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1 ÚVOD
V súčasnosti nie je situácia v obciach jednoduchá, čoraz viac kompetencii prechádza na
samosprávy. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam plánovať
sociálne služby na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2 , obec vypracúva a schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v
ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb
poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje
personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na
ich zabezpečenie.
Poskytovanie sociálnych služieb samosprávou je náročné. Dopyt po sociálnych službách zo
strany obyvateľov rastie, čo je spôsobené

demografiou obyvateľstva, sociálnym zložením

obyvateľstva, vysťahovalectvom za prácou a ďalšími faktormi. Nie každá obec má možnosti na to
aby dokázala poskytnúť a zabezpečiť všetky zo zákona dostupné služby. Toto dokážu len obce ktoré
sa rozvíjajú a majú v prognóze svojho vývoja rast. Obec Jarabina je takou obcou a má snahu nastaviť
podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na
komunitnú a sociálnu prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku, alebo
predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych
problémov.
Naším cieľom je analyzovať existujúci stav a hľadať východiská pre čo najlepšie a
najefektívnejšie zabezpečenie sociálnych služieb v obci Jarabina pre obdobie rokov 2019 - 2023.
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1.1 Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni
obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám
jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Podstata komunitného
plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú do procesu ich plánovania
a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania. Komunitné plánovanie zosúlaďuje záujmy všetkých
zúčastnených strán a vytvára priestor pre hľadanie najlepších stratégií prostredníctvom vzájomnej
spolupráce.
Hlavné ciele komunitného plánovania sociálnych služieb
 identifikovať potreby v sociálnej oblasti na území mesta a zvoliť stratégiu ich riešenia s
ohľadom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb,
 predchádzať sociálnemu vylúčeniu, chudobe, sociálnej odkázanosti, vzniku sociálnopatologických javov a prehlbovaniu týchto negatívnych spoločenských javov,
 viesť aktívny dialóg k daným problémom a potrebám obce v oblasti sociálnych služieb a aktívne
hľadať riešenia konkrétnych problémov v spolupráci obce, občanov, priamych poskytovateľov
sociálnych služieb a v neposlednom rade aj samotných prijímateľov sociálnej pomoci,
 rozširovať a v čo možno najväčšej miere skvalitňovať poskytovanie sociálnych služieb v obci.
Cieľom komunitného plánovania je teda spoločne dospieť k identifikácii problémov, plánovať a
určovať stratégiu, a napokon vyriešiť alebo prispieť k riešeniu konkrétneho problému v komunite.1

1.2 Hlavné princípy komunitného plánovania
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

1

V komunitnom plánovaní majú potreby a ciele všetkých účastníkov rovnakú váhu.
Do komunitného plánovania je potrebné osloviť a zapojiť verejnosť tak, aby ponuka na
spoluprácu bola zrozumiteľná. Nikto nemá byť vylučovaný a diskriminovaný.
Hľadanie nových personálnych a finančných zdrojov – spolupráca s podnikateľskými subjektmi,
ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti, pomoc dobrovoľníkov, svojpomocné skupiny, pomoc
rodiny, susedská výpomoc a pod.
Pravidelné sprostredkovanie a odovzdávanie informácií je zárukou spätnej väzby - pripomienok
a podnetov zo strany všetkých účastníkov. Subjekty zapojené do komunitného plánovania majú
právo na rovnaký prístup k informáciám.
Proces prípravy komunitného plánu je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusii rôznych
skupín ľudí. Zabezpečuje že navrhovaný systém sociálnych služieb bude plne zodpovedať
miestnym potrebám, podmienkam a dostupným zdrojom.
Spolupráca medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania prináša kvalitnejšiu ponuku
sociálnych služieb, ktorá sa odráža aj v kvalite životných podmienok obyvateľov obce.
Spoločná dohoda vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov Komunitného plánu
podieľať

Zdroj: Filipová, Komunitný plán sociálnych služieb – Metodická príručka, 2016
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1.3 Východiská a dokumenty nadväzujúce na tvorbu komunitného plánu
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Jarabina je vypracovaný v zmysle Zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“).
Vychádza z nasledovných strategických dokumentov:
1. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 20202
2. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 20203
3. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014 – 20204
4. Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014 – 20195
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja6
6. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja7
7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Jarabina8

1.4 Komunitný plán sociálnych služieb
Výsledkom komunitného plánovania sociálnych služieb je strategický dokument Komunitný plán
sociálnych služieb. Ten určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu
vízie rozvoja sociálnych služieb v obci. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a
zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich
technickú, personálnu a finančnú vybavenosť a pod.
Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb ukladá obciam a mestám zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“) §83 ods. 5.

