácia sociálnych služieb. Konferencie končili workshopmi, kde sa účastníci
mohli detailnejšie venovať jednotlivým cieľovým skupinám obyvateľov mesta a navrhnúť
opatrenia na riešenie problémov špecifických potrieb jednotlivých subskupín obyvateľov
mesta. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2014 zverejnilo nové národné
priority rozvoja sociálnych služieb a Mesto Dolný Kubín, v súlade s novelou zákona 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, pristúpilo
k zosúladeniu komunitného plánu s národnými prioritami a koncepciou rozvoja sociálnych
služieb vyššieho územného celku.
1.1 Proces a ciele komunitného plánovania
Komunitné plánovanie je modelom komunitnej práce. Komunitné plánovanie sociálnych
služieb je súčasťou komunitného plánovania, ale môže fungovať aj samostatne. Historicky sa
začalo používať z dôvodov vyššej miery zapojenia obyvateľov do rozhodovania, ale aj
z dôvodov efektívneho využitia zdrojov, ktoré v komunite sú. Metóda vychádza
z predpokladu, že miestni ľudia najlepšie vedia čo potrebujú a dokážu hľadať zdroje
v komunite ako to dosiahnu. V procese komunitného plánovania sa prehlbujú demokratické
princípy správy vecí verejných a vzniká vyššia zodpovednosť miestnych obyvateľov za správu
spoločných vecí. Tento predpoklad môže byť v podmienkach mesta Dolný Kubín naplnený
nakoľko existujú všetky predpoklady na nadväzovanie partnerských spoločenstiev pre
dosahovanie cieľov.
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Komunitné plánovanie je proces, má popísané jednotlivé fázy a metódy práce. Výsledkom je
komunitný plán (KP), ktorý zohľadňuje potreby a zdroje komunity a popisuje úlohy
a zodpovednosti pre konkrétne osoby alebo skupiny. Dopadom alebo efektom, ktorý je
žiadaný a ktorý nastane v prípade, že je proces dobre zvládnutý a zahrnutí aj vypočutí sú
všetci relevantní hráči (stakeholderi) je, že ľudia majú lepší vzťah ku svojej lokálnej komunite,
cítia sa bezpečnejšie, poznajú svojich volených zástupcov a komunikujú navzájom, aj v rámci
susedstiev, čo vytvára vyšší pocit spolupatričnosti a zodpovednosti a prispieva tiež
k vyššiemu sebahodnoteniu účastníkov procesu. Proces komunitného plánovania je cyklický
a vyvíja sa, tzn. nekončí samotným schválením plánu, ale pokračuje ďalej. Veľmi dôležitými
fázami procesu sú realizácia a priebežné monitorovanie, vyhodnocovanie a príprava pre
plánovanie na ďalšie obdobie. Pre účely KP mesta je komunitou skupina obyvateľov, ktorá
žije v územnou obvode mesta, ktorá žije v určitom zoskupení určenom mestskou časťou,
ulicou a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty a ciele.
1.2 Hodnotový rámec a základné princípy komunitného plánovania
Aktéri komunitného plánovania sa dohodli, že sa budú riadiť princípmi rovnakého
zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti
a efektívnosti. V záujme zohľadnenia potrieb zainteresovaných osôb a inštitúcií sa ďalej
dohodli na princípoch kvality, spolupráce, inklúzie, diverzity, slušnosti, hrdosti, bezpečnosti
a nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme domáceho a inštitucionálneho násilia. Členovia
jednotlivých pracovných skupín dodržiavali aj ďalšie princípy :
Princíp rovnosti – nakoľko každý má právo starať sa o veci verejné spoločne, v procese sa
každý mal právo sa vyjadriť, diskutovať a hovoriť za seba samého aj bez poverenia, funkcie
alebo mandátu od záujmovej skupiny. Nikto nebol vylúčený z procesu a diskriminovaný.
Proces plánovania zabezpečil rovnosť príležitosti, postavenia a hlasovania v celom priebehu
plánovania.
Princíp skutočných potrieb – stav sociálnych služieb sa analyzoval a porovnával s platnou
legislatívou a normatívnymi aktami mesta, pričom sa kládol dôraz na zisťovanie skutočných
potrieb všetkých zúčastnených strán. Rôzne aspekty života obyvateľov mesta v sociálnej
oblasti – sociálny, vzdelávací, voľnočasový, zdravotný, kultúrny a bezpečnostný – sú
vzájomne prepojené a sociálny úspech v rozvoji samosprávy možno dosiahnuť len
prostredníctvom integrovaného prístupu. Opatrenia týkajúce sa rozvoja sociálnych služieb v
užšom aj širšom poňatí sa v KP skombinovali.
Princíp dohody – výsledný predstavuje zhodu medzi zadávateľom KP, poskytovateľmi,
a obyvateľmi ( prijímateľmi, užívateľmi) sociálnych služieb, ktorí sa na základe demokratickej
spolupráce zaviazali realizovať odsúhlasené aktivity. V procese plánovania mala prednosť
absolútna zhoda na jednotlivých prioritách a aktivitách.
Princíp verejnej diskusie – nakoľko sa komunitné plánovanie zaoberá verejnými službami,
informácie o priebehu plánovania boli všetkým prístupné a rokovania hlavnej pracovnej
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skupiny ako aj dielčích pracovných skupín boli verejnosti dostupné, všetky požadované
informácie boli na požiadanie aj poskytnuté.
Princíp realizovateľnosti – realizovateľnosť plánu sociálnych služieb je závislá aj od iných
zdrojov, preto do pracovných skupín boli pozvaní aj zástupcovia inštitúcií, mimovládnych
organizácií a podnikateľov, ktorých činnosť nie je prioritne zameraná na poskytovanie
sociálnych služieb. Pri spracovaný plánu bol braný ohľad na spoluprácu s podnikateľmi,
dobrovoľníkmi v sociálnych službách, svojpomocné skupiny, rodinnú starostlivosť
a mimovládne občianske iniciatívy meste poskytujúce sociálnu pomoc.
Princíp cyklického opakovania – nakoľko životný cyklus komunity prechádza určitou
špirálou, pri ktorej sa jednotlivé fázy, témy a mnohé problémy cyklicky opakujú, v tomto KP
je dodržaný aj spôsob a termíny pravidelného vyhodnocovania a aktualizácie.
Princíp kompetentnosti – do pracovných skupín boli pozvaní zástupcovia jednotlivých
aktérov tak, aby bol dodržaný aj princíp verejnej diskusie, ale aj profesionálnej zdatnosti
a kompetentnosti. Štatutárni zástupcovia poskytovateľov delegovali do pracovných skupín
zodpovedné osoby za poskytovanie sociálnych služieb a v závere procesu boli priamo
oboznámení s potrebou uzatvoriť dlhodobo udržateľné dohody o spolupráci. Zároveň sa
prihliadalo na prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sa plánovania zúčastnili, ako na osoby v
nepriaznivej sociálnej situácii, ktorých zámery mali rovnakú váhu ako ciele a zámery mesta a
poskytovateľov. Zohľadnené boli aj osvedčené spôsoby spolupráce.
Princíp priamej úmery – zapojenie jednotlivých aktérov do pracovných skupín a kolektívny
prístup hlavnej pracovnej skupiny v tvorbe KP bol veľmi dôležitý. Účastníci procesu si boli
vedomí, že kvalita procesu plánovania je priamo úmerná kvalite výstupu a realizácie
komunitného plánu. Výsledkom je kompromisné riešenie medzi potrebami a možnosťami
rozpočtu mesta.
1.3 Legislatívny rámec a dokumenty k tvorbe komunitného plánu
Zákon 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 ukladá obciam
povinnosť vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KP“).
Podľa § 83 zákona KP mesto vypracúva v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych
služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode. Mesto vypracúva a schvaľuje
KP na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jeho
územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky,
finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie
a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom
obvode sa nachádza. Návrh KP podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve.
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahujú najmä
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a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode mesta,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom
obvode mesta na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode mesta,
c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode mesta,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity
týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých
druhoch zariadení v územnom obvode mesta,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu
v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na
existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené
podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov mesta, ktorí sú
odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych
podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára mesto,
vyšší územný celok a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych
služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb,
g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dolný Kubín integruje všetky dokumenty na
miestnej úrovni ako aj ciele a priority národných strategických dokumentov a dokumentov
EÚ. Komunitný plán sociálnych služieb (KP) mesta Dolný Kubín integruje a nadväzuje na Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta, Územný plán mesta a predchádzajúce tri
etapy komunitného plánovania a rozpočet do r. 2020.
KP mesta integruje nasledovné strategické dokumenty na národnej úrovni : „Partnerská
dohoda“, ktorá určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ tak, aby sa
dosiahli priority stratégie Európa 2020, „Pozičný dokument Európskej komisie“ k Partnerskej
dohode a programom SR na roky 2014-2020, „Stratégia financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020“, „Integrovaný
regionálny operačný program IROP“. Ďalej integruje a vychádza zo strategických
dokumentov EÚ: Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a
hospodársky rast, Spoločný strategický rámec EK, marec 2012, Nariadenia EK (Všeobecné
nariadenie, nariadenie k fondom), CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji, 2012,
CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora konkurencieschopného
regionálneho rozvoja (INAT), CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu, CENTROPE – Stratégia
v oblasti vedomostného regiónu, CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a
Akčný plán 2013+.
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Predpokladom toho je rozvoj silných partnerstiev medzi miestnymi obyvateľmi, občianskou
spoločnosťou, miestnym hospodárstvom a rôznymi úrovňami správy. Takýto prístup je
osobitne dôležitý v súčasnosti vzhľadom na vážnosť problémov, pred ktorými momentálne
samospráva stojí. Tieto problémy siahajú od konkrétnych demografických zmien cez
dôsledky hospodárskej stagnácie v súvislosti s tvorbou pracovných miest a sociálnym
pokrokom až po dôsledky klimatických zmien. Reakcia na tieto problémy bude mimoriadne
dôležitá pre dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti, ktorá je cieľom
stratégie Európa 2020.
Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese spracovania tohto strategického dokumentu,
kde boli zohľadnené predstavy, potreby a požiadavky jednotlivých zainteresovaných skupín
ako sú obyvatelia, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
mimovládne organizácie, záujmové skupiny obyvateľov, podnikateľské subjekty, poslanci
mestského zastupiteľstva, poradné orgány primátora mesta ako aj poradné komisie
mestského zastupiteľstva.
1.4 Organizačné zabezpečenie procesu komunitného plánovania

Cieľová skupina I.

Obyvatelia ohrození
sociálnym vylúčením

Cieľová skupina II.

Deti mládež a rodina

Koordinátor KP
Cieľová skupina III.

Hlavná pracovná
skupina

Obyvatelia so zdravotným
znevýhodnením
Cieľová skupina IV.

Obyvatelia odkázaní na
dlhodobú sociálnu
starostlivosť

Cieľová skupina V.

Komunita a rozvoj

Schéma č. 1 Organizačná štruktúra pracovnej skupiny.
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Iniciátorom komunitného plánovania sociálnych služieb na obdobie do roku 2020 bol Odbor
sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Dolnom Kubíne.
Formalizovanými štruktúrami komunitného plánovania boli hlavná pracovná skupina,
skupiny jednotlivých cieľových subskupín obyvateľov mesta a zadávateľ KP. Hlavná pracovná
skupina riadila proces komunitného plánovania vo všetkých jeho fázach. Úlohami riadiacej
skupiny bolo rozhodovať o voľbe jednotlivých postupov a schvaľovať jednotlivé výstupy.
Materiály na schvaľovanie predkladal editor komunitného plánovania. Zadávateľ požiadal
o účasť v procese plánovania všetkých poskytovateľov odborných činností a sociálnych
služieb, ktorí sú vedení v registri poskytovateľov vyššieho územného celku (Žilinského
samosprávneho kraja) a poskytujú, alebo majú potenciál poskytovať svoje služby pre
obyvateľov mesta. Ďalej pozval mimovládne organizácie, ktoré združujú obyvateľov
mesta, venujú sa vo svojej činnosti sociálnej pomoci, dobrovoľníctvu, filantropii,
podnikateľov, prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov. Na začiatku
procesu sa členovia pracovných skupín dohodli, že budú komunikovať elektronickou poštou
a súhlasili so zverejnením svojich kontaktných údajov. Ich účasť v procese bola dobrovoľná
a prezenčné listiny boli vyhotovené len s cieľom zachovania princípu rovnosti príležitosti.
Súčasťou prípravnej fázy tejto etapy komunitného plánovania bolo odsúhlasenie
organizačného zabezpečenia v Komisii sociálnych vecí a zdravotníctva pri MsZ a primátorom
mesta. Všetkým potencionálnym aktérom plánovania boli zaslané pozvánky, do procesu bolo
pozvaných 6 zástupcov štátnej a verejnej správy, 52 regionálnych a lokálnych zástupcov
poskytovateľov služieb, 51 zástupcov rôznych organizácií, ktoré združujú obyvateľov mesta
a v určitej oblasti zastupujú ich záujmy a 25 rôznych prijímateľov sociálnych služieb a ich
rodinných príslušníkov.
Hlavná pracovná skupina pre spracovanie KP na obdobie do roku 2020 pracovala v zložení:
Garant KP : PhDr. Jozef Šimek
Editor KP : Mgr. Eva Palugová
Členovia hlavnej pracovnej skupiny: Mgr. Roman Matejov, PhDr. Soňa Miháliková, Mgr.
Zdenka Matejová, Kpt. Mgr. Tibor Šándor, Ing. Darina Jurášová, za prijímateľov sociálnych
služieb Ing. Roman Klein, Mgr. Mária Bôryová, Mgr. Emília Jurčíková a za poskytovateľov
Mgr. Sylvia Cibulová.
Zástupcovia pracovnej skupiny „ Obyvatelia ohrození sociálnym vylúčením“ , „ Deti, rodina a
mládež“, „ Komunita a rozvoj“ : Mgr. Eva Palugová, Mgr. Peter Janotík, Ing. Jozef Gruchalák,
PhDr. Soňa Miháliková, Ing. Roman Klein, Mgr. Ivana Kuželová, Mgr. Mária Bôryová, Mgr.
Mária Takáčová, Bc. Anna Lonská, Mgr. Ľubomír Šmehyl, Martina Benediková, Mgr. Danka
Kozinková, Mgr. Jana Hrnková.
Zástupcovia pracovnej skupiny „ Osoby so zdravotným znevýhodnením“ , „ Osoby odkázané
na dlhodobú sociálnu starostlivosť“ : Bc. Marína Gruchaláková, Mgr. Mária Bedleková, Bc.
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Danka Chupáňová, Mária Chrenová, JUDr. Ján Nociar, Marta Badáňová, Ružena Sekerková,
Róbert Ucháľ, PaedDr. Jozef Hunčaga, Eva Lofajová, Mgr. Emília Jurčíková, Mária Gállová,
Mgr. Sylvia Cibulová. Bc. Magdaléna Mäsiarová, PhDr. Dušan Vlkolinský, Mgr. Róbert Šurjan,
Mgr. Katarína Rabčanová, Bc.Denisa Záhradníková, Ing.Ján Mahút, JUDr. Ing. Róbert
Srogončík.
Členovia pracovných skupín súhlasili s komunikáciou elektronickou poštou a pre účely
procesu komunitného plánovania poskytli nasledovné kontakty:
Tab. č.1 Zoznam kontaktov na členov pracovných skupín.
Priezvisko
Matejov
Šimek
Palugová
Miháliková
Matejová
Šandor
Jurášová
Bedleková
Janotík
Gruchaláková
Chupáňová
Trubanová
Bernoláková
Vlkolinský
Šurjan
Kuželová
Filipová
Srogončík
Cibulová
Mäsiarová
Mahút
Záhradníková
Polková
Záhorová
Šmehyl
Adamicová
Rabčanová
Záhradníková
Hunčaga

