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Úvod
Komunitný plán bol vytváraný v spolupráci so všetkými registrovanými poskytovateľmi
sociálnych služieb v meste, s prijímateľmi sociálnych služieb a v spolupráci s občanmi mesta.
Dokument bol vypracovaný na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb s ohľadom
na miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných
v meste. Tiež určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a personálne podmienky, finančné
podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Mesto tiež
vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb,
na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu na účely predchádzania vzniku alebo
predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych
problémov. V súvislosti s tým a v súlade s ustanovením § 83 ods.1 zákona o sociálnych službách
mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi ako
aj prijímateľmi sociálnych služieb v jej územnom obvode.
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023 obsahuje :









analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce,
analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb
a cieľových skupín,
analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode obce,
určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,
časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, finančných podmienok,
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok na ich realizáciu,
spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb.

4

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023

1. Mesto Trstená

Mesto Trstená sa rozprestiera na severe Slovenska v hornej časti Oravskej kotliny, v
nadmorskej výške 607 m. n. m., v údolí rieky Oravica na severovýchodnom okraji Oravy,
neďaleko hraníc s Poľskou republikou a leží na významnej medzinárodnej ceste BudapešťKrakov. Územnosprávne je začlenené do okresu Tvrdošín a do Žilinského samosprávneho
kraja. Mesto Trstená bolo založené v roku 1371 ako trhové mesto a po stáročia bola miestom
významných kultúrnych a historických počinov.
Trstená ako mnohé ďalšie mestá na Slovensku prešla v posledných desaťročiach
búrlivým rozvojom. Bola sídlom okresu, neskôr síce toto postavenie stratila, avšak aj naďalej
plnila a plní funkciu kultúrneho a spoločenského centra severovýchodnej časti Oravy.
Významnými zmenami prešla Trstená v 90-tych rokoch minulého storočia, v období
zásadných spoločenských a ekonomických zmien. Osobitne ekonomická transformácia zasiahla
do roky budovaných schém, ktoré poskytovali určité istoty. Mnohí ľudia sa ocitli v situácii, keď
museli vlastným pričinením hľadať nové východiská a riešenia. Dovtedy fungujúci systém
sociálneho zabezpečenia nemal potrebné nástroje, ktorými by mohol adekvátne reagovať na
ekonomické zmeny, aj tu bola potrebná reforma.
Popri negatívnych transformačných dôsledkoch postupne však dochádzalo k
pozitívnym zmenám. Nastal nebývalý rozvoj malého a stredného podnikania. Okrem iných to
spôsobili predovšetkým výhodné podmienky a poloha mesta, ktorá pritiahla mnohých nových
investorov. Postupne sa vytvárali priaznivé predpoklady pre rast pracovných príležitostí a
zvýšenie počtu zamestnaných obyvateľov mesta Trstená. K významným zamestnávateľom
patria Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. - výroba elektroniky, závod na výrobu
káblov ELKOND HHK, a.s. Trstená, LKT, s.r.o., COOP JEDNOTA, SD Trstená a viacero
ďalších menších firiem. Rozhodujúcim z hľadiska pracovných možností je aj Hornooravská
nemocnica s poliklinikou Trstená.
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Vzdelávanie v meste Trstená sa zabezpečuje prostredníctvom týchto školských
zariadení: materská škola s dvomi elokovanými pracoviskami, Základná škola P. O.
Hviezdoslava a Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga . V meste sa nachádza
stredná škola – Gymnázium Martina Hattalu, ktorá sa skladá z troch subjektov, a to:
Gymnázium
4-ročné,
Gymnázium
bilingválne
a Gymnázium
8-ročné.
Toto
výchovnovzdelávacie zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie s prihliadnutím na
individuálne a vekové osobitosti žiakov.
Na území mesta Trstená sa nachádza detašované pracovisko jednej vysokej školy –
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnej práce Tomislava Kolakoviča a sídli
v budove Gymnázia Martina Hattalu. Ostatné vzdelávacie zariadenia v Trstenej sú: Základná
umelecká škola, Súkromná základná umelecká škola Ľubomíra Hoľmu, Súkromná základná
umelecká škola, Centrum voľného času a ABC Súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva.
Administratívne a územné začlenenie:
 Názov mesta:
 Názov okresu:
 Názov kraja:
 Štatút:
 Kód mesta:
 Členstvo:



Počet obyvateľov k 31.12.2017:

Trstená
Tvrdošín
Žilinský
mesto
510106
Euroregión Tatry,
ZMO HO,
EZÚS TATRY s r.o.
Klaster ORAVA,
MAS Orava, o.z.,
7280

Spádovosť mesta – sídla úradov:








Matričný úrad:
Daňový úrad - pobočka:
Obvodné oddelenie policajného zboru:
Okresný súd:
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru:
Okresný úrad:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

Trstená
Námestovo
Trstená
Námestovo
Dolný Kubín
Tvrdošín
Námestovo, pracovisko Tvrdošín
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Mesto Trstená tvoria 4 katastrálne územia:





Trstená
Ústie nad Priehradou
Osada - zatopená časť obce pod vodným dielom Oravská Priehrada
Oravské Hámre - zatopená časť obce pod vodným dielom Oravská Priehrada.
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2. Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Poslaním komunitného plánovania je zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb pre
všetkých obyvateľov, ktorí sú na tieto služby odkázaní. Tento prístup je dôležité realizovať na
najnižšej možnej úrovni, v prípade mesta Trstená na úrovni územného obvodu samosprávy, z
dôvodu, aby boli zohľadnené miestne špecifiká a potreby jednotlivých občanov. Prakticky ide
o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v danej lokalite a zároveň zabezpečenia takých
potrieb obyvateľov, ktoré z dôvodu absencie týchto služieb nie sú naplňované. Komunitný plán
je v konečnom dôsledku konsenzom medzi tým, čo bolo v procese jeho tvorby označené ako
potrebné, prioritné a zároveň absentujúce a tým, čo je z hľadiska materiálneho, personálneho a
finančného realizovateľné.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb sa realizuje za účasti miestnej komunity; v
prípade sociálnych služieb ide o zapojenie:





poskytovateľov sociálnych služieb,
prijímateľov sociálnych služieb,
objednávateľov sociálnych služieb,
ale aj ďalšej verejnosti, ktorá sa o oblasť sociálnych služieb zaujíma.

Zapojením do procesu plánovania tých, ktorí pôsobia v systéme sociálnych služieb sa
zvýšil podiel občanov na rozhodovacom procese o konečnej podobe priorít a cieľov v oblasti
sociálnych služieb v meste Trstená. Ďalšou výhodou vzájomného zdieľania informácií a
diskusie bolo objavovanie nových súvislostí a myšlienok, ktoré v konečnom dôsledku prispeli
ku kvalite a zmysluplnosti navrhovaných riešení.
Samozrejme, nie všetky návrhy bolo možné do plánov rozvoja sociálnych služieb
zakomponovať, hlavne kvôli absencii potrebných zdrojov. Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Trstená na roky 2018 – 2023 však zahŕňa ciele, ktorých realizáciou sa vo veľkej miere
naplnia identifikované potreby cieľových skupín v rámci prioritných oblastí rozvoja sociálnych
služieb.
Proces jeho tvorby aktualizácie od roku 2016 prebiehal od januára 2018.
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2.1 Postup komunitného plánovania v meste Trstená










Informovanie verejnosti o začatí realizácie komunitného plánovania sociálnych služieb.
Realizácia dotazníkového prieskumu – príprava, distribúcia, vyhodnotenie.
Zverejnenie výsledkov dotazníkového výskumu.
Zverejnenie návrhu určených prioritných oblastí, cieľových skupín a cieľov rozvoja
sociálnych služieb v meste Trstená.
Zohľadnenie pripomienok zverejneného návrhu určených prioritných oblastí, cieľových
skupín a cieľov rozvoja sociálnych služieb v meste Trstená.
Zverejnenie komplexného dokumentu.
Zohľadnenie pripomienok a finalizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Trstená na roky 2018 – 2023.
Predloženie dokumentu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.
Realizácia, monitorovanie, vyhodnocovanie a aktualizácia komunitného plánu.