2

Dokument je dostupný na internete: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialnesluzby/np2015-2020_vd. pdf
3
Dokument je dostupný na internete:
http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2013/5_rokovanie
/MPSVR_narodnyprogram-aktivneho-starnutia_material.pdf
4
Dokument je dostupný na internete: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/tazkezdravotne-postihnutie/narodnyprogram-rozvoja-zivotnych-podmienok-osob-so-zdravotnym-postihnutim-roky-20142020. pdf
5
Dokument je dostupný na internete:
https://www.tsk.sk/buxus/docs/dokumenty/dokumenty_socialna_pomoc/narodne_program
Narodny_akcny_plan_pre_eliminaciu_a_prevenciu_nasilia_na_zenach_na_roky_2014_az_2019.pdf
6
Dokument je dostupný na internete: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/phsrpsk-2014-2020/
7
Dokument je dostupný na internete: https://www.po-kraj.sk/sk/e-sluzby/socialne-sluzby/koncepcia-rozvoja-socialnychsluzieb-navrh/
8
Dokument je dostupný na internete: http://www.obecjarabina.sk/files/2016-07-11-141422-2016-02-05-091451PHSR_Jarabina__1_.pdf
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2 ORGANIZÁCIA PROCESU KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Proces tvorby KPSS Obce Jarabina 2019 – 2023 bol realizovaný v nasledujúcej organizačnej
štruktúre:
Úroveň rozhodovania
Volené orgány
 Obecné zastupiteľstvo
 Obecná rada
 Komisie obecného zastupiteľstva

Úroveň riešenia úloh
Pracovná skupina
 Deti, mládež a rodina
 Osoby so zdravotným postihnutím
 Seniori
 Marginalizované komunity
 Nezamestnaní
 Bytová problematika
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3 ANALYTICKÁ FÁZA
Analytická fáza komunitného plánovania bola prioritne orientovaná na získanie komplexného
pohľadu na aktuálnu východiskovú situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb na území obce,
a to najmä na:
 popis socio-demografických ukazovateľov,
 zmapovanie súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb na území obce a súvisiacich
 problémov,
 zistenie potrieb užívateľov, poskytovateľov sociálnych služieb a názorov verejnosti.

3.1 Základný popis územia
Katastrálne územie Jarabina patrí na základe územno - správneho členenia do Prešovského kraja,
okresu Stará Ľubovňa, regiónu Zamagurie. Jarabina leží na južnom svahu strednej časti
Ľubovnianskej vrchoviny. Nadmorská výška v strede obce je 587 m n. m. a v chotári 570 – 1023 m
n. m. Prevažne zvlnený vrchovinný povrch chotára tvoria horniny magurského flyšu, na juhu
a juhozápade horniny bradlového pásma so skamenelinami. Výverovou eróziou hornín vznikol 300
m dlhý a až 40 m hlboký Jarabinský prielom. Väčšina chotára je odlesnená, ihličnaté lesy sú len na
severe. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny.9

Tabuľka 1 Základné údaje - Obec Jarabina

Názov obce
Názov okresu
Názov kraja
Región:
Adresa
Právna forma:
IČO
Kód obce
Štatút obce
Počet obyvateľov
Emailová adresa:

9

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť

Jarabina
Stará Ľubovňa
Prešovský samosprávny kraj
Ľubovnianske regionálne združenie
Obecný úrad Jarabina, 065 31 Jarabina 58
právnická osoba
329932
526771
obec
917
info@obecjarabina.sk
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3.2 Sociodemografická analýza
Tabuľka 2 Celkový počet obyvateľstva

Muži
Ženy
Spolu

468
449
917

Graf 1 Celkový počet obyvateľstva

Tabuľka 3 Veková štruktúra obyvateľov

Od 0 – 15 r.
Od 15 – 25 r.
Od 26 – 39 r.
Od 40 – 65 r.
Od 65 a viac

160
100
203
297
157

Graf č. 2 Veková štruktúra obyvateľov

Tabuľka 4 Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov

65 - 69 r.
70 - 74 r.
75 – 79 r.
80 – 84 r.
85 – 89 r.
90 a viac

54
48
23
19
8
5
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Graf 3 Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov

Tabuľka 5 Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

Národnosť
Slovenská
Rómska
Rusínska
Poľská
Ukrajinská
Česká
Nezistené
Spolu

Spolu
336
65
369
1
73
3
34
881

%
38,14
7,38
41,88
0,11
8,29
0,34
3,86
100

Zdroj ŠÚ SR-SOBD 2011
Graf 4 Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

Tabuľka 6 Rómska komunita - štruktúra podľa pohlavia

MRK muži
MRK ženy
MRK deti
SPOLU

67
66
51
184
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Graf 5 Rómska komunita – štruktúra podľa pohlavia

Tabuľka 7 Rómska komunita - štruktúra podľa veku

MRK deti do 6 rokov
MRK deti do 15 rokov
MRK mládež do 18 rokov
MRK dospelí
MRK seniori

18
26
7
121
12

Graf 6 Rómska komunita – štruktúra podľa veku

Tabuľka 8 Vzdelanie obyvateľov obce

Bez vzdelania
Základné vzdelanie
Stredoškolské vzdelanie
Stredoškolské s maturitou
Vysoko-školské vzdelanie
Bez vzdelania

3
143
186
223
115
3
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Graf 7 Vzdelanie obyvateľov

Tabuľka 9

Priemerný počet novorodencov za rok
Priemerný počet úmrtí za rok

12
8

Priemerný počet odsťahovaných za rok
Priemerný počet prihlásených za rok

17
16

Počet rozvodov za rok
Počet neúplných rodín s deťmi

1
7

Počet nezamestnaných občanov

27

Počet ZŤP
DETI v ZŠ s MŠ so ŠVVP

73
9

Infraštruktúra - Občianska a technická vybavenosť:
 Predajňa potravinárskeho tovaru
 Pohostinské odbytové stredisko
 Penzión
 Knižnica
 Futbalové ihrisko
 Pošta
 Verejný vodovod
 Rozvodná sieť plynu
 Komunálny odpad
 Využívaný komunálny odpad
 Zneškodňovaný komunálny odpad
 Materská škola
 Základná škola10
10

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika
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3.3 Prehľad užívateľov a žiadateľov o sociálne služby na území obce
Tabuľka 10 Užívatelia sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov

17

3.4 Analýza poskytovateľov sociálnych služieb v obci Jarabina
V roku 2005 Obec Jarabina zriadila Domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby
s kapacitou 10 prijímateľov sociálnej služby (PSS). Zariadenie sa postupom času flexibilne
prispôsobovalo potrebám obyvateľov obce. Zmenila sa formu a zvyšovala kapacita:
 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb s počtom PSS 12, 14 - 17
 Zariadenie pre seniorov Jarabina s počtom PSS 17.
Obec poskytuje taktiež opatrovateľskú službu. Opatrovateľská služba je sociálnou službou,
ktorá je poskytovaná fyzickej osobe podľa 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, ktorá je:
 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.,
 odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

2019 - 2023
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3.5 SWOT analýza
V rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Jarabina na roky 2019 – 2023 boli
na základe stretnutí pracovných skupín spracované výstupy SWOT analýzy.
Deti, mládež a rodina
Silné stránky

Slabé stránky

 poskytovanie obecných priestorov
pre aktivity a organizácie
pôsobiace v tejto oblasti
 dotačný systém samosprávy
a VÚC

 nedostatočná terénna sociálna
práca v rodinách
 slabo rozpracovaná krízová
intervencia v sociálnej práci
 nedostatok prevenčných a
terapeutických programov

Príležitosti

Ohrozenia

 podpora organizácií
vykonávajúcich prácu s deťmi
a rodinou

 nedostatočné a nestabilné
financovanie sociálnych služieb
 nedostatok odborného
personálneho zabezpečenia pre
sociálnu inklúziu
Seniori

Silné stránky
 existujúca sieť sociálnych služieb
pre seniorov
 činnosť Jednoty dôchodcov
Príležitosti
 podpora dobrovoľníctva v
službách pre seniorov - mapovanie
potrieb seniorov, ktorí sú v
domácom prostredí