Meno

Titul

organizácia
kontakt
Hlavná pracovná skupina
Roman
Mgr.
Mesto Dolný Kubín
primator@dolnykubin.sk
Jozef
PhDr.
Mesto Dolný Kubín
viceprimatordk@dolnykubin.sk
Eva
Mgr.
Mesto Dolný Kubín
eva.palugova@dolnykubin.sk
Soňa
PhDr.
ÚPSVaR Dolný Kubín
sona.mihalikova@upsvr.gov.sk
Zdenka
Mgr.
Úrad ŽSK
zdenka.matejova@zilinskazupa.sk
Tibor
Kpt. Mgr. OR Policajného zboru tibor.sandor@minv.sk
Darina
Ing.
DONsP Dolný Kubín
donsp@donsp.sk
Poskytovatelia sociálnych služieb
Mária
Mgr.
Mesto Dolný Kubín
koordinator.opa@gmail.com
Peter
Mgr.
Mesto Dolný Kubín
peter.janotik@dolnykubin.sk
Marína
Bc.
Mesto Dolný Kubín
klubcentrum.dk@gmail.com
Danka
Bc.
Mesto Dolný Kubín
socialnezos2.dk@gmail.com
Katarína
PhDr.
Mesto Dolný Kubín
katarina.trubanova@dolnykubin.sk
Ľubomíra
Mgr.
Mesto Dolný Kubín
lubomira.bernolakova@dolnykubin.sk
Dušan
PhDr.
ZPS a DSS Dolný Kubín dusan.vlkolinsky@vuczilina.sk
Robert
Mgr.
Dobrý pastier o.z.
robert.surjan14@gmail.com
Ivana
Mgr.
KIC Edukos o.z.
edukos@edukos.sk
Jana
Mgr.
KC ANEPS
janafilipova9@gmail.com
Róbert
JUDr.,Ing. CSS Studienka
robert.srogoncik@vuczilina.sk
Sylvia
Mgr.
ZSS Nestor o.z.
cibulova@rezidencianestor.sk
Magdaléna Bc.
ZSS Nestor o.z.
masiarova@rezidencianestor.sk
Ján
Ing.
ZSS SpKCH Zázrivá
jan.mahut@caritas.sk
Denisa
Bc.
Senires, n.o.
denisazahradnikova@gmail.com
Martina
MP-CARE, o.z.
mpcare.mpcare@gmail.com
Mária
PhDr.
SpKCH o.z.
maria.zahorova@caritas.sk
Ľubomír
Mgr.
CSS Lúč
dsslucriaditel@vuczilina.sk
Adriana
JUDr.PhDr DSS a ZPS Zákamenné dsszakam@vuczilina.sk
Katarína
Mgr.
DSS a ZPS Zákamenné dsszakam@vuczilina.sk
Denisa
Bc.
ZpS a DSS Senires Rk
denisazahradnikova@gmail.com
Prijímatelia sociálnych služieb a mimovládne organizácie
Jozef
PaedDr.
Rada seniorov
0907 176 110
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Nociar
Ján
JUDr.
MO JDS
nociar@orava.sk
Badáňová
Marta
Kardioklub o.z.
badanovamarta@gmail.com
Mäsiar
Ondrej
Ing.,PhD Mladiinfo Slovensko
info@mladiinfo.sk
Ucháľ
Róbert
PROSOCIO Orava
Roberto555@centrum.sk
Lonská
Anna
Mgr.
Žena a dieťa o.z.
Henrich.lonsky@gmail.com
Giertliová
Daniela
Doc.
Inštitút SRaDV
giertliovadaniela@gmail.com
Gronská
Barbora
Mgr.
Centrum VI Žilina, n.o. gronska@centravi.sk
Jurčíková
Emília
PaedDr.
Aktív Relax, o.z.
emilia.jurcikova@oravksypodzamok.sk
Juráková
Mária
Žubrienky, o.z.
maja.jurakova@gmail.com
Bôryová
Majka
SNE o.z.
majka.boryova@gmail.com
Takáčová
Mária
Mgr.
Naša alternatíva, o.z.
maria.takacova1@gmail.com
Kozinková
Danka
Mgr.
Rozum a cit, o.z.
kozinkova@rozumacit.sk
Hrnková
Jana
Mgr.
Rozum a cit, o.z.
hrnkova@rozumacit.sk
Chrenová
Mária
Denné centrum KD
0917 946 338
Gállová
Mária
Denné centrum KD
0918 098 138
Lofajová
Eva
Femina, o.z.
evalofajova@gmail.com
Klein
Roman
Ing.
OC SEM Orava Litov
roman.klein@gmail.com
Sekerková
Ružena
ZO SZŤP
0907 112 447
Ťuchová
Martina
Mgr.
Centrum Montessori
centrummontessoridk@gmail.com
Záhorová
Mária
PhDr.
MAS Orava
zahorova@masorava.sk
Obyvatelia mesta, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa procesu (prieskum záujmu z dotazníka)
aostadnicky@azet.sk
viera1955@gmail.com
klara.martvonova@gmail.com
alena.malikova@dolnykubin.sk
ipalugova@gmail.com

Tab. č.1 Zoznam kontaktov na členov pracovných skupín.
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2 Analytická časť
2.1 Základná charakteristika mesta
Mesto Dolný Kubín leží na juhozápade regiónu Orava, na rozhraní Oravskej vrchoviny s
Oravskou Magurou. Pre návštevníkov je vstupnou bránou na Oravu, ktorá je najsevernejším
regiónom Slovenska. Mesto sa rozprestiera v nadmorskej výške 468 m.n.m a má rozlohu
55,05 km 2 . Rozkladá sa v údolí na oboch brehoch rieky Oravy, ktorá delí mesto Dolný Kubín
na dve časti. Po ľavej strane toku rieky je časť starého, historického mesta, po pravej strane
je nová časť mesta – Bysterec. Dominantou týčiacou sa nad mestom je z juhu Veľký Choč (1
611 m), zo severu Kubínska hoľa (1 346m) a zo západu sú to pohoria Malej a Veľkej Fatry.

GPS súradnice mesta: N49°12´, E19°18´

Mapa Oravy
Zdroj: ZRNO, Dolný Kubín
Názov Kubín sa prvýkrát spomína v roku 1325 v listine, ktorou turčiansky konvent potvrdil
zmenu majetkov a získanie osady Vyšný Kubín zemepánom z Liptovskej Revúcej. Z toho
vyplýva, že v tomto období musel existovať aj Dolný Kubín. Presnejšia zmienka o Dolnom
Kubíne je z roku 1381, keď medzi vyšnokubínskymi a dolnokubínskymi obyvateľmi, patriacimi
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k Oravskému hradu, vypukol spor o medze. V rokoch 1564 – 1578 mal Dolný Kubín len 10–11
usadlostí. Pri súpise domov pre kráľovskú daň v roku 1598 tu napočítali 34 domov.
Obyvateľstvo bolo trvale viazané na pôdu, bez práva slobodného sťahovania. Obec spravoval
richtár. Medzníkom v dejinách Dolného Kubína je rok 1632, keď riaditeľ Oravského
komposesorátu Gašpar Illešházy za ročný poplatok 10 zlatých oslobodil jeho obyvateľov od
vykonávania robotných povinností a povýšil ich na mešťanov. Privilégium pod pokutou
prikazovalo obyvateľom Dolného Kubína stavať len pekné a úhľadné domy, opraviť obecný
špitál a školu. Roku 1633 panovník Ferdinand II. vydal nové privilégium, ktorým Dolnému
Kubínu okrem dovtedajších dvoch jarmokov povolil ďalšie dva slobodné výročné jarmoky.
Posledné privilégium vydal mestečku panovník Karol III. roku 1712, ktoré oslobodzovalo
obyvateľov od platenia mýta na súši i na vode. Mesto sa začalo výraznejšie meniť po roku
1683, keď sa tu konávali stoličné generálne a partikulárne kongregácie, a keď sa definitívne
rozhodlo, že bude sídlom stolice. Roku 1726 poskytol Oravský komposesorát pozemok pod
stavbu stoličného domu. Stavali ho z miestneho kameňa. Po požiari v roku 1834 sa prikročilo
k prestavbe celého Dolného Kubína a boli sprísnené protipožiarne opatrenia. V 19. storočí sa
Dolný Kubín dostával stále výraznejšie do povedomia Slovákov. Narodili sa tu, alebo pôsobili,
viaceré osobnosti, ktoré zasiahli do rozvoja slovenskej kultúry a vzdelanosti a mali významný
podiel na slovenskom národnom hnutí. Nesporne k nim patril Janko Matúška, autor textu
slovenskej hymny, najväčší slovenský básnik Pavol Országh Hviezdoslav, známy milovník
literatúry a zberateľ kníh Vavrinec Čaplovič, lekár a spisovateľ Ladislav Nádaši–Jégé, farár
Andrej Radlinský a celý rad ďalších osobností. Popri bohatom národnom a kultúrnom živote
mesto napredovalo i v hospodárskej oblasti. Väčším podnikom bol Oravský priemysel,
účastinná spoločnosť. Podnik vlastnil pílu, mlyn a po roku 1919 elektráreň. V Dolnom Kubíne
sa nachádzali kasárne. Rozsiahlejšia stavebná činnosť začala až po roku 1945, keď sa
prikročilo k výstavbe bytov, verejných budov a priemyselných závodov. Významné obdobie
pre Dolný Kubín nastalo po roku 1960. Vyplývalo to z novej územnej organizácie, keď bol na
Orave z okresov Námestovo, Trstená a Dolný Kubín vytvorený jeden okres so sídlom v
Dolnom Kubíne. Po mnohých rokoch sa Dolný Kubín stal opäť sídlom celej Oravy. Roku 1972
sa stal Dolný Kubín sídlom obvodného významu. Cieľavedomý rozvoj mesta pokračoval aj v
osemdesiatych rokoch 20. storočia. Dolný Kubín sa tak stáročiami formoval až do dnešnej
podoby hospodárskeho, kultúrneho, športového a rekreačného centra Oravy. Dolný Kubín je
okresným mestom a administratívnym centrom regiónu, sídlo tu má viacero verejných
inštitúcií, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy v ich pôsobnosti. Dolný Kubín je
metropolou Oravy, má takmer 19 000 obyvateľov. Z urbanistického hľadiska je tvorený
Starým mestom a mestskými časťami: Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Banisko, Brezovec,
Beňova Lehota, Záskalie, Mokraď, Kňažia, Medzihradné a Srňacie. Do územia okresu
zasahuje svojou časťou Národný park Malá Fatra s množstvom rozoklaných dolín a rôznych
zaujímavých skalnatých útvarov. Vyhľadávané lyžiarske terény pre zjazdárov a bežcov
ponúkajú strediská Kubínska hoľa, Racibor a Malá Lučivná.

13

Mapa mesta Dolný Kubín a jeho mestských častí
Zdroj: ZRNO, Dolný Kubín
Dolný Kubín je živé, rozvíjajúce sa mesto, v ktorom nechýbajú pracovné príležitosti. Medzi
najvýznamnejších dlhodobých zamestnávateľov patria firmy z oblasti strojárskeho,
kovospracujúceho a elektrotechnického priemyslu. V ostatných rokoch sa v meste etablovali
renomované spoločnosti vyrábajúce komponenty pre automobilový priemysel. Napriek
štruktúre priemyslu patrí územie mesta aj okresu medzi oblasti málo zaťažené emisiami.
Prispievajú k tomu moderné technológie spĺňajúce najprísnejšie ekologické normy.
Zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov mesta, ale aj pre široké okolie zabezpečuje
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho–Jégého. Dolný Kubín poskytuje
obyvateľom a návštevníkom pomerne široký sortiment služieb. Infraštruktúra mesta je plne
rozvinutá, elektrifikácia, plynofikácia, dodávka pitnej vody a kanalizačná sieť s čistiarňou
odpadových vôd je k dispozícii takmer všetkým obyvateľom mesta. Moderná obchodná zóna,
ktorá vznikla na území bývalých kasární umožňuje obyvateľom mesta dostupnosť nielen
k základným tovarom a službám. Priamo v meste sa nachádzajú ubytovacie zariadenia na
rôznej kvalitatívnej i cenovej úrovni, od hotelov cez penzióny až po priváty, tiché a útulné
kaviarničky a štýlové reštaurácie.
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2.2 Analýza sociologických a demografických údajov
Cez mesto Dolný Kubín preteká rieka Orava a v nedávnej minulosti sa po pravom brehu rieky
realizovala hromadná bytová výstavba. Hrozilo, že komunita obyvateľov bude rozdelená
a vďaka už šiestim premosteniam ( 4 lavice pre peších, cestný a železničný most) sa migrácia
obyvateľov v rámci mesta stala prirodzenou súčasťou života. Niektoré mestské časti (Jelšava,
Srňacie, Kňažia, Mokraď, Beňova Lehota) sú však viac vzdialené od centra mesta a pri
plánovaní bolo potrebné počítať s dostupnosťou sociálnych služieb aj pre obyvateľov týchto
mestských častí.
Demografické údaje
Dolný Kubín je okresným mestom a administratívnym centrom regiónu, sídlo tu má viacero
verejných inštitúcií, ktoré zabezpečujú výkon štátnej správy v ich pôsobnosti. Administratívne je súčasťou Žilinského samosprávneho kraja, preto niektoré demografické údaje budeme
porovnávať s údajmi vyššieho územného celku a celoštátnym priemerom. K 30. septembru
2017 mala Slovenská republika 5 441 899 obyvateľov. V 3. štvrťroku 2017 sa v Slovenskej
republike narodilo 15 517 živých detí a zomrelo 12 458 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 3 059 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 1 088 osôb
(prisťahovalo sa 1 891 a vysťahovalo sa 803 osôb). Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska
bol 4 147.
Demografický vývoj v Žilinskom kraji charakterizuje postupné spomaľovanie reprodukcie
obyvateľstva. Znižovanie pôrodnosti sa podpisuje pod znižujúce sa prirodzené prírastky obyvateľstva. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že v okrese Námestovo sa dosahuje tretí
najvyšší počet narodených na 1000 obyvateľov v rámci všetkých okresov Slovenska. Zmeny
vekovej štruktúry, a to najmä znižovanie podielu detskej zložky upozorňujú na proces demografického starnutia obyvateľov kraja. V kraji pokračuje znižovanie podielu detskej zložky a k
zmenám dochádza i u obyvateľstva v poproduktívnom veku. Ide o trend mierneho rastu,
ktorý sa pri nezmenených úmrtnostných pomeroch bude zrýchľovať, pretože sa do tejto skupiny postupne začnú presúvať silné povojnové generácie.
Hlavným demografickým vývojovým trendom zostáva starnutie slovenskej populácie. Príčinou je predovšetkým zásadná zmena reprodukčného správania. Svoj podiel na starnutí populácie má aj zlepšovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Veková štruktúra obyvateľstva
patrí medzi základné demografické charakteristiky každej populácie. Je obrazom demografických procesov z minulosti i obrazom budúceho demografického vývoja. Základným výstupom prognózy je počet obyvateľov. Do roku 2025 sa počet obyvateľstva SR zásadne nezmení.
Zvýši sa približne o 120 tisíc osôb (2,25 %), pričom v prvých dvoch tretinách prognózovaného
obdobia bude nárast rýchlejší, avšak nie obzvlášť razantný. Zhruba od roku 2025 by sa mal
začať počet obyvateľov SR znižovať, pričom zníženie bude dlhodobé a bude mať zrýchľujúcu
sa tendenciu. Dôležitejšou demografickou charakteristikou ako počet obyvateľov, je úroveň
populačného starnutia. Dobre ju vystihujú priemerný vek obyvateľstva a index starnutia
(pomer počtu obyvateľov vo veku 65 rokov a viac na 100 obyvateľov vo veku 0-14 rokov).
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Graf č.1 – Index starnutia v SR
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Graf č. 2 – Veková štruktúra obyvateľstva SR
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Počet obyvateľov mesta
V meste Dolný Kubín je ku dňu 28.2.218 k trvalému pobytu prihlásených 18 407 obyvateľov.
Od roku 2002, kedy bolo k trvalému pobytu prihlásených 19 635 obyvateľov, sa ich počet
plynule znižuje. Tento stav je zapríčinený vyšším počtom odsťahovaných obyvateľov a nižším
počtom prisťahovaných obyvateľov. Nepriaznivý stav pozitívne ovplyvňuje vyšší počet
živonarodených detí ako je úmrtí.
Graf č. 3 – Počet obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Počet obyvateľov ženy/muži
V Dolnom Kubíne je dlhodobo vyšší počet žien, pričom sa podiel mužov na celkovom počte
obyvateľov dlhodobo pohybuje na úrovni do 48,50 %.
Graf č. 4 – Rodové zloženie obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Prirodzený prírastok a úbytok
Počet živonarodených detí je dlhodobo vyšší ako počet úmrtí. Priemerný medziročný
prirodzený prírastok je 103 obyvateľov, pričom v roku 2014 predstavoval prírastok až o 148
obyvateľov.
Graf č. 5 – Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Počet prisťahovaných a odsťahovaných
Priemerný úbytok spôsobený odhlásením z trvalého pobytu je 155 obyvateľov mesta.
Graf č. 6 – Migrácia obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Graf č. 7 – Úbytok obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Veková štruktúra obyvateľstva
Medziročné znižovanie alebo zvyšovanie počtu jednotlivých vekových štruktúr obyvateľov
mesta sme indexovali. Pri prognózach vývoja počtu obyvateľov jednotlivých cieľových skupín
sme zohľadnili aj špecifické ukazovatele, ktoré na lokálnej úrovni vplývajú na sociologický
a demografický vývoj populácie.
Graf č. 8 – Veková štruktúra obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Medziročný úbytok obyvateľov v predproduktívnom veku dosiahol index 0,95. Počet
obyvateľov v produktívnom veku je v sledovanom období stabilizovaný, avšak v najbližšom
období môžeme očakávať jeho pokles. Medziročný rozdiel indexu starnutia obyvateľstva
mesta v rokoch 2000-2011 dosiahol úroveň 1,04 a od roku 2012 dosiahol úroveň 1,05. Na
základe tohto indexu môžeme prognózovať počet obyvateľov v poproduktívnom veku do
roku 2020. Vývoj indexu starnutia (pomeru počtu obyvateľov vo veku 65 rokov a viac na 100
obyvateľov vo veku 0-14 rokov) v našom meste má nepriaznivý vývoj. Kým v roku 2004
dosiahol úroveň 60,73 ku koncu roka 2017 dosiahol úroveň 120,31.
Graf č. 9 – Podiel vekových skupín na celkovom počte obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Z hľadiska potreby predškolských zariadení a kapacity základných škôl sme spracovali aj
počet vekových skupín detí do 3 rokov, od 3 do 6 rokov a od 6 do 15 rokov.
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Graf č. 10 – Počet detí a mládeže do 15 rokov mesta Dolný Kubín
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Priemerný vek obyvateľov Slovenska je už druhý rok po sebe nad hodnotou 40 rokov a v
roku 2016 dosiahol hodnotu 40,4. Polovica populácie Slovenska je už staršia ako 39,8 roka a
na 1000 detí pripadá 97 osôb vo veku 65 rokov a starších.
V našom meste je priemerný vek obyvateľov priaznivejší a v marci 2018 dosiahol hodnotu
39,85 rokov . Ženy sa dožívajú vyššieho veku, priemerný vek ženskej populácie je 41,32 rokov
a u mužskej populácie je to 38,28 rokov.
Počet obyvateľov podľa mestských častí
Najmenšou, čo do počtu obyvateľov, je mestská časť Beňova Lehota, najväčšou je sídlisko
Brezovec. Z dlhodobého hľadiska zaznamenávame pokles počtu obyvateľov vo všetkých
mestských častiach okrem m.č. Staré mesto. Tento jav je ale spôsobený hlavne tým, že
obyvatelia mesta s trvalým pobytom bez adresy, sú evidovaný v tejto mestskej časti a ich
počet neustále narastá a ku 16.3.2018 bol 804. Tejto skupine obyvateľov je potrebné
venovať osobitnú pozornosť nakoľko subskupinu obyvateľov bez trvalého pobytu na adrese
tvorí 340 žien, 464 mužov, 169 obyvateľov je vo veku do 14 rokov, 47 obyvateľov je vo veku
nad 65 rokov a 588 obyvateľov je v produktívnom veku.
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Tab. č.2- Počet obyvateľov podľa mestských častí
Názov mestskej časti
Beňova Lehota
Mokraď
Medzihradné
Záskalie
Malý Bysterec
Kňažia
Banisko
Staré mesto
Bysterec
Brezovec
SPOLU