Schválením komunitného plánu začína proces realizácie stanovených cieľov, ktorý je
naplánovaný na roky 2018 – 2023. Na aktivity plánované v komunitnom pláne a zabezpečenie
materiálnych a personálnych zdrojov budú využívané účelové dotácie, granty a príspevky
poskytované rôznymi subjektmi ako Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, rôzne nadácie, charita ako aj rozpočet mesta Trstená.
2.2 Národné priority rozvoja sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023 bol vypracovaný
na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb. Pri určovaní prioritných oblastí,
cieľových skupín a cieľov rozvoja sociálnych služieb v meste Trstená sa zohľadnili výsledky
dotazníkového výskumu, miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych
služieb poskytovaných v jeho územnom obvode.
Ciele: Zabezpečenie práva občanov na sociálne služby, zvýšenie kvality a dostupnosti
sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových sociálnych služieb alebo na rozvoj
sociálnych služieb, ktoré v jednotlivých samosprávnych krajoch a obciach úplne chýbajú.
Realizáciou komunitného plánu sa zabezpečí zvýšenie kvality existujúcich sociálnych služieb
poskytovaných v meste Trstená. Podporí sa dostupnosť sociálnych služieb pre cieľové skupiny
realizáciou terénnych programov a terénnej sociálnej práce. Dôraz je kladený na rozvoj
nedostatkových a chýbajúcich sociálnych služieb zameraných na:




riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
podporu rodiny s deťmi,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.
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Pri zabezpečení chýbajúcich sociálnych služieb bude mesto Trstená úzko spolupracovať
s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ako aj so subjektmi, ktoré
vykonávajú alebo plánujú vykonávať sociálne služby a aktivity.
Priorita 1.1: Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych
sociálnych služieb.
Priorita 1.2: Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v
zariadení s týždenným pobytom.
Priorita 1.3: Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb
prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych
služieb.
Priorita 1.4: Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023 vychádza zo
všetkých priorít stanovených v strategickom a plánovacom dokumente na národnej úrovni.

10

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023

3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v meste Trstená
3.1 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
Dom Charitas sv. Františka z Assisi so sídlom na Zápotočnej ulici č. 565/14
V kombinovanom zariadení sociálnych služieb pre dospelých v Dome Charitas
sv. Františka z Assisi je poskytovaná starostlivosť pre chorých a zdravotne postihnutých
občanov, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a sú na tento druh
sociálnych služieb odkázaní. Kapacita zariadenia je 34 lôžok. V roku 2014 Dom Charitas zriadil
denný stacionár, v ktorom poskytuje služby.
V zariadení je poskytovaná:
 nevyhnutná starostlivosť (stravovanie, bývanie, zaopatrenie, zdravotná starostlivosť),
 ďalšia starostlivosť – záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rehabilitačná
činnosť,
 osobné vybavenie, ak občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám a ani
za pomoci svojej rodiny zabezpečiť svojím príjmom alebo príjmom zo svojho majetku.
Dom Charitas ma vlastné stravovacie zariadenie. Stravujú sa tam nielen klienti a zamestnanci,
ale tiež seniori a sociálne odkázaní ľudia z mesta. Ak nie sú schopní si stravu sami odoberať,
je im dovážaná.
Agentúra domácej starostlivosti Charitas
Poskytuje komplexné ošetrovateľské služby v domácnosti pacientom prepusteným
z ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobo chorým a zomierajúcim. Tieto služby sú
poskytované prostredníctvom odborne pripravených sestier na základe intenzívnej spolupráce
s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom. Uvedenú zdravotnú starostlivosť podľa platnej
zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa a pre pacienta je bezplatná.
Poskytuje sociálne služby – opatrovateľské služby v domácom prostredí osobám
odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Tieto sociálne služby sa poskytujú prijímateľom
sociálnych služieb v zmluvných obciach alebo mestách.
Poskytuje zapožičiavanie pomôcok - polohovacie postele, antidekubitné matrace,
toaletné kreslá, invalidné a toaletné vozíky, chodítka, odsávačky, oxygenerátory, výťahy do
vane a pod.
Mobilný hospic je zameraný na sprevádzanie zomierajúcich, tlmenie bolesti, infúznu
podpornú terapiu, podávanie kyslíka, pomoc rodinným príslušníkom a pod.
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Farská charita
Farská charita má 14 stálych členov. Jej koordinátorkou je Mária Schifferdeckerová.
Náplňou charity je :
 návšteva v domácnostiach a pomoc starým ľuďom,
 sociálne poradenstvo,
 práca so sociálne odkázanými, alkoholikmi a bezdomovcami,
 starostlivosť o poriadok v kostole