Slabé stránky
 nedostatok dobrovoľníkov v
službách pre seniorov

Ohrozenia
 starnúca populácia
 nestabilná legislatíva
 nestabilné a nedostatočné
financovanie sociálnych služieb

2019 - 2023
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Osoby so zdravotným postihnutím
Silné stránky
 Minimálna vzdialenosť od
okresného mesta SL (4 km)
 fungovanie centier
špeciálnopedagogického
poradenstva v meste SL
 včasná intervencia v SL

Slabé stránky
 absencia pracovných príležitostí
pre osoby so ZP
 nedostatočná osveta a
informovanosť o právach občanov
so ZP

Príležitosti
 zmapovanie potrieb osôb so ZP a
ich rodín
 osveta a zlepšenie informovanosti
o potrebách osôb so ZP

Ohrozenia
 nestabilné a nedostatočné
financovanie sociálnych služieb
 sociálne vylúčenie osôb so ZP (aj
z dôvodu pretrvávajúcich
fyzických bariér v prostredí)

Marginalizované komunity
Silné stránky
 Terénna sociálna práca
 KOMUNITNÝ PLÁN
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE Jarabina 2019 - 2023
 záujem Rómov o zlepšenie ich
sociálnej situácie
 integrácia rómskych detí
v rámci predškolskej prípravy
a školskej dochádzky
 znalosť problémov v rómskej
komunite

Slabé stránky
 Nízka úroveň vzdelania
v cieľovej skupine
 Nezamestnanosť
 Predsudky majority voči
rómskej komunite
 Nežiaduce stereotypy
v správaní príslušníkov
komunity

Príležitosti
 Zapojenie sa do podporných
projektov
 Využitie externých zdrojov na
financovanie rôznych aktivít
 Zlepšiť informovanosť
o možnostiach sociálnych
systémov

Ohrozenia





Nedostatok financií
Legislatívne prekážky
Strata politickej podpory
Neochota zainteresovaných
subjektov spolupracovať
 Predsudky majoritného
obyvateľstva voči

2019 - 2023
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Komunitný plán sociálnych služieb

 Vybudovanie komunitného
centra
 Využiť príležitosť získať
finančné zdroje z jednotlivých
operačných programov
Európskeho sociálneho fondu
resp. mikroprojektov
 Spolupracovať s rómskymi
združeniami
 Zvyšovať odbornú
kvalifikáciu zainteresovaných

Strana 15 z 18

marginalizovanej komunite

Nezamestnaní
Silné stránky
 využitie nových nástrojov
aktívnych opatrení trhu práce

Slabé stránky
 Pracovné návyky
 Osoby bez odborného
vzdelania
 Dlhodobo nezamestnaní
 Slabé pracovné zručností ,
 Malo pracovných príležitosti

Príležitosti
 spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní
zamestnania
 pomoc pri rekvalifikácií
 vybudovanie sociálneho podniku
 podporovať vznik nových
pracovných miest pre cieľové
skupiny
 realizovať vzdelávacie programy
pre cieľovú skupiny
 rekvalifikácie a získavanie
odborných zručností
prostredníctvom ÚPSVaR

Ohrozenia




sociálne vylúčenie
nárast chudoby
vznik sociálno-patologických
javov

OBEC JARABINA
Komunitný plán sociálnych služieb

2019 - 2023
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3.6 Systém zabezpečenia sociálnych služieb
Sociálne poradenstvo
Obec vykonáva v rámci svojej pôsobnosti základné sociálne poradenstvo prostredníctvom
kmeňového zamestnanca a terénnych sociálnych pracovníkov. Obec je zapojená do projektu
národného projektu Terénnej sociálnej práce, prostredníctvom ktorého zabezpečuje poskytovanie
základných sociálnych služieb a to prevažne pre obyvateľov rómskej komunity.
Sociálna prevencia
Odborná činnosť - primárne sa zameriava na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov,
predchádzanie nepriaznivých, krízových životných situácií. Sekundárne pôsobí na ich zmiernenie,
resp. odstraňovanie prostriedkami, ktoré obciam v zmysle zákona prináleží.
Posudková činnosť
V zmysle zákona o sociálnych službách obec realizuje, alebo zabezpečuje na základe žiadosti
občana jeho odkázanosť na sociálnu službu. Za týmto účelom obec vypracováva sociálne posudky
zamestnancom obce, respektíve na dohodu s externým sociálnym pracovníkom, taktiež má
zmluvného posudkového lekára, ktorý vypracováva lekársky posudok.
Finančné zabezpečenie
Obec z vlastného rozpočtu každoročne prispieva na:









činnosť Jednoty dôchodcov,
činnosť Zariadenia pre seniorov
stravovanie seniorov,
terénnu sociálnu službu,
sociálnu výpomoc,
školské a mimoškolské aktivity detí a mládeže,
záujmové spoločenské a športové združenia,
knižnicu.