r.2004
159
242
773
800
870
1062
1318
2243
5965
6216
19648

r.2008
165
275
790
828
862
1064
1286
2149
5774
6015
19208

r.2012
162
335
801
802
830
978
1233
2557
5519
5860
19077

r.2016
164
339
798
807
836
940
1146
2727
5302
5511
18570

r.2017
166
329
788
810
833
934
1126
2749
5256
5475
18466

Podiely obyvateľov mestských častí
Z pohľadu plánovania sociálnych služieb v jednotlivých mestských častiach je dôležitá
evidencia obyvateľov podľa veku, ulíc a mestských častí. Takéto dlhodobé sledovanie
demografického vývoja je z hľadiska poskytovania služieb terénnou a ambulantnou formou
veľmi dôležité. Ku koncu roka 2017 má najvyšší podiel detí vo veku do 15 rokov,
k celkovému počtu obyvateľov mestskej časti, m.č. Staré mesto – 17,50 % a najvyšší podiel
seniorov, k celkovému počtu obyvateľov mestskej časti má Záskalie – 26,54 %. Priemerný
index starnutia za roky 2004-2018 je najnižší na sídlisku Brezovec. Starnutie obyvateľstva
podľa dlhodobého indexu sa prejavuje vzostupným spôsobom v poradí Banisko, nasleduje
Staré mesto, Kňažia, Bysterec, Beňova Lehota, Mokraď, Medzihradné, Záskalie. Najvyšší
index starnutia vykazuje m.č. Malý Bysterec.

Graf č. 11 – Vývoj indexu starnutia vo vybraných mestských častiach
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Graf č. 12 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta – Mokraď
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CPOMČ- podiel detí resp. seniorov na celkovom počte obyvateľov mestskej časti

Graf č. 13 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta - Kňažia
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Graf č. 14 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta - Záskalie
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Graf č. 15 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta - Medzihradné
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Graf č. 16 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta - Banisko
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Graf č. 17 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta – Malý Bysterec

Malý Bysterec
0.30
0.25

Podiel obyvateľov v %

0.20

23,78190255

24,93975904

25,23923445

24,84993998

13,01204819

12,44019139

13,08523409

4,350788908

4,50188476

4,510993177

20,57471264
18,50574713

0.15

14,38515081

0.10

0.05

4,427931596

4,487713453

0.00
2004

2008

2012

2016

2017

Názov osi
Podiel detí na CPOMČ

Podiel seniorov na CPOMČ

25

Podiel obyvateľov na CPODK

Graf č. 18 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta – Beňova Lehota
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Graf č. 19 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta – Bysterec
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Graf č. 20 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta – Brezovec
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Graf č. 21 – Podiel detí a seniorov na celkovom počte obyvateľov mesta – Staré mesto
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Rozvoj sociálneho bývania
Mesto Dolný Kubín nemá spracovaný program rozvoja bývania do roku 2020. Tento strat egický dokument chýba. Mesto síce zabezpečuje obstarávanie, schvaľovanie a aktualizovanie
územnoplánovacej dokumentácie, ale chýba program rozvoja bývania vrátane programov
obnovy bytového fondu v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, databáza
o stave bývania, bytového fondu a potrebe bytov v meste nie je spracovaná a nie sú dostupné relevantné údaje o potrebe obyvateľstva, ktoré by boli pravidelne zisťované na základe
prieskumov o reálnom dopyte po bývaní v meste.
Obyvatelia bývajú v rodinných domoch, bytoch a zariadeniach sociálnych služieb. Počet rodinných domov a bytov medziročne mierne rastie. Kapacita zariadení sociálnych služieb je
v poslednom období na rovnakej úrovni.
Graf č. 22 – Počet rodinných domov a bytov v meste Dolný Kubín
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V komunitnom plánovaní sa zameriame na potrebu bývania podporovaného z verejných
zdrojov, teda na potrebu sociálneho bývania (nájomného, podporovaného
a inštitucionalizovaného v zariadeniach sociálnych služieb).
Funkčne nastavená bytová politika v oblasti sociálneho bývania musí spĺňať dve základné
požiadavky. Požiadavku na efektívnosť a efektivitu. Bytovú politiku možno považovať za
efektívnu v prípade, ak jej nástroje pomáhajú príjmovo slabším domácnostiam viac než domácnostiam príjmovo silnejším, pričom žiadna zo sociálne a príjmovo slabších domácností
nie je z pomoci vylúčená. Požiadavka efektivity bytovej politiky a jej nástrojov sa považuje za
splnenú, ak nevytvára nerovnovážny stav na trhu s bývaním (napr. monopol na trhu s býva28

ním, rast cien nehnuteľností a nájomného) a je využívaná v takom prípade, kedy stanovený
cieľ bytovej politiky nie je možné zabezpečiť lacnejšie, s prihliadnutím na verejné financie
(napr. príspevok na bývanie). V rámci sociálneho bývania je možné zabezpečovať integračné
procesy sociálne znevýhodnených skupín s cieľom zabezpečiť sociálnu a územnú súdržnosť.
Medzi najznámejšie koncepty sociálneho bývania patrí koncept „housing ready“ a „housing
first“. Pri zabezpečovaní integrácie vylúčených osôb bez kompetencie udržania si dlhodobého (nájomného) bývania, sa najčastejšie využíva koncept „housing ready“ (prestupné bývanie). Nízka miera kompetencií udržať si dlhodobo bývanie je často sprevádzaná mnohými
sociálno-patologickými javmi a rodinnými problémami (alkoholizmus, drogová závislosť, zadĺženosť, rozpad rodiny, strata zamestnania a i.) Filozofia prestupného bývania vychádza z
predpokladu, že reálna reintegrácia v oblasti bývania je možná iba v prípade kontinuálneho
riešenia problémov klienta prostredníctvom aktívnych sociálnych služieb, sociálnej práce a
opatrení sociálnej a bytovej politiky. Uvedené je v praxi zabezpečené pomocou viacerých
foriem bývania s cielenou sociálnou prácou. Samostatné bývanie je výsledkom jednotlivých
úspechov členov domácností v spoločenskom živote. Aktívna sociálna práca sprevádza čl enov domácnosti jednotlivými stupňami bývania s konečným cieľom dosiahnutia samostatného nájomného bývania (aj mimo systém sociálneho nájomného bývania). Opačným prístupom, pri riešení dostupnosti bývania pre najviac ohrozené domácnosti a jednotlivcov, kt orým hrozí akútna strata bývania alebo sa ocitli v stave bez domova, je koncept „housing first“
(prvé bývanie). Ten vychádza z predpokladu, že čím dlhšie sa jednotlivec, resp. domácnosť
nachádza v stave „bez trvalého a bezpečného bývania,“ tým skôr stráca kompetencie k jeho
trvalému udržaniu. Zabezpečenie samostatného bývania je prvoradé a jeho dosiahnutie by
malo byť v čo možno najkratšom čase. Zabezpečenie bývania má prednosť pred riešením
sociálnych problémov domácnosti. Poskytovanie pomoci a asistencie je zabezpečené až následne po poskytnutí bývania a to prostredníctvom celých balíkov sociálnych a podporných
služieb (pomoc pri vybavovaní dávok a príspevkov, asistencia pri hľadaní vhodného zamestnania, pomoc pri riešení zadlženia a i.).
V Dolnom Kubíne bol od roku 2005 aktívne rozvíjaný koncept prestupného bývania. Konkrétne výsledky ukazujú, že značná časť užívateľov prestupného bývania si osvojila kompetencie k trvalejšiemu udržaniu bývania v nájomných bytoch mesta, alebo podnájmoch.
Vzhľadom k tomu, že určitá časť klientov aj napriek viacnásobnému pobytu v systéme motivačného niekoľkostupňového bývania sa zaradila medzi chronických neplatičov nájomného,
rozvoj a podpora systému prestupného bývania bola v roku 2015 vedením mesta pozastavená. Z vyjadrenia aktérov komunitného plánovania vyplýva, že sociálne bývanie
v podmienkach mesta je oprávnenou požiadavkou skupiny príjmovo slabších domácností a
osamelých obyvateľov mesta, ktorí si nedokážu ani vlastným aktívnym úsilím nadobudnúť
alebo udržať svoje vlastné bývanie.
Z uvedeného dôvodu sa práve v tejto podkapitole zaoberáme indikátormi, ktoré poukazujú
na potrebu rozvoja sociálneho bývania v meste.

29

Sobáše a rozvody
Sociálne (nájomné) bývanie by malo byť dostupné pre mladé manželské páry, ktoré plánujú
bývať samostatne. Časť z týchto mladých rodín si na trhu nehnuteľností bez možnosti
vznikajúceho potencionálneho rizika (hypotekárny úver) nedokáže nadobudnúť vlastnú
nehnuteľnosť. Počet uzatvorených sobášov v poslednom období stúpa a priemerne dosahuje
hodnotu 115 sobášov ročne.
Graf č. 23 – Počet sobášov
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Počet živonarodených detí
Priemerne sa narodí 191 detí. Miera plodnosti dosahuje 1,66 narodených detí na jednu ženu.
V rámci Slovenska to v roku 1989 boli priemerne dve deti na jednu ženu, v roku 2001 ani nie
1,2. V našom meste vo väčšine ukazovateľom prevyšujeme celoslovenský priemer.
Z uvedeného vyplýva, že bezdetných rodín je málo a potreba rozvoja samostatného bývania
v našom meste je opodstatnená.
Graf č. 24 – Počet živonarodených detí
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Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnia preventívne úlohy najmä
v situáciách, keď sa rodičia dieťaťa rozvádzajú alebo keď nie sú schopní riešiť problémy či
konflikty v rodine. Ide napríklad o odporučenie, zabezpečenie alebo poskytnutie sociálneho
poradenstva, psychologickej pomoci, odborných metód práce na uľahčenie riešenia
konfliktných situácií v rodine a na prispôsobenie sa novej situácii. Ak je to potrebné môžu
rozhodovať aj o uložení rôznych výchovných opatrení. Významnú úlohu najmä pri
predchádzaní vzniku krízových situácií v rodine a pri obmedzovaní a odstraňovaní
negatívnych vplyvov má samospráva (mesto).
Medzi indikátory, ktoré nám poukážu na efektívnosť činnosti mesta v uvedenej oblasti
môžeme zaradiť vývoj rozvodovosti, počet detí s problematickou povinnou školskou a taktiež
aj počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
Počet rozvodov
V rámci Slovenska pripadá na 100 uzatvorených manželstiev 47 rozvodov. V Dolnom Kubíne
je to o polovicu menej 28 rozvodov. Medzi príčiny rozvodu u mladých párov je udanie
dôvodu rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Rozvádzajúce páry, ktorých dĺžka manželstva
presahuje 10-15 rokov uvádzajú hlavnú príčinu alkoholizmus a neveru.
Graf č. 25 – Počet rozvodov
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Počet detí s problematickou povinnou školskou dochádzkou
Tab. č. 3 – Počet detí s problematickou školskou dochádzkou
Počet evidovaných detí
2012 2013
s neplnením si riadnej školskej dochádzky nad 60 hod.
3
2
s neplnením si riadnej školskej dochádzky nad 100 hod
počet zahájených priestupkových konaní voči rodičom
3
2
počet podaných trestných oznámení na rodičov
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2014 2015 2016 2017
1
2
3
1
3
2
1
2
3
4
4
1
1
2
1
2

Počet detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou
Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb, organizuje výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie, programy
na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám a resocializačné programy. Spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou. Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má
prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.
Tab. č. 4 – Počet detí v náhradnej starostlivosti
Náhradná starostlivosť
Náhradná osobná starostlivosť
Pestúnska starostlivosť
Ústavná starostlivosť

Počet detí
6
19
14

Počet rodín/ počet zariadení
5 rodín
8 rodín
6 detských domovov

Ak je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia pobytovou formou jedná
sa o ústavnú starostlivosť v zariadení (Centrum pre deti a rodinu). Ak sa vykonávanie pobytového opatrenia súdu v zariadení skončí nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, centrum na žiadosť mladého dospelého podanú do jedného roka odo dňa skončenia vykonávania tohto
opatrenia pokračuje v poskytovaní starostlivosti v profesionálnej náhradnej rodine, v samostatne usporiadanej skupine, v ktorej mu bola poskytovaná starostlivosť do nadobudnutia
plnoletosti, alebo v samostatnej skupine pre mladých dospelých. Po skončení vykonávania
výchovného opatrenia pobytovou formou mesto poskytuje mladému dospelému príspevok
na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje najviac vo výške 30 % z 15-násobku sumy životného
minima pre nezaopatrené dieťa. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje mesto peňažnou formou, vecnou formou alebo kombinovanou formou. Mesto môže
rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo viacerých splátkach, plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov
od právoplatnosti rozhodnutia.
Ku koncu februára 2018 sa v zariadeniach (Detský domov) nachádza 14 detí, ktoré mali
v čase rozhodnutia súdu o ústavnej starostlivosti trvalý pobyt v meste Dolný Kubín. Deti boli
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odňaté z osobnej starostlivosti rodičov celkom v 6 rodinách ( dve rodiny po 4 deti, jedna rodina 2 deti, tri rodiny po 1 dieťati). Jedno dieťa sa nachádza v zariadení po úmrtí rodičov,
pričom z objektívnych dôvodov nebolo možné poskytnúť náhradnú osobnú starostlivosť.
Pestúnsku starostlivosť poskytuje 7 dolnokubínskych rodín celkom 18 deťom, ktoré v čase
rozhodnutia súdu neboli obyvateľmi mesta. Jedno maloleté dieťa z nášho mesta sa nachádza
v pestúnskej rodine na východnom Slovensku. Šiestim deťom poskytujú náhradnú osobnú
starostlivosť rodinní príslušníci v piatich rodinách. V štyroch prípadoch súd ustanovil troch
poručníkov.
Počet obyvateľov mesta s adresou TP „ Mesto Dolný Kubín“.
Počet obyvateľov s adresou trvalého pobytu „Mesto Dolný Kubín“ bol v nedávnej minulosti
veľmi nízky a tento stav v evidencii obyvateľstva sa spájal so statusom obyvateľa bez
prístrešia (bezdomovectva). V poslednom období sa však počet takto evidovaných
obyvateľov dramaticky zvyšuje a k 31.12.2017 prestavoval až 794 obyvateľov, z toho 32 detí
vo veku do 3 rokov, 37 detí vo veku 3-6 rokov a 47 seniorov. Tejto cieľovej skupine
obyvateľov je potrebné venovať osobitnú pozornosť a zisťovať ich sociálne potreby.
K 31.5.2018 bolo zistené, že 158 obyvateľov s TP „Mesto Dolný Kubín“ býva v nájomných
bytoch vo vlastníctve mesta a 17 obyvateľov pravidelne využíva sociálne služby v Nocľahárni
a 9 obyvatelia odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby sú prijímatelia sociálnych služieb
v Zariadení opatrovateľskej služby.
Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva
V Dolnom Kubíne je absolútna prevaha obyvateľov slovenskej národnosti, ku ktorej sa
prihlásilo 99 % obyvateľov mesta. Najpočetnejšiu národnostnú menšinu tvorili Česi, Poliaci
a príslušníci rómskeho etnika. Žijú tu však aj niekoľkí Maďari, Ukrajinci, Rusi, Vietnamci,
Holanďania, Francúzi, Američania, Rakúšania, Nemci, Bulhari, Chorváti. V religióznej
štruktúre je najvyšším podielom (58 %) zastúpená Rímsko-katolícka cirkev a Evanjelická
cirkev augsburského vyznania so 14 % podielom.
Graf č. 26 – Národnostné zloženie obyvateľov mesta Dolný Kubín
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Počet príslušníkov iných štátov
Mesto Dolný Kubín má lokálnu stratégiu spracovanú za účelom identifikácie reálnych potrieb
občanov inej národnosti, cudzincov, migrantov a príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít v meste, stanovenia jasných cieľov, určenia vecnej a časovej postupnosti
jednotlivých krokov na ich integráciu. Cudzinci a občania SR inej národnosti žijúci na území
mesta Dolný Kubín sú ekonomicky aktívni. Štatistické údaje boli spracované z evidencie
obyvateľstva Mestského úradu v Dolnom Kubíne, zo Živnostenského, Obchodného registra,
informácií poskytnutých Úradom hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP) a miestnym
zisťovaním terénnych a komunitných pracovníkov. Na území mesta k 31.3.2015 žili štátni
príslušníci z 35 štátov.
Tab. č. 5 – Počet obyvateľov – príslušníkov iných štátov
Afganistan
Spojené kráľovstvo
Arménsko
Belgicko
Bielorusko
Brazília
Bulharsko
Čína
Česká republika
Egypt
Francúzsko
Holandsko

Krajiny pôvodu cudzincov v Dolnom Kubíne
1
Chorvátsko
3
Rakúsko
3
Irán
1
Slovinsko
1
Irak
1
Srbsko
1
Izrael
3
Švédsko
1
Litva
1
Švajčiarsko
3
Lotyšsko
1
Sýria
1
Macedónsko
2
Taliansko
7
Maďarsko
4
Turecko
22
Nemecko
5
Ukrajina
1
Poľsko
40
USA
8
Portugalsko
1
Vietnam
4
Rusko
5

2
1
12
2
1
1
7
1
15
1
4

Priemerná nominálna mzda v okrese Dolný Kubín
Graf č. 27 – Priemerná nominálna mzda
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Počet evidovaných a dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnania (UoZ)
Miera nezamestnanosti na Slovensku vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla v januári
2018 7,12 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2017 (7,18 %) poklesla
o 0,06 podielového bodu (ďalej len „p.b“). Medziročne poklesla o 2,93 p. b. (v januári 2017
10,05 %). Stav celkového počtu UoZ v januári 2018 dosiahol 197 268 osôb. Medzimesačne,
v porovnaní s decembrom 2017 (195 583 osôb), vzrástol o 1 685 osôb (o 0,86 %). Medziročne poklesol o 76 626 osôb, čo je o 27,98 % menej (v januári 2017 stav 273 894 osôb). V januári 2018 bol v šiestich krajoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti (MEN).
Najvýraznejší medzimesačný pokles (o 0,44 p. b.) bol dosiahnutý v Košickom kraji. V Trnavskom a Prešovskom kraji bol medzimesačný nárast MEN o 0,02 p. b..Z regionálneho pohľadu
v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenal Prešovský
kraj (9,70 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (5,88 %)
zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,33 % a Košický kraj s 9,50 %. Na okresnej úrovni bol
v januári 2018 v 52 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 26 okresoch bol zaznamenaný nárast miery evidovanej nezamestnanosti a v jednom okrese sa
MEN nemenila. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,29 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,06 %) dosiahol okres Trnava. Ku koncu januára 2018 úrady práce evidovali 74 963
voľných pracovných miest (VPM). V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 5
588 VPM. Najviac VPM bolo v Bratislavskom kraji, a to 17 678 miest (podiel 23,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji 4 224 (podiel 5,6 %). Miera
evidovanej nezamestnanosti v okrese Dolný Kubín bola na konci februára 2018 na úrovni
6,22 % (z celkového počtu 19 802 ekonomicky aktívneho obyvateľstva).
Tab. č. 6 – Počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov mesta Dolný Kubín
Roky
Počet evidovaných UoZ
Počet dlhodobo evidovaných UoZ

2012
1246
585

2013
1251
529

2014
1169
578

2015
1042
490

2016
836
369

2017
543
184

Graf č. 28 – Vývoj nezamestnanosti v meste Dolný Kubín
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Graf č. 29 – Vývoj miery nezamestnanosti v meste Dolný Kubín
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Počet poberateľov DhN
Graf č. 30 – Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi v meste Dolný Kubín
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Tab. č. 7 – Počet a vekové zloženie poberateľov dávok v hmotnej núdzi
Počet a vekové zloženie
poberateľov dávok v hmotnej núdzi
0-14 rokov
15-25 rokov
25-60 rokov
60 a viac rokov

2012
415
299
1553
197
36

2013
415
293
1683
175

2014
364
245
1474
130

2015
292
184
1088
77

2016
192
135
811
36

2017
116
78
575
28

Držitelia preukazov ŤZP a ich veková štruktúra
Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), preukaz osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S)
Tab. č. 8 – Počet a vekové zloženie držiteľov preukazu ŤZP
Počet a vekové zloženie držiteľov preukazov
ŤZP
0-14 rokov
15-25 rokov
25-60 rokov
60 a viac rokov

2012
12
27
237
84

2013
20
34
378
166

2014
27
43
539
235

2015
31
51
609
288

2016
24
58
648
342

2017
15
27
705
406

2014
30
27
150
160

2015
37
28
177
198

2016
48
30
199
235

2017
56
34
218
287

Tab. č. 9 – Počet a vekové zloženie držiteľov preukazu ŤZP-S
Počet a vekové zloženie držiteľov preukazov
ŤZP- S so sprievodcom
0-14 rokov
15-25 rokov
25-60 rokov
60 a viac rokov

2012
17
13
40
50

2013
22
21
96
107

Graf č. 31 – Počet držiteľov preukazov ŤZP v meste Dolný Kubín
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Údaje o zamestnávaní obyvateľov so zníženou pracovnou schopnosťou
K 31. 12. 2017 bolo v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR evidovaných 35
uchádzačov o zamestnanie so zníženou pracovnou schopnosťou s trvalým pobytom v meste
Dolný Kubín. U zamestnávateľov vykonávajúcich činnosť na území mesta s počtom
zamestnancov nad 20 zamestnancov, ktorí majú povinnosť v zmysle zákona o službách
zamestnanosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, pracovalo k 31. 12. 2017 215 zamestnancov so zdravotným postihnutím. V chránených dielňach a pracoviskách na
území mesta, v ktorých pracujú občania so zdravotným postihnutím, ktoré boli zriadené
v spolupráci s ÚPSVaR Dolný Kubín pracovalo k 31. 12. 2017 spolu 86 občanov so
zdravotným postihnutím.

2.3 Legislatívny rámec sociálnych služieb
Forma sociálnej služby
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou
alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická
osoba
zdržiava.
a) Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je
sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom
poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.
b) Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom
sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí. Terénnu formu sociálnej služby
možno poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom je
predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú
v nepriaznivej sociálnej situácii. Terénne programy sa vykonávajú odbornými
činnosťami alebo ďalšími činnosťami.
c) Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej
služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna
služba alebo týždenná sociálna služba. Týždenná sociálna služba sa neposkytuje počas
sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok
alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú
sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní.
Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má
prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby alebo
ambulantná sociálna služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú
sociálnu situáciu fyzickej osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej
sociálnej službe má prednosť týždenná pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou
sociálnou službou. Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky
alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.
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Sociálne služby podľa druhu sú :
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú terénna sociálna služba krízovej

b)

c)

d)

e)

intervencie, poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach (nízkoprahové denné
centrum, integračné centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na
polceste, zariadenie núdzového bývania) a nízkoprahová sociálna služba pre deti
a rodinu,
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi sú pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti
o deti, služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a služba včasnej intervencie,
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku sú poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek ( zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov
sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár), domáca
opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská služba a predčitateľská
služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej služby, sprostredkovanie
osobnej asistencie a požičiavanie pomôcok,
sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií,
podporné služby, ktorými sú odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení
opatrovníckych práv a povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
podpora samostatného bývania, poskytovanie sociálnej služby v jedálni, poskytovanie
sociálnej služby v práčovni a poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej
hygieny.

2.4 Popis a špecifická analýza cieľových skupín
Cieľom komunitného plánovania je poskytnúť obyvateľom mesta pomoc pri riešení
nepriaznivej sociálnej situácie. Pomoc sa poskytuje sociálnymi službami. Sociálna služba je
odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú
zamerané na :




prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a
na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
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zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny
zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc
pri starostlivosti o dieťa.

Obyvatelia sa môžu ocitnúť v nepriaznivej sociálnej situácii. Nepriaznivá sociálna situácie je
legislatívne vymedzená ako ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie
jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z rôznych dôvodov.
Môže to byť :
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo
návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do
siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania
iných fyzických osôb,
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby,
i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.
2.4.1 Popis a špecifiká cieľových skupín na lokálnej úrovni (v meste)
Cieľové skupiny boli dohodnuté v hlavnej pracovnej skupine na základe dôsledne vykonanej
analýzy potrieb obyvateľov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v územnom obvode
mesta. Jednotlivé cieľové skupiny tvoria :
 obyvatelia ohrození sociálnym vylúčením
 deti, mládež a rodina
 obyvatelia so zdravotným znevýhodnením
 obyvatelia odkázaní na dlhodobú sociálnu starostlivosť
 obyvatelia aktívny v komunite (komunita a rozvoj)
2.5 Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb
Potreby a požiadavky obyvateľov mesta, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných
príslušníkov, formálnych a neformálnych združení obyvateľov boli získavané formou
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dotazníkov (príloha č.1) a na pracovných stretnutiach s týmito aktérmi procesu komunitného
plánovania. Na pracovných stretnutiach boli obyvateľom vytvorené podmienky na vyjadrenie
svojich požiadaviek a podľa jednotlivých cieľových skupín aj na definovanie týchto potrieb
metódou SWOT analýzy. Počas procesu komunitného plánovania bol u prijímateľov a
rodinných príslušníkov vykonaný prieskum spokojnosti s kvalitou poskytovaných sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (príloha č.2).
Vnímanie silných stránok sociálnej pomoci obyvateľmi mesta uvádzame v súhrnných
analýzach všetkých cieľových skupín. V tejto kapitole je cieľom sumarizovať a analyzovať ich
potreby.
Požiadavky obyvateľov vyplývajúce z prieskumov a vzájomných stretnutí sú nasledovné :
-