V záujme skvalitnenia sociálnych služieb v obci je potrebné:
1. Vypracovať transparentné a systematické rozpočtové pravidlá poprípade i formou združovania
finančných prostriedkov v rámci mikroregiónu a využitia fondov EÚ.
2. Zvýšiť individualizáciu miery podpory v oblasti poskytovaných sociálnych služieb podľa potrieb
prijímateľov a rozvoj alternatívnych sociálnych služieb.
3. Rozšírenie typov poskytovaných ambulantných a terénnych služieb, zvýšenie ich kvality.
4. Zabezpečiť investície do sociálnej, voľnočasovej oblasti, v nadväznosti na podporu aktívneho a
zdravého starnutia.
5. Vytvoriť pracovné príležitosti, zvýšiť zamestnanosť a motivovať k zakladaniu malých podnikov,
podpora nových výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, trvalo udržateľná integrácia mladých
ľudí do pracovného života, zvýšenie šancí pre ľudí v preddôchodkovom veku.

4 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI
JARABINA
4.1 Ciele a priority cieľovej skupiny Deti, mládež a rodina
 Vytvorenie fungujúcej sociálnej siete na podporu rodín s deťmi
 Sanácia rodiny cez obnovu narušených funkcií rodiny

4.2 Ciele a priority cieľovej skupiny Seniori
 Podpora sociálnych služieb pre seniorov
 Sociálna aktivizácia seniorov pre aktívne prežívanie vlastnej staroby

4.3 Ciele a priority cieľovej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím
 Podpora a rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
 Rozvoj voľnočasových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím

4.4 Ciele a priority cieľovej skupiny Marginalizované komunity
 Vybudovanie komunitného centra
 Zlepšenie podmienok bývania

4.5 Ciele a priority cieľovej skupiny Nezamestnaní
 Rekvalifikácie a získavanie odborných zručností prostredníctvom ÚPSVaR
 Vybudovanie sociálneho podniku
4.6 Ciele a priority v oblasti bytovej problematiky
Jednou zo základných potrieb človeka je kvalita a dostupnosť bývania. Túto
problematiku je potrebné riešiť v Komunitnom pláne sociálnych služieb z dôvodu jej
bezprostredného dopadu na sociálnu oblasť.

5 MONITORING A HODNOTENIE
5.1 Riadiace a organizačné zabezpečenie komunitného plánovania
Zodpovednosť za realizáciu aktivít a jednotlivých opatrení preberá obec Jarabina a jeho
jednotlivé zložky.
Monitorovanie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb bude na úrovni
samosprávy realizované prostredníctvom každoročne spracovanej správy,

ktorá sa bude

predkladať na prvom rokovaní obecného zastupiteľstva nasledujúceho roku.

5.2 Návrh ukazovateľov a požadovaných hodnôt aktivít navrhnutých v
KPSS obce Jarabina
Skvalitnením a rozšírením služieb prispieť k atraktívnosti obce, vytvoriť bezpečné
prostredie s kvalitnými sociálnymi službami.

ZÁVER
Komunitný plán sociálnych služieb, je spracovaný pre obdobie 2019 – 2023.
Účelom podpory komunitného rozvoja je predchádzanie vzniku nepriaznivých sociálnych
situácií, a najmä riešenie problémov obce pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb.
Je dôležité plánovanie sociálnych služieb zodpovedajúce miestnym špecifikám a potrebám
občanov.
Cieľom je zabezpečenie práva občanom na sociálne služby, zvyšovanie ich kvality
a dostupnosti.

Lívia Kovalčíková
starostka obce

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2019 – 2023
bol schválený: Uznesením č. 38 na zasadnutí OZ dňa 15.05.2019