-

-

-

-

-

-

zlepšiť informovanosť o dostupnosti sociálnych služieb (geografickej, finančnej,
sociálnej, kapacitnej) na webovom sídle mesta tak, aby obyvateľ získal jednoduchý
prístup (napr.: formou baneru) k prehľadu o jednotlivých druhoch a formách
sociálnych služieb poskytovaných všetkými poskytovateľmi,
zabezpečiť dostatočnú kapacitu sociálneho bývania resp. asistovaného bývania, kde
budú mať oprávnení obyvatelia zabezpečené vlastné súkromie a budú mať možnosť
objednať si požadované odborné a podporné sociálne služby,
zabezpečiť nové formy a druhy sociálnych služieb (elektronický monitorovací systém
pre osamelé osoby, požičovňu kompenzačných a špeciálnych pomôcok, služby
starostlivosti o deti do 3 rokov, dotačným programom podporiť činnosť materských
centier),
posilniť terénne služby krízovej intervencie (miestne zisťovanie u osamelých osôb,
absentujú prevenčné programy pre mládež, rodiny s deťmi a osoby ohrozené
sociálnym vylúčením, zisťovanie potrieb mládeže),
zvýšiť kapacitné a kvalitatívne možnosti terénnych a ambulantných sociálnych služieb
(rozšíriť možnosti stravovania oprávnených obyvateľov v prevádzkach verejného
stravovania bližšie k ich prirodzenému prostrediu, rozšíriť možnosti nízkoprahových
multifunkčných centier v jednotlivých mestských častiach aj pre činnosť tretieho
sektora, rozšíriť kapacitu domácej opatrovateľskej služby, zabezpečiť dostatočnú
kapacitu služieb denného stacionára),
zvýšiť kapacitu zariadenia opatrovateľskej služby,
zabezpečiť zriadenie centra pre drogovo závislých,
zabezpečiť dostatočnú kapacitu lôžok u ostatných verejných a neverejných
poskytovateľov pre osoby odkázané na dlhodobú sociálnu starostlivosť,
zvážiť nevyužitého majetku mesta (bytový dom na ul. J.Ťatliaka, objekt bývalej MŠ na
Brezovci) na účely efektívneho poskytovania požadovaných sociálnych služieb napr.:
zriadením centra sociálnej pomoci, sociálneho bývania,
zlepšiť komunikáciu so zástupcami rezortu zdravotníctva na regionálnej a miestnej
úrovni ,
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-

-

-

-

-

vynaložiť maximálne úsilie pri riešení problematiky dlhodobo chorých (zriadenie
hospicu),
zefektívniť spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a okrem podpísania
partnerskej spolupráce určiť zodpovedné osoby za riešenie tejto problematiky na
miestnej úrovni,
zvýšiť podiel stacionárnych zariadení rýchlej pomoci na verejných priestranstvách
(defibrilátor na Hviezdoslavovom námestí, pri MsKS),
zvýšiť príspevky pre poskytovateľov osobnej verejnej dopravy a zvýšiť dostupnosť
taxislužieb a prostriedkov miestnej hromadnej dopravy pre oprávnené osoby
(seniorov),
umožniť zakúpenie zľavnených rezidenčných parkovacích kariet pre oprávnené osoby
(zdravotne znevýhodnení, seniori),
zatraktívniť zamestnávanie v sieti sociálnych služieb zvýšením miezd pre odborný a
pomocný personál (už dnes nie je záujem o prácu opatrovateliek a zdravotných
sestier),
hľadať vhodné motivačné nástroje pre mobilizáciu dobrovoľníkov a vytvoriť
dobrovoľnícke centrum v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
podporu činnosti jednotlivých organizácií, ktoré sa venujú a špecializujú na prácu
s ohrozenými skupinami obyvateľstva (cieľovými skupinami), zmeniť z jednorazovej
na systematickú a trvalo udržateľnú,
aktívne využívať možnosti samosprávy pri vyhlasovaní verejných zbierok resp. pri
zriadení účelového „fondu donorov“, kde by mali možnosť prispieť jednotlivci,
organizácie, firmy,

Dolnokubínčania zároveň vyjadrili znepokojenie z :
- ľahkej dostupnosti drog v meste,
- ľahkej dostupnosti k hazardným hrám v meste,
- nepriaznivého demografického vývoja a absencie programu rozvoja bývania, čo sa
odzrkadľuje aj na starnutí obyvateľstva,
- nárastu aktívneho deložovania rodín zo strany správcu nájomných bytov vo
vlastníctve mesta,
- zo záhaľčivého spôsobu života členov niektorých cieľových skupín a znižovania
schopnosti ich uplatnenia na trhu práce,
- nedostatku chránených dielní a subjektov so zameraním na sociálne podnikanie.
Obyvatelia mesta vidia príležitosť :
- vo využití voľných zdrojov EU do roku 2020 na dobudovanie infraštruktúry
komunitných služieb,
- v podpore sociálneho podnikania (zriadenie aspoň jedného sociálneho podniku),
možnosti pracovnej integrácie, vzdelávania, chránených pracovísk, asisitencie,
poskytovania komunitných sociálnych služieb,
- v rozvoji a podpore inštitútu dobrovoľníctva.
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2.6 Analýza požiadaviek poskytovateľov sociálnych služieb
Procesu komunitného plánovania sociálnych služieb sa primeraným zastúpením zúčastnili tak
verejní ako aj neverejní poskytovatelia. Z regionálneho hľadiska bolo konštatované, že
v rámci VÚC je sieť sociálnych služieb na dobrej úrovni, regionálna dostupnosť podľa
jednotlivých druhov a foriem je nedostatočná. Zúčastnení zhodne konštatovali, že mesto
dlhodobo spolupracuje s ostatnými verejnými a neverejnými poskytovateľmi. Poskytovatelia
vyjadrili aj iné silné stránky súčasného stavu sociálnej infraštruktúry na území mesta a
uvádzame ich v súhrnných analýzach všetkých cieľových skupín. V tejto kapitole je cieľom
sumarizovať a analyzovať potreby poskytovateľov sociálnych služieb.
Potreby poskytovateľov sú nasledovné :
-

-

-

-

-

-

-

zlepšiť informovanosť o dostupnosti sociálnych služieb (geografickej, finančnej,
sociálnej, kapacitnej) na webovom sídle mesta tak, aby obyvateľ získal jednoduchý
prístup (napr.: formou baneru) k prehľadu o jednotlivých druhoch a formách
sociálnych služieb poskytovaných všetkými poskytovateľmi,
zlepšiť informovanosť o dostupnosti špecialistov, ktorí pracujú s rodinou a deťmi
a zabezpečiť vydanie brožúrky, letáčika resp. informácie umiestniť na webovom sídle
mesta,
zlepšiť spoluprácu medzi lekármi, zdravotníckymi a sociálnymi pracovníkmi,
rozvíjať a maximálne podporovať rozvoj komunitných sociálnych služieb (terénnych
a ambulantných) tak, aby sa objektívne korigoval zvýšený dopyt po pobytových
formách sociálnych služieb,
zabezpečiť priestor pre rodiny s deťmi, pre rodiny s deťmi v náhradnej rodinnej
starostlivosti, rodinám vytvoriť dostatočný priestor na stretávanie sa napr.:
v komunitnom centre so záhradou,
podporiť poskytovateľov (fyzické a právnické osoby) poskytujúcich pomoc pri osobnej
starostlivosti o deti do 3 rokov,
zatraktívniť zamestnávanie v sieti sociálnych služieb zvýšením miezd pre odborný a
pomocný personál,
zintenzívniť kooperáciu medzi sektormi zdravotníctva a sociálnych služieb,
doriešiť problematiku úhrad zdravotníckych úkonov poskytovaných v zariadeniach
sociálnych služieb prostredníctvom zdravotných poisťovní (privítali by intervenciu
primátora mesta)
rozvíjať a maximálne podporovať rozvoj komunitných sociálnych služieb (terénnych
a ambulantných) tak, aby sa objektívne korigoval zvýšený dopyt po pobytových
formách sociálnych služieb,
zaoberať sa problematikou sociálneho bývania, zariadeniami podporovaného bývania
a inými formami bývania v kombinácii s poskytovaním terénnych foriem
poskytovaných služieb pre užívateľov takýchto bytov,
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-

zabezpečiť prostredníctvom pracovníkov krízovej intervencie mesta preventívne
programy pre potencionálnych užívateľov drog,
využiť autoritu volených orgánov mesta a požadovať ráznejšie zákroky zo strany
orgánov činných v trestnom konaní voči distribútorom a úžívateľom drog v meste,
v spolupráci s VÚC zriadiť zariadenie orientované na poskytovanie dlhodobej
zdravotnej pomoci a hospicovej starostlivosti,
zabezpečiť finančnú podporu neverejných poskytovateľov nedostatkových sociálnych
služieb pre obyvateľov mesta v súlade s platnou legislatívou.

2.7. Analýza dostupnosti sociálnych služieb
V súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb bude nutné do roku 2020
zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudskoprávneho, nediskriminačného prístupu, s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,
zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity,
zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách s
prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, zvýšiť dostupnosť
komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa
stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, deinštitucionalizovať
sociálne služby , presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,
zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb. Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb na komunitnej úrovni je v súlade s
požiadavkami a princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch,
ale aj s princípmi Európskeho spoločenstva o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na
občana. Vzhľadom na dôsledky starnutia populácie spojené i s predlžujúcim sa vekom
dožitia, spojeným s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na dlhodobú sociálnozdravotnú starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť tejto
starostlivosti. Obyvatelia mesta, ako prijímatelia a prijímateľky sociálnych služieb, majú
právo na primerane dostupnú sieť kvalitných sociálnych služieb, aj z dôvodu, že sú
poskytované s použitím verejných finančných prostriedkov.
Pod pojmom dostupnosť sa rozumie možnosť dostať sociálnu službu v prípade, že ju človek
odkázaný na sociálnu pomoc potrebuje. Dostupnosť má viac dimenzií:





geografickú (vzdialenosť a časová dostupnosť),
finančnú (možnosť zabezpečiť si službu svojím príjmom),
sociálnu (dostupnosť pre všetky vrstvy obyvateľstva),
kapacitnú (ide o maximálnu kapacitu poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu v určitom časovom úseku určitému počtu prijímateľov, prepočítanú na jednotku výkonu
konkrétnej sociálnej služby napr.: počet lôžok na 20 tisíc obyvateľov).

Sociálne služby podľa druhu sú
a) sociálne služby krízovej intervencie,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi,
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c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku,
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií,
e) podporné služby.
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou
alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická
osoba zdržiava. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá
dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby.
Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie. Terénna forma
sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej
domácom prostredí. Terénnu formu sociálnej služby možno poskytovať aj prostredníctvom
terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby,
rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Pobytová forma sociálnej služby
v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba
sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba. Poskytovanie
terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred
pobytovou sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby alebo ambulantná sociálna
služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej
osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť
týždenná pobytová sociálna služba pred celoročnou pobytovou sociálnou službou.
Ako podklady k spracovaniu analýzy dostupnosti sociálnych služieb sme využili údaje
Žilinského samosprávneho kraja, Mesta Dolný Kubín a iných verejných a neverejných
poskytovateľov, ktorí sa aktívne zúčastnili procesu komunitného plánovania a v súlade
s princípmi rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality a
hospodárnosti, poskytli dostatočné informácie s cieľom vytvoriť efektívnu sieť sociálnych
služieb dostupných obyvateľom mesta.
Tab. č. 10 – Dostupnosť sociálnych služieb z výsledkov procesu komunitného plánovania
Druh/forma služby

Základné sociálne
poradenstvo
Špecializované
sociálne poradenstvo
pre nepočujúcich

Poskytovateľ
Dostupnosť
Sociálne služby krízovej intervencie
Mesto Dolný Kubín
Územný obvod
mesta
KC EDUKOS Dolný
Územný obvod
Kubín
mesta a ŽSK
Územný obvod
mesta
a ŽSK

KC ANEPS Žilina
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Kapacita
300 hod. mesačne
100 klientov mesačne

Po dohode a podľa
potreby

Terénna služba
krízovej intervencie
Nízkoprahové denné
centrum
Integračné centrum
Komunitné centrum

Sociálne služby krízovej intervencie
Mesto Dolný Kubín
Územný obvod
mesta
x
x
x
KIC EDUKOS o.z.

Nocľaháreň

Mesto Dolný Kubín

Útulok

Centrum sociálnych
služieb PRAMEŇ
x
Centrum sociálnych
služieb PRAMEŇ
Mesto Dolný Kubín

Domov na pol ceste
Zariadenie
núdzového bývania
Nízkoprahová
sociálna služba pre
deti a rodinu
(ambulantná)

x
Územný obvod
mesta
Územný obvod
mesta
Územný obvod
mesta
x
Územný obvod
mesta
Územný obvod
mesta

Sociálne služby krízovej intervencie
x
x

300 hod. mesačne
x
x
100 klientov mesačne
12 lôžok
16 lôžok
x
16 lôžok
300 hod. mesačne

x
Pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa,
x
Pomoc pri osobnej
x
x
starostlivosti o dieťa
v zariadení dočasnej
starostlivosti o deti
Integračné centrum
x
x
x
Služba na podporu
zosúlaďovania
x
x
x
rodinného
a pracovného života
Služba včasnej
CSS PRAMEŇ
Územný obvod
Podľa potreby
intervencie
Dolný Kubín
mesta
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
Domáca
Mesto Dolný Kubín
Územný obvod
600 hod. mesačne
opatrovateľská
mesta
služba
SpKCH ADOS
Územný obvod
200 hod. mesačne
CHARITAS Dolný
mesta
Kubín
Prepravná služba
Mesto Dolný Kubín
Podľa potreby
1 vozidlo
ZSS Nestor o.z.,
Podľa potreby
2 vozidlá
Zázrivá
SpKCH DOM
Zázrivá
5 klientov
Denný stacionár
CHARITAS, Zázrivá
SpKCH DOM
Žaškov
Neposkytli údaje
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Sprievodcovská
a predčitateľská
služba
Tlmočnícka služba
Sprostredkovanie
tlmočníckej služby
Sprostredkovanie
osobnej asistencie a
požičiavanie
pomôcok
Zariadenie
podporovaného
bývania,

Zariadenie pre
seniorov

Zariadenie
opatrovateľskej
služby
Rehabilitačné
stredisko

Domov sociálnych
služieb

CHARITAS Žaškov
Agentúra fórum
života o.z., Dolný
Kubín

Územný obvod
mesta

o dostupnosti
Neposkytli údaje
o dostupnosti

X

x

x

KC ANEPS Žilina

Územný obvod
mesta a ŽSK

Po dohode a podľa
potreby

X

x

x

X

x

x

X

x

x

ZpS a DSS Dolný
Kubín
CSS STUDIENKA,
Novoť
CSS ORAVA,
Tvrdošín
DSS a ZpS
Zákamenné
ZSS Nestor, o.z.
Zázrivá
SpKCH DOM
CHARITAS, Zázrivá
Mesto Dolný Kubín

Územný obvod
mesta
Novoť

40 lôžok

Tvrdošín

1 lôžko

Zákamenné, Oravská
Lesná, Zubrohlava
Zázrivá

12 lôžok

Zázrivá

19 lôžok

Územný obvod
mesta
Zázrivá

24 lôžok

x

x

CSS PRAMEŇ
Dolný Kubín

Územný obvod
mesta

CSS STUDIENKA,
Novoť
ZpS a DSS Dolný
Kubín
CSS ORAVA,
Tvrdošín
DSS a ZpS
Zákamenné

Novoť

25 klientov ambulantná
19 klientov
pobytová týždenná
43 lôžok

ZSS Nestor, o.z.
Zázrivá
x

13 lôžok

66 lôžok

63 lôžok

Územný obvod
mesta
Tvrdošín

20 lôžok

Zákamenné, Oravská
Lesná, Zubrohlava

84 lôžok
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44 lôžok

SpKCH DOM
Zázrivá
10 lôžok
CHARITAS, Zázrivá
Špecializované
ZpS a DSS Dolný
Územný obvod
43 lôžok
zariadenie
Kubín
mesta
CSS STUDIENKA,
Novoť
43 lôžok
Novoť
CSS ORAVA,
Tvrdošín
116 lôžok
Tvrdošín
DSS a ZpS
Zákamenné, Oravská
55 lôžok
Zákamenné
Lesná, Zubrohlava
SpKCH DOM
Zázrivá
3 lôžka
CHARITAS, Zázrivá
ZSS Nestor, o.z.
Zázrivá
23 lôžok
Zázrivá
Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
Signalizácia potreby
x
x
x
pomoci
Krízová pomoc
Linka pomoci
Urgentná pomoc pri
02/547 74 166
poskytovaná
intoxikácii drogami
prostredníctvom
Linka pomoc
Poradňa domáce
0917 328 555
telekomunikačných
násilie
technológií
Linka pomoci
Poradňa patologické
0800 800 900
hráčstvo
Linka pomoci
Poradňa pre
0949 760 570
mladých
Linka pomoci
Poradňa pre
0800 172 500
seniorov
Podporné sociálne služby
Odľahčovacia služba
Mesto
Územný obvod
Podľa potreby
Dolný Kubín
mesta
Pomoc pri
zabezpečení
opatrovníckych práv
Poskytovanie
sociálnej služby
v dennom centre
Podpora
samostatného
bývania
Poskytovanie
sociálnej služby
v jedálni
Poskytovanie
sociálnej služby

x

x

x

Mesto
Dolný Kubín

Ul. Obrancov mieru
1769/2
Ul. Komenského

300 klientov/mesačne

x

x

x

Mesto
Dolný Kubín

Územný obvod
mesta

Donášková služba
70 klientov/denne

x

x

x
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130 klientov/mesačne

v práčovni a
v stredisku osobnej
hygieny
V súlade s platnou legislatívou a slobodným právom obyvateľov mesta na výber druhu
a formy aj u iných verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sme v rámci
komunitného plánovania oslovili všetkých verejných a neverejných poskytovateľov, ktorí sa
zapojili do procesu tvorby komunitného plánu do roku 2020.

2.8. Analýza zdrojov systému sociálnych služieb
Mesto Dolný Kubín je garantom dostupnosti sociálnych služieb pre svojich obyvateľov. Od
roku 2004 systematicky buduje systém komunitných sociálnych služieb a vo svojom rozpočte
pravidelne zvyšuje finančné prostriedky na sociálnu pomoc pre obyvateľov mesta.

Graf č. 32 – Zdroje Mesta Dolný Kubín na sociálne služby

Bežné výdavky Mesta Dolný Kubín na sociálne služby
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Pri rozvoji komunitných sociálnych služieb využívalo aj mimorozpočtové zdroje z MPSVR SR,
FSR a IA MPSVR.
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2.9 SWOT analýza všetkých cieľových skupín
Počas procesu komunitného plánovania sa uskutočnil formou ankiet prieskum potrieb
obyvateľov mesta, uskutočnili sa stretnutia s prijímateľmi, zástupcami prijímateľov
a s poskytovateľmi sociálnych služieb. Výsledky sme spracovali do tejto analýzy za všetky
cieľové skupiny.
Tab. č. 11 – SWOT analýza všetkých cieľových skupín
Silné stránky
 Poskytovanie širokej škály sociálnych služieb a obligatórnych sociálnych služieb
Mestom Dolný Kubín v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „mesto“).
 Poskytovanie sociálnych služieb inými verejnými a neverejnými poskytovateľmi na
území mesta.
 Dlhodobá a aktívna spolupráca mesta s orgánmi štátnej správy a ostatnými aktérmi
komunitného rozvoja.
 Dlhodobá spolupráca mesta s ostatnými verejnými a neverejnými poskytovateľmi
sociálnych služieb.
 Primerane hustá sieť mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti sociálnej
pomoci.
 Aktívna podpora mimovládnych organizácií a občianskych iniciatív, ktoré združujú
obyvateľov mesta/ prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom grantového
programu „šanca pre všetkých“.
 Existencia poradného orgánu primátora mesta „Rada seniorov“.
 Aktívna spolupráca mesta s ostatnými obcami v rámci lokálnej politiky : ZMODO,
Miestna akčná skupina MAS.
 Existencia aktívnych nástrojov sociálnej pomoci a finančných príspevkov
upravených vo všeobecne záväznom nariadení mesta.
 Podpora inštitútu dobrovoľníctva a uzatváranie zmlúv o dobrovoľníckej činnosti.
 Dlhodobo realizovaný proces komunitného plánovania, komunitné plány od r.
2005, primerané plnenie a aktualizácia stanovených priorít a cieľov.
 Spracovaná lokálna stratégie komplexného prístupu marginalizovaných rómskych
komunít mesta.
 Spracovaná lokálna stratégia integrácie cudzincov a štátnych príslušníkov tretích
krajín mesta.
 Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb, zabezpečenie odborných
činností kvalifikovaným personálom, obsadzovanie pracovných pozícií formou
výberových konaní.
 Dlhodobé mapovanie problematiky bezbariérovosti na území mesta v spolupráci so
ZO SZŤP a ich postupné odstraňovanie.
 Pravidelné vykonávanie prieskumu spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb a ich
rodinných príslušníkov s úrovňou sociálnych služieb poskytovaných mestom.
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Slabé stránky
 Slabá informovanosť o dostupnosti sociálnych služieb (geografickej, finančnej,
sociálnej, kapacitnej) na webovom sídle mesta, nedostatok informácií
o jednotlivých druhoch a formách sociálnych služieb poskytovaných všetkými
poskytovateľmi.
 Absencia pracovníkov krízovej intervencie priamo v teréne, absencia vyhľadávacej
činnosti, preventívnych aktivít v otvorenom prostredí, nízky počet terénnych
sociálnych pracovníkov.
 Chýbajúci systém nepretržitého monitorovania a signalizácie pomoci v oblasti
sociálnych služieb.
 Nedostatočná spolupráca medzi sektormi zdravotníctva a sociálnych vecí na území
mesta.
 Absencia centra pre drogovo závislých resp. systémovo zabezpečenej spolupráce
mesta s akreditovanými subjektami v tejto oblasti.
 Absencia nízkoprahových klubov pre mládež.
 Nedostatočná sieť denných centier resp. multifunkčných komunitných centier
v jednotlivých mestských častiach.
 Absencia centra pre rodiny s deťmi so zodpovedajúcou infraštruktúrou
a požadovanými účelne spojenými sociálnymi službami (sociálne poradenstvo,
špecializované poradenstvo, starostlivosť o deti vo veku do 3 rokov)
 Nízka úroveň odmeňovania zamestnancov zabezpečujúcich odborné činnosti
a ostatné činnosti pri poskytovaní sociálnych služieb.
 Nedostatočná informovanosť obyvateľov mesta o špecialistoch a odborníkoch,
ktorí sa profesijne a dlhodobo venujú špecifickým problémom jednotlivých
cieľových skupín.
 Absencia zariadenia dlhodobej zdravotnej pomoci a hospicovej starostlivosti.
 Nedostatočná kapacita asistovanej formy bývania, sociálneho bývania
s poskytovaním sociálnych služieb terénnou a ambulantnou formou.
 Postupná likvidácia modelu viacstupňového motivačného systému sociálneho
bývania.
 Absencia programu rozvoja bývania mesta.
 Nedostatočné využívanie zdrojov EÚ na investície do infraštruktúry opráv
existujúcich resp . na výstavbu nových zariadení sociálnych služieb komunitného
charakteru.
Príležitosti
 Zamerať činnosť terénnych sociálnych pracovníkov na vyhľadávanie fyzických osôb
ohrozených sociálnou izoláciou a v rámci služieb krízovej intervencie poskytovať
kvalitné sociálne poradenstvo o dostupnosti prioritne komunitných sociálnych
služieb.
 Rozširovať kapacitu a sociálnu dostupnosť komunitne orientovaných sociálnych
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služieb.
Zvýšiť dostupnosť podporných sociálnych služieb v jednotlivých mestských
častiach, bližšie k prirodzenému rodinnému prostrediu a znížiť bariéry pri ich
využívaní (stravovanie v prevádzkach verejného stravovania, podporiť mobilitu
obyvateľov v MHD, zriaďovať multifunkčné komunitné centrá).
Využiť autoritu volených orgánov mesta a zefektívniť spoluprácu so zdravotníckymi
zariadeniami a zdravotnými poisťovňami s cieľom využiť finančné prostriedky
určené na úhradu zdravotníckych úkonov pri poskytovaní sociálnych služieb.
Zriadiť sociálny podnik prioritne orientovaný na zamestnávanie sociálne
a zdravotne znevýhodnených obyvateľov mesta s možnosťou predaja výrobkov
a služieb.
Znížiť bariéry, ktoré znemožňujú využívať verejné priestranstvá, športové ihriská
a iné zariadenia určené na trávenie voľného času financované z verejných zdrojov.
Rozvíjať myšlienku dobrovoľníctva a zabezpečiť, aby sa mesto stalo centrom
dobrovoľníctva, aby zabezpečilo inštitút prijímajúcej a vysielajúcej organizácie.
V centre dobrovoľníctva zabezpečiť adekvátne vzdelávanie dobrovoľníkov, osvetu
dobrovoľníctva a vytvorenie tlmočníckeho centra (zapojenie mladých ľudí do služby
pre starších obyvateľov)
Možnosť využitia majetku mesta (nevyužitých budov) na poskytovanie komunitne
orientovaných sociálnych služieb pre deti, mládež a rodinu.

Ohrozenia
 Veľmi ľahká dostupnosť drog v meste a bezproblémový prístup k hazardným hrám
a automatom.
 Nárast deložovaných rodín s deťmi z bytov vo vlastníctve mesta.
 Neplnenie cieľov a priorít stanovených z lokálnej stratégie komplexného prístupu
marginalizovaných rómskych komunít mesta.
 Dlhodobá absencia programu rozvoja bývania mesta.
 Akútny nedostatok chránených dielní (okrem pracoviska mestskej polície)
a sociálneho podniku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
 Rast indexu starnutia obyvateľstva.
 Nedostatok personálu a nízke finančné ohodnotenie pracovníkov poskytujúcich
odborné činnosti v oblasti sociálnych služieb.
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3 Strategická časť
Strategická časť obsahuje určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa
jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane
kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení,
potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode mesta.
Zároveň obsahuje aj časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením
kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu
službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch
v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli
vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov mesta,
ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych
podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára mesto
a zapojené subjekty na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb. V tejto
časti porovnávame naše lokálne ciele so špecifickými cieľmi Národných priorít rozvoja
sociálnych služieb, ktorými je aj zvýšenie dostupnosti komunitných sociálnych služieb.
Prehľad o existujúcej kapacite a návrh kvantifikovanej potreby navýšenia kapacity
odborných činností a sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni,
vypracovaný na základe analýzy potrieb prijímateľov sociálnych služieb (obyvateľov
mesta).
Tab. č. 12 – Potreba navýšenia kapacity sociálnych služieb pre obyvateľov mesta Dolný Kubín
Druh sociálnej služby

Potreba navýšenia
kapacity
Odborné činnosti (ktoré sa môžu vykonávať samostatne)

Sociálne poradenstvo
základné
Sociálne poradenstvo
špecializované

Sociálna rehabilitácia
Stimulácia
komplexného vývoja
dieťaťa so ZP

Existujúca kapacita

6 zamestnancov Mesta Dolný Kubín

X

Pre rodiny v krízovej situácii
Pre zdravotne znevýhodnených
Pre týrané osoby
Pre osoby závislé na návykové látky
3 zamestnanci Mesta Dolný Kubín
x

10 hod. / mesačne
2 hod./ mesačne
x
20 hod. / mesčne
x
x

Sociálne služby krízovej intervencie
Terénna sociálna služba
krízovej intervencie
Nízkoprahové denné
centrum
Integračné centrum
Komunitné centrum
Nocľaháreň
Útulok

3 zamestnanci Mesta Dolný Kubín
x

x
1 denné centrum pre mládež

x
100 klientov mesačne
12 lôžok
16 lôžok

x
x
x
x
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Domov na polceste
Nízkoprahová sociálna
služba pre deti a rodinu
Zariadenie núdzového
bývania

x
2 zamestnanci Mesta Dolný Kubín

x
x

16 lôžok

x

Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
Pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa
a podpora
zosúlaďovania
rodinného života a
pracovného života
Zariadenie dočasnej
starostlivosti o dieťa
Služba včasnej
intervencie

x

x

x

x

2 zamestnanci iného verejného
poskytovateľa

x

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(iba s denným
alebo týždenným
pobytom)
Špecializované
zariadenie
Denný stacionár
Opatrovateľská služba
Prepravná služba
Sprievodcovská služba a
predčitateľská služba
Sprostredkovanie
tlmočníckej služby
Sprostredkovanie
osobnej asistencie
Požičiavanie pomôcok

x

8 lôžok

40 lôžok
24 lôžok

5 lôžok
x

x
44 klientov resp. lôžok

x
x

43 lôžok

5 lôžok /rok

x

4 klienti / mesačne
600 hodín / mesačne
x
x

3 vozidlá
x
x

x

x

x

x

Požiadavka zriadiť

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
Monitorovanie a
signalizácia potreby
pomoci
Krízová pomoc
poskytovaná
prostredníctvom
telekomunikačných
technológií

x

10 klientov

Linky pomoci

x
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Podporné služby
Odľahčovacia služba
Pomoc pri výkone
opatrovníckych práv a
povinností
Denné centrum

2 klienti / mesiac
x

x
x

400 prijímateľov

Podpora samostatného
bývania
Jedáleň
Práčovňa
Stredisko osobnej
hygieny

x

100 prijímateľov v ostatných
m.č.
8 lôžok

60 donášok denne
x
x

120 donášok
x
x

Ciele a priority komunitného plánu do roku 2020.
Z prieskumu potrieb obyvateľov mesta, ako aj analýzy potrieb prijímateľov a poskytovateľov
sociálnych služieb a po posúdení ich súladu s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb boli
stanovené ciele a priority, ktoré zabezpečia naplnenie potrieb a očakávaní obyvateľov mesta.

3.1 Ciele a priority „Všetky cieľové skupiny“.
Cieľ č.1 Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb
Priorita 1.1.

Zvýšenie úrovne
informovanosti
o dostupnosti
sociálnych služieb

Opatrenie 1.1.1

Aktivita 1.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia (* RM –
rozpočet mesta)

Gestor / termín plnenia

Mapovanie
a sieťovanie
geografickej
dostupnosti

Na webovom sídle mesta
sprístupniť záujemcom
komplexnú informáciu
o dostupnosti služieb

0,00 EUR/ RM*

Mesto/ december 2018

Opatrenie 1.1.2

Aktivita 1.1.2.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vydať brožúru sociálneho
sprievodcu mesta

920,00 EUR/ RM

Mesto/ jún 2019

Aktivita 1.1.2.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vydať dostatočný počet
informačných letákov
podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb

350,00 EUR/RM

Mesto v spolupráci
s dostupnými
poskytovateľmi/ marec
2019

Opatrenie 1.1.3

Aktivita 1.1.3.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

7200,00 EUR/ RM

Mesto/ december 2018

Zabezpečenie
sociálnych služieb
na komunitnej
úrovni

Podporiť zriadenie
Mestského centra
sociálnych služieb aj so
zameraním činnosti na
poskytovanie
komplexných informácií
o dostupnosti kvalitných
sociálnych služieb

Mapovanie
a sieťovanie
finančnej a sociálnej
dostupnosti
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a poskytovanie
základného sociálneho a
špecializovaného
poradenstva

Cieľ č.2 Zvýšenie kvality sociálnych služieb
Priorita 2.1.

Zvýšenie motivácie
odborných
zamestnancov
zabezpečujúcich
poskytovanie
sociálnych služieb a

Opatrenie 2.1.1

Zvýšiť motivačnú
zložku mzdy
sociálnych
pracovníkov
a motivovať
odborníkov
k spolupráci
s mestom

odborných činností

Priorita 2.2

Zvýšenie kvality
organizačného
a materiálno
technického
zabezpečenia
sociálnych služieb.

Opatrenie 2.2.1

Zmapovať stav
zavedenia
štandardov kvality
u poskytovateľov
sociálnych služieb

Aktivita 2.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Rokovať so štatutárnymi
zástupcami
poskytovateľov sociálnych
služieb o systéme
odmeňovania

0,00 EUR/ RM

Odborové organizácie
poskytovateľov/
december 2018

Aktivita 2.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Motivovať odborníkov
a akreditované subjekty
na poskytovanie svojich
služieb v prospech
obyvateľov mesta

800,00 EUR/ RM

Mesto/ august 2019

Aktivita 2.2.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zverejnenie
a sprístupnenie
štandardov kvality
sociálnych služieb
poskytovaných mestom
všetkým prijímateľom

0,00 EUR/RM

Mesto / december 2018

Aktivita 2.2.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vyžiadanie štandardov
kvality od dostupných
poskytovateľov sociálnych
služieb

0,00 EUR/RM

Mesto/ január 2019

Cieľ č.3 Zefektívniť spoluprácu so sektorom zdravotníctva a integrovaných sociálnych služieb
Priorita 3.1.

Efektívne
plánovanie
kvalitných služieb
na komunitnej
úrovni

Opatrenie 3.1.1

Zabezpečenie
vzájomne výhodnej
spolupráce so
subjektami
poskytujúcimi
zdravotnú
starostlivosť

Aktivita 3.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Uzatvoriť zmluvy
o spolupráci
s dopytovanými
zdravotníckymi
zariadeniami, ktoré budú
mať záujem
o poskytovanie kvalitných
služieb

0,00 EUR/ RM

Mesto / poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti/
február 2019

Aktivita 3.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Uzatvoriť zmluvy
o spolupráci so
zdravotnými poisťovňami

0,00 EUR/ RM

Mesto/ júl 2019
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Opatrenie 3.2.1

Aktivita 3.2.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zabezpečenie
vzájomne výhodnej
spolupráce so
subjektami
poskytujúcimi
sociálne služby

Uzatvoriť zmluvy
o spolupráci
s dopytovanými
poskytovateľmi, ktorí
majú spracované
štandardy kvality
poskytovaných služieb

40 500,00 EUR/
RM

Mesto /poskytovatelia/
január 2019 – december
20419

Aktivita 4.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vypracovať „Program
rozvoja bývania Mesta
Dolný Kubín“

0,00 EUR/ RM

Mesto/ september 2019

Aktivita 4.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vypracovať štúdiu
podporovaného
(asistovaného) bývania v
meste

0,00 EUR/RM

Mesto/ marec 2019

Cieľ č.4 Zabezpečiť koncepciu rozvoja bývania mesta
Priorita 4.1.

Podpora
samostatného
bývania

Opatrenie 4.1.1

Zvýšiť dostupnosť
bývania pre všetky
sociálne vrstvy
obyvateľov mesta

3.2 Ciele a priority cieľovej skupiny „Obyvatelia ohrození sociálnym vylúčením“.
Cieľ č.5 Zvýšiť úroveň preventívnych opatrení v rodinnom a otvorenom prostredí
Priorita 5.1.

Efektívne
poskytovanie
služieb krízovej
intervencie

Opatrenie 5.1.1

Zintenzívniť
vyhľadávaciu
činnosť
a poskytovanie
sociálneho
poradenstva

Aktivita 5.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zmapovať sociálnu
situáciu obyvateľov mesta
s trvalým pobytom
„Mesto Dolný Kubín“

0,00 EUR/RM

Mesto / január – jún 2019

Aktivita 5.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zmapovať sociálnu
situáciu osamelo žijúcich
obyvateľov vo veku nad
80 rokov

0,00 EUR/RM

Mesto/ september –
december 2018

3.3 Ciele a priority cieľovej skupiny „Deti mládež a rodina“.
Cieľ č.6 Podporiť nové druhy sociálnych služieb pre rodinu
Priorita 6.1.

Opatrenie 6.1.1

Aktivita 6.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vytvoriť podmienky na
rozširovanie počtu
materských centier a
podporovanie dostupnosti

4 000,00 EUR/RM

Mesto/ marec 2019
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Rozvoj
ambulantných a
terénnych
sociálnych služieb

Priorita 6.2.

Podpora
nízkoprahových
programov
a služieb pre deti a
mládež

Podpora nových
druhov a foriem
terénnych a
ambulantných
služieb a zlepšenie
ich kvality a
dostupnosti

Opatrenie 6.2.1

Podpora
preventívnych
aktivít zameraných
na predchádzanie
rizikového
správania mládeže

už existujúcich zariadení
starostlivosti o deti do 3
rokov
Aktivita 6.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vytvoriť priestorové
podmienky na spoločné
trávenie voľného času detí
viacpočetných rodín
a rodín s deťmi
v náhradnej rodinnej
starostlivosti

10 000,00 EUR/
RM

Mesto / máj 2019

Aktivita 6.2.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Podporiť zriadenie
Mestského centra
sociálnych služieb aj so
zameraním na komplexné
služby protidrogového
centra

7200,00 EUR/RM

Mesto/ jún 2019

Aktivita 6.2.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zvýšiť systematickú
podporu existujúcich
nízkoprahových klubov
pre deti a mládež
a podporiť nové start
upové resp. coworkingové centrá
mládeže

3 000,00 EUR/
RM

Mesto/ január 2019

3.4 Ciele a priority cieľovej skupiny „Obyvatelia so zdravotným znevýhodnením“
Cieľ č.7 Rozšíriť ponuku služieb pre občanov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny
Priorita 7.1.

Podpora procesu
integrácie
obyvateľov so
zdravotným
znevýhodnením

Opatrenie 7.1.1

Zvýšenie počtu
terénnych a
ambulantných
služieb

Aktivita 7.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zriadiť požičovňu
kompenzačných pomôcok

0,00 EUR/RM

Mesto/november 2018

Aktivita 7.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Podporiť zriadenie
sociálneho podniku
prioritne zameraného na
zamestnávanie osôb so
zdravotným
znevýhodnením a inak
sociálne znevýhodnených

0,00 EUR/RM

Mesto/ jún 2019
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3.5 Ciele a priority cieľovej skupiny „Obyvatelia odkázaní na dlhodobú sociálnu
starostlivosť“
Cieľ č.8 Zvýšiť kapacitu sociálnych služieb na komunitnej úrovni
Priorita 8.1.

Rozvoj
komunitných
sociálnych služieb

Opatrenie 8.1.1

Zriadenie nových
druhov a zvýšenie
kapacity terénnych
a ambulantných
sociálnych služieb

Aktivita 8.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Podporiť zriadenie Mestského
centra sociálnych služieb,
v ktorom bude umiestnená
centrála monitoringu
a signalizácie pomoci

5 800,00
EUR/RM

Mesto/ jún 2019

Aktivita 8.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zvýšiť kapacitu domácej
opatrovateľskej služby o 600
hod. mesačne

34 000,00
EUR/RM

Mesto / január 2019 –
júl 2019

Aktivita 8.1.1.3

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zabezpečiť dokončenie
projektovej dokumentácie pre
výstavbu Denného stacionára

5 000,00 EUR/
RM

Mesto / január 2019

Aktivita 8.1.1.4

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Rozšíriť kapacitu stravovania
v rodinnom prostredí
nákupom nového vozidla

20 000,00 EUR/
RM

Mesto / január 2019

Aktivita 8.1.1.5

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Rozšíriť kapacitu stravovania
v prevádzkach verejného
stravovania vo všetkých
mestských častiach

0,00 EUR/ RM

Mesto / január 2019

Aktivita 8.1.1.6

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Podporiť zriadenie
nízkoprahových
multifunkčných centier vo
všetkých mestských častiach

6 000,00 EUR/
RM

Mesto / júl 2019

Priorita 8.2.

Opatrenie 8.2.1

Aktivita 8.2.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zabezpečenie
sociálnych služieb
na komunitnej
báze

Transformácia
existujúcich
zariadení
sociálnych služieb
mesta a využitie
nepotrebných
budov na
zariadenia
komunitnej
starostlivosti

Zrealizovať rekonštrukciu
budovy zariadenia
opatrovateľskej služby na ul.
Obrancov mieru 1778 v súlade
s projektovou dokumentáciou
a vytvoriť podmienky na
poskytovanie viacerých
druhov ambulantných
a pobytových služieb
poskytovaných na určitý čas

250 000 EUR/
RM/EU

Mesto / december 2020
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(nadstavba
budovy , výťah
a uteplenie
budovy)

Priorita 8.3.

Zvýšenie
dostupnosti
služieb
regionálneho
charakteru

Opatrenie 8.3.1

Zabezpečenie
dopytovaných a
nedostatkových
druhov a foriem
sociálnych služieb

Aktivita 8.2.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Pripraviť projektový zámer
a štúdiu využitia budovy na ul.
J.Ťatliaka 1786 za účelom
možného poskytovania služieb
asistovaného (podporovaného
bývania), resp. bývania pre
mladé rodiny

0,00 EUR/ RM

Mesto / marec 2019

Aktivita 8.3.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zmluvne zabezpečiť
dopytované špecializované
poradenstvo u akreditovaných
subjektov

1000,00 EUR/
RM

Mesto / jún 2019

Aktivita 8.3.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zmluvne zabezpečiť
poskytovanie sociálnych
služieb v zariadeniach pre
seniorov

13 500 EUR/RM

Mesto/ rok 2019 -2020

Aktivita 8.3.1.3

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Zmluvne zabezpečiť
poskytovanie sociálnych
služieb v špecializovaných
zariadeniach

26 000 EUR/ RM

Mesto/ rok 2019 - 2020

3.6. Ciele a priority cieľovej skupiny „Komunita a rozvoj“
Cieľ č.9 Zvýšiť participáciu obyvateľov na rozvoji sociálnych služieb
Priorita 9.1.

Podpora
občianskych
iniciatív aktívnych
v oblasti sociálnej
pomoci

Opatrenie 9.1.1

Efektívne
plánovanie
občianskych aktivít

Aktivita 9.1.1.1

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Rozšíriť možnosti
grantovej podpory mesta
„Šanca pre všetkých“
o podporu pravidelných
činností v sociálnej oblasti

800,00 EUR/ RM

Mesto / november 2018

Aktivita 9.1.1.2

Náklady/ zdroje
krytia

Gestor / termín plnenia

Vytvoriť možnosti pre
zriadenia „Centra
dobrovoľníctva“ tak, aby
mesto bolo prijímajúcou
a vysielajúcou
organizáciou
dobrovoľníkov

7 200,00 EUR /
RM

Mesto / január 2019
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4 Implementačná časť
4.1 Monitoring a hodnotenie
Základom úspešného naplnenia komunitného plánu je pravidelná kontrola, monitoring
a hodnotenie. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Dolný Kubín bol prijatý uznesením
MsZ č. 348/2018 dňa 28.6.2018. V súlade s §18 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení kontrolu tohto uznesenia vykoná útvar hlavného kontrolóra mesta.
Monitoring plnenia priorít a cieľov sa vykoná pravidelne podľa nasledovného
harmonogramu:
Tab. č. 14 – Harmonogram monitoringu a hodnotenia KP
Subjekt vykonávajúci kontrolu

Periodicita

Hlavná pracovná skupina

Každý rok k 31.12.

Komisia sociálnych vecí
a rodiny pri MsZ
Mestské zastupiteľstvo

Každý rok k 31.01.

Široká verejnosť

Každý rok k 30.10.

Každý rok k 30.04.

Spôsob
Spracovanie informatívnej
správy predloženej komisii
sociálnych vecí a zdravotníctva
pri MsZ.
Prerokovanie informatívnej
správy spracovanej členmi HPS
Spracovanie správy o plnení
cieľov, priorít a návrhu o prijatí
opatrení na odstránenie
prípadných nedostatkov.
Na odbornej konferencii
venovanej rozvoju
komunitných sociálnych
služieb.

4.2 Návrh kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov
Aktivita

Popis aktivity

Indikátor

Cieľová hodnota

Aktivita 1.1.1.1

Na webovom sídle
mesta sprístupniť
záujemcom
komplexnú informáciu
o dostupnosti služieb
Vydať brožúru
sociálneho sprievodcu
mesta
Vydať dostatočný
počet informačných
letákov podľa
jednotlivých druhov
sociálnych služieb
Podporiť zriadenie
Mestského centra
sociálnych služieb

Zverejnenie
informácie

0/1

Počet brožúr

0/100

Počet letákov

0/500

Vypracovanie
projektového zámeru

0/1

Aktivita 1.1.2.1

Aktivita 1.1.2.2

Aktivita 1.1.3.1
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Aktivita 2.1.1.1

Aktivita 2.1.1.2

Aktivita 2.2.1.1

Aktivita 2.2.1.2

Aktivita 3.1.1.1

Aktivita 3.1.1.2

Aktivita 3.1.2.1

Aktivita 4.1.1.1

Aktivita 4.1.1.2

Rokovať so
štatutárnymi
zástupcami
poskytovateľov
sociálnych služieb
o systéme
odmeňovania
Motivovať odborníkov
a akreditované
subjekty na
poskytovanie svojich
služieb v prospech
obyvateľov mesta
Zverejnenie
a sprístupnenie
štandardov kvality
sociálnych služieb
poskytovaných
mestom všetkým
prijímateľom
Vyžiadanie štandardov
kvality od dostupných
poskytovateľov
sociálnych služieb
Uzatvoriť zmluvy
o spolupráci
s dopytovanými
zdravotníckymi
zariadeniami, ktoré
budú mať záujem
o poskytovanie
kvalitných služieb
Uzatvoriť zmluvy
o spolupráci so
zdravotnými
poisťovňami
Uzatvoriť zmluvy
o spolupráci
s dopytovanými
poskytovateľmi
sociálnych služieb,
ktorí majú spracované
štandardy kvality
poskytovaných služieb
Vypracovať „Program
rozvoja bývania Mesta
Dolný Kubín“
Vypracovať štúdiu
podporovaného
(asistovaného)
bývania v meste

Dohodnutie
podmienok
v kolektívnej zmluve

0/1

Zaslať ponuku na
spoluprácu

0/1

Vypracovanie
a zverejnenie
štandardov kvality

0/2

Vyžiadanie štandardov
kvality od 12
poskytovateľov

0/12

Uzatvoriť zmluvy
minimálne s dvoma
poskytovateľmi

0/2

Uzatvoriť zmluvy
minimálne s dvoma
poisťovňami

0/2

Uzatvoriť rámcové
zmluvy minimálne
s piatimi
poskytovateľmi

0/5

Vypracovať dokument

0/1

Vypracovať štúdiu

0/1
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Aktivita 5.1.1.1

Aktivita 5.1.1.2

Aktivita 6.1.1.1

Aktivita 6.1.1.2

Aktivita 6.2.1.1

Aktivita 6.2.1.2

Aktivita 7.1.1.1

Aktivita 7.1.1.2

Aktivita 8.1.1.1

Zmapovať sociálnu
situáciu obyvateľov
mesta s trvalým
pobytom „Mesto
Dolný Kubín“
Zmapovať sociálnu
situáciu osamelo
žijúcich obyvateľov v
dôchodkovom veku
(prioritne vo veku nad
80 rokov)
Vytvoriť podmienky na
rozširovanie počtu
materských centier a
podporovanie
dostupnosti už
existujúcich zariadení
starostlivosti o deti do
3 rokov
Vytvoriť priestorové
podmienky na
spoločné trávenie
voľného času detí
viacpočetných rodín
a rodín s deťmi
v náhradnej rodinnej
starostlivosti
Podporiť zriadenie
Mestského centra
sociálnych služieb
Zvýšiť systematickú
podporu existujúcich
nízkoprahových
klubov pre deti
a mládež a podporiť
nové start upové resp.
co-workingové centrá
mládeže
Zriadiť požičovňu
kompenzačných
pomôcok
Podporiť zriadenie
sociálneho podniku
prioritne zameraného
na zamestnávanie
osôb so zdravotným
znevýhodnením a inak
sociálne
znevýhodnených
Podporiť zriadenie
Mestského centra

Zmapovať sociálny
status u 740
obyvateľov

0/740

Zmapovať sociálny
status minimálne
u 250 seniorov
(počet obyv. nad 80 r.
k 31.12.2017 je 504.)

0/250

Zaradiť do priorít
grantového programu
„Šanca pre všetkých“

0/1

Upraviť interné
predpisy
a prevádzkové hodiny
zariadení
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta na
tieto účely

0/10

Vypracovať projektový
zámer

0/1

Zaradiť do priorít
grantového programu
„Šanca pre všetkých“

0/1

Uzatvoriť rámcovú
zmluvu s existujúcim
poskytovateľom
Vypracovať
podnikateľský zámer
v súlade s platnou
legislatívou

0/1

Vypracovať projektový
zámer

0/1
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0/1

Aktivita 8.1.1.2

Aktivita 8.1.1.3

Aktivita 8.1.1.4

Aktivita 8.1.1.5

Aktivita 8.1.1.6

Aktivita 8.2.1.1

Aktivita 8.2.1.2

sociálnych služieb
Zvýšiť kapacitu
domácej
opatrovateľskej služby
o 600 hod. mesačne
Zabezpečiť
dokončenie
projektovej
dokumentácie pre
výstavbu Denného
stacionára
Rozšíriť kapacitu
stravovania
v rodinnom prostredí
nákupom nového
vozidla
Rozšíriť kapacitu
stravovania
v prevádzkach
verejného stravovania
vo všetkých mestských
častiach
Podporiť zriadenie
nízkoprahových
multifunkčných
centier vo všetkých
mestských častiach
Zrealizovať
rekonštrukciu budovy
zariadenia
opatrovateľskej služby
na ul. Obrancov mieru
1778 v súlade
s projektovou
dokumentáciou
a vytvoriť podmienky
na poskytovanie
viacerých druhov
ambulantných
a pobytových služieb
poskytovaných na
určitý čas
Pripraviť projektový
zámer a štúdiu využitia
budovy na ul.
J.Ťatliaka 1786 za
účelom možného
poskytovania služieb
asistovaného
(podporovaného
bývania), resp. bývania

Zvýšiť stav o 4
pracovné úväzky

0/4

Objednať spracovanie
u projektanta

0/1

Zakúpiť vozidlo

0/1

Zmluvne dohodnúť
prevádzky verejného
stravovania

0/6

Vypracovať návrhy
prevádzkových
poriadkov týchto
centier

0/10

Zrealizovať
rekonštrukciu

0/1

Vypracovať projektový
zámer

0/1
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Aktivita 8.3.1.1

Aktivita 8.3.1.2

Aktivita 8.3.1.3

Aktivita 9.1.1.1

Aktivita 9.1.1.2

pre mladé rodiny
Zmluvne zabezpečiť
dopytované
špecializované
poradenstvo
u akreditovaných
subjektov
Zmluvne zabezpečiť
poskytovanie
sociálnych služieb
v zariadeniach pre
seniorov
Zmluvne zabezpečiť
poskytovanie
sociálnych služieb
v špecializovaných
zariadeniach
Rozšíriť možnosti
grantovej podpory
mesta „Šanca pre
všetkých“ o podporu
pravidelných činností
v sociálnej oblasti
Vytvoriť možnosti pre
zriadenia „Centra
dobrovoľníctva“

Vypracovať návrhy
rámcových zmlúv
minimálne u troch
subjektov

0/3

Vypracovať návrhy
rámcových zmlúv
minimálne u troch
poskytovateľov

0/3

Vypracovať návrhy
rámcových zmlúv
minimálne u troch
poskytovateľov

0/3

Zapracovať do priorít
grantového programu

0/1

Vypracovať návrh
štatútu centra
dobrovoľníctva

0/1

4.3. Schéma komunitného plánovania

Mesto Dolný
Kubín ako garant
dostupnosti
sociálnych
služieb

Poskytovatelia
sociálnych
služieb

KOMUNITNÝ
DIALÓG

Schéma č. 2 – Schéma komunitného plánovania
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Prijímatelia
sociálnych
služieb
(obyvatelia)

Záver
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Dolný Kubín na obdobie do roku 2020 je prioritne
zameraný na zvýšenie dostupnosti a kvality a sociálnych služieb, na zlepšenie spolupráce
s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb na lokálnej a regionálnej
úrovni. Prioritne sa zameriava na realizáciu preventívnych opatrení v rodinnom a otvorenom
prostredí, na rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, nových foriem a rôznych
druhov služieb pre všetky cieľové skupine v multifunkčných komunitných centrách. Oproti
predchádzajúcim etapám komunitného plánovania, tento strategický dokument obsahuje
reálne dosiahnuteľné priority a ciele, ktoré boli dohodnuté v procese komunitného
plánovania so všetkými zúčastnenými stranami, pričom veľký dôraz je kladený aj na rozvoj
dobrovoľníctva. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Dolný Kubín tvorí dôležitý
dokument, ktorý vytvára predpoklady pre plánovanie, financovanie a časové zosúladenie
rozvoja sociálnych služieb do roku 2020. Je to otvorený strategický materiál, ktorý sa bude
pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať podľa potrieb obyvateľov mesta, bude sa
prispôsobovať legislatívnym zmenám a rozpočtovým možnostiam Mesta Dolný Kubín.

Mgr. Eva Palugová
Odbor sociálnych vecí a rodiny MsÚ
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Zoznam skratiek a značiek
CSS- centrum sociálnych služieb
DC –denné centrum
DhN – dávka v hmotnej núdzi
DONsP –Donooravská nemocnica s poliklinikou
DSS- Domov sociálnych služieb
EÚ – Európska únia
EK – Európska komisia
FSR –Fond sociálneho rozvoja
HPS – hlavná pracovná skupina
IA MPSVR – Implementačná agentúra MPSVR
KC- Komunitné centrum
KIC –konzultačné informačné centrum
KP –komunitný plán sociálnych služieb
m.č. – mestská časť
MAS –miestna akčná skupina
MEN – miera evidovanej nezamestnanosti
MHD –miestna hromadná preprava
MO JDS –miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
MPSVR – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
MsÚ – Mestský úrad v Dolnom Kubíne
MsZ – Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne
OR- Okresné riaditeľstvo
p.b. – podielový bod
PHSR –plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
RM- rozpočet mesta
SpKCH –Spišská katolícka charita
SR – Slovenská republika
SRaDV – sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
SVaZ – (komisia) sociálnych vecí a zdravotníctva
SWOT - (Strengths) silné, (Weaknesses) slabé (Opportunities) príležitosti, (Threats) ohrozenia
TP – trvalý pobyt
ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie
ŤZP-S - ťažké zdravotné postihnutie so sprievodom
UoZ – uchádzač o zamestnanie
ÚPSVaR –Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
VPM – voľné pracovné miesta
ZMODO –Združenie miest a obcí dolnej Oravy
ZO SZŤP –základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby
ZpS – zariadenie pre seniorov
ZSS- zariadenie sociálnych služieb
ŽSK –Žilinský samosprávny kraj
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Príloha č.1 – Dotazník ( prieskum potrieb u obyvateľov mesta)
Mesto Dolný Kubín pracuje v poradí už na IV. etape Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta na obdobie do roku 2020. Cieľom tejto aktivity je aktualizovať sieť už poskytovaných
služieb na miestnej úrovni a nastaviť taký systém komunitných služieb, ktorý bude
zodpovedať zisteným potrebám občanov, miestnym špecifikám a odlišnostiam. Na tvorbe
plánu spolupracujeme s odborníkmi z rôznych sledovaných oblastí, ale chceme poznať aj
Vaše názory a do materiálu zapracovať aj Vaše návrhy a podnety. Preto sa na Vás obraciame
s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu
komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou dokážeme stanoviť priority v poskytovaní
sociálnych služieb na území nášho mesta.
Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne na potreby spracovania komunitného
plánu sociálnych služieb.
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka .
Pohlavie * (Povinné)

Vek * .................................

 Muž
 Žena
Vzdelanie *






základné
stredné odborné bez maturity
stredné odborné s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. Stupňa

Sociálny status *







študent
zamestnaný
nezamestnaný
dôchodca
invalidný dôchodca
iné..............................................................................................................

Na koho by ste sa obrátili, ak by ste potrebovali získať informácie o sociálnych službách v
meste? *
 Mestský úrad
 Úrad práce v Dolnom Kubíne
 na rodinu a priateľov
 vyhľadám cez internet
 na niekoho, kto služby využíva
 Iné...................................................................................................................
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Označte sociálne služby, ktoré osobne Vy, alebo Vaši príbuzní využívajú. *

















donáška jedla
opatrovateľská služba
prepravná služba (sociálny taxík)
služby v dennom centre (klube dôchodcov)
služby v zariadení opatrovateľskej služby
služby zariadenia pre seniorov (domova dôchodcov)
služby nocľahárne
sociálne poradenstvo
komunitné centrum
nízkoprahovú službu pre deti a rodinu
nájomné bývanie
zariadenie núdzového ubytovania (útulok)
denný stacionár
terénna služba krízovej intervencie
žiadne
iné......................................................................................................

Aké sociálne služby Vám, Vašim príbuzným, alebo priateľom chýbajú ? *










pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa do 3 rokov
zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov
požičiavanie špeciálnych pomôcok (kompenzačných a zdravotníckych)
sociálne bývanie (bývanie s asistenciou sociálnych pracovníkov)
elektronický monitorovací systém pre osamelé osoby (signalizácia pomoci)
centrum sociálnych služieb (všetky informácie a služby na jednom mieste)
terénna služba krízovej intervencie
žiadne
iné...............................................................................................................

Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili ? *








terénnu formu (v prirodzenom rodinnom prostredí)
ambulantnú (denná návšteva zariadenia)
ambulantnú týždennú (okrem soboty a nedele)
rezidenčnú (na krátku dobu vrátane dní pracovného pokoja sviatkov)
pobytovú na dobu určitú
pobytovú na dobu neurčitú
iné................................................................................................................

Uvažujete o tom, že do roku 2020 budete požadovať poskytovanie sociálne služby ? *
 áno
 nie
 iné................................................................................................................
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Ak ste odpovedali kladne, o akú formu sociálnej služby budete mať záujem ?





sociálne bývanie s asistenciou
sociálne služby v rodinnom prostredí
sociálne služby pobytovou formou
iné..........................................................................................................

Akej skupine obyvateľov nášho mesta sociálne služby chýbajú najviac ? *








rodičom detí do 3 rokov
rodičom zdravotne znevýhodnených detí
mládeži
rodinám s deťmi
osamelým obyvateľom mesta
seniorom
iné...........................................................................................................

Tu nám môžete napísať návrhy a podnety k plánu sociálnych služieb :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
V prípade, že sa chcete osobne zúčastniť procesu tvorby plánu sociálnych služieb, uveďte
svoju mailovú adresu :
............................................................................................................
Ďakujeme za vyplnenie dotazníka .
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Príloha č.2 Dotazník spokojnosti s poskytovanými službami.
Vážený pán, vážená pani,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie
nasledovného dotazníka, ktorého cieľom je
zmapovať
Vašu
spokojnosť
resp.
nespokojnosť so sociálnymi službami
poskytovanými Mestom Dolný Kubín.
Za anonymné vyplnenie a odoslanie dotazníka Vám vopred ďakujeme!
Otázky v
dotazníku

Spokojný (á)

Hodnotenie
Čiastočne spokojný (á) Nespokojný (á)

Ste spokojný (á) s ponukou individuálnych, skupinových a komunitných aktivít v Dennom
centre ?
Ste spokojný (á) s prevádzkovými hodinami Denného centra ?
Ste spokojný (á) s úrovňou sociálneho poradenstva poskytovaného sociálnou
pracovníčkou?
Ste spokojný (á) s vybavením Denného centra (materiálno technického vybavenia
záujmovej činnosti) ?
Ste spokojný s čistotou priestorov Denného centra a jeho okolia (upratovanie, záhrada,
údržba...)?
Máte dostatok priestoru na vyslovenie svojich námetov na činnosť Denného centra ?
Zmenila sa kvalita zariadenia a ponúkaných služieb za posledných 5 (päť) rokov?
Ste spokojný (á) s kvalitou úkonov poskytovaných opatrovateľkami?
Ste spokojný (á) s rozsahom opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov, ktoré ste si
objednali?
V prípade, že súčasťou úkonov je príprava, alebo donáška stravy, ste spokojný (á)
s kvalitou jedál?
Ste spokojný (á) s prácou a prístupom zamestnancov (zdravotná sestra, opatrovateľky,
sociálne pracovníčky) ?
Ste spokojný (á) s poskytovaním podporných služieb (upratovanie, pranie, dohľad)?
V prípade, že využívate prepravnú službu (sociálny taxík), ste spokojný (á) s kvalitou
poskytovanej služby?
Zmenila sa kvalita Vášho života poskytovaním sociálnych služieb k lepšiemu?
Ako rodinní príslušníci ste spokojní s kvalitou úkonov poskytovaných opatrovateľkami?
Ste spokojní s rozsahom opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov požadovaných
v prospech Vášho príbuzného ?
Ste spokojní s prácou a prístupom zamestnancov (zdravotná sestra, opatrovateľky,
sociálne pracovníčky) ?
Ste spokojní s kvalitou poskytovanej prepravnej služby (sociálneho taxíka)?
Zmenila sa kvalita života Vášho príbuzného poskytovaním sociálnych služieb k lepšiemu?
Ste spokojný s poskytovaním ostatných služieb (upratovanie, pranie, údržba...)?
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Boli ste spokojný s prístupom personálu pri Vašom nástupe do zariadenia opatrovateľskej
služby?
Ste spokojný so svojím bývaním v zariadení?
Ste spokojný so stravovaním v zariadení?
Ste spokojný s poskytovaním ostatných služieb (upratovanie, pranie, údržba...)?
Ste spokojný s ponukou záujmových aktivít organizovaných sociálnymi pracovníkmi ?
Máte dostatok súkromia v zariadení?
Zmenila sa kvalita vášho života nástupom do zariadenia k lepšiemu?
Ste spokojný s poskytovaním ostatných služieb (upratovanie, pranie, údržba...)?
Ste spokojná/ý s chuťou a vzhľadom podávaných jedál?
Ste spokojná/ý s výberom jedál?
Ste spokojná/ý s kvalitou podávaných jedál?
Ste spokojná/ý s personálom zabezpečujúcim donáškovú službu ?
Uveďte, čo by podľa Vás prispelo k zvýšeniu kvality sociálnych služieb. Ak ste uviedli
nespokojnosť, uveďte prosím, aj dôvody Vašej nespokojnosti, aby sme svoju prácu mohli
zlepšiť a nedostatky odstrániť.

Príloha č. 3 - Výsledky prieskumu spokojnosti s poskytovanými službami :

Sociálna služba

Počet
respondentov

Denné centrum

46
54

Domáca
opatrovateľská
služba
a prepravná
služba
Zariadenie
opatrovateľskej
služby

Služby jedálne

Spokojní

71

0

0

0

Respondenti vyjadrili spokojnosť, nepodali žiadne návrhy.

12
23

Nespokojní

Čiastočne spokojní klienti navrhujú upraviť prevádzkové hodiny
zariadenia (4) , zlepšiť materiálno technické vybavenie
záujmovej činnosti (11 ), organizovať viac tanečných aktivít
s hudbou, zaviesť schránku na vyslovenie podnetov (6), zvýšiť
kvalitu poskytovaného sociálneho poradenstva (3)

22
22

Čiastočne
spokojní
16

10

1

Čiastočne spokojní klienti navrhujú zlepšiť kvalitu stravy,
uzamykať izby pri opustení zariadenia a zlepšiť vzhľad budovy
chodby. Nespokojnosť bola vyjadrená vo vzťahu k údržbe
budovy (maľovanie priestorov) a k personálu zariadenia.
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6

1

Klienti vo svojich návrhoch a čiastočne spokojní klienti navrhujú
väčšie zastúpenie ovocia, zeleniny a šalátov v prílohách (11),
častejšie jedlá z rýb (9), častejšie podávanie kvalitných zemiakov
(5), menej soliť jedlá (5), zatraktívniť ponuku jedál, nakoľko sa
ponuka neustále opakuje (4) a donášku jedál nerealizovať po
14,00 hod. –je to neskoro.
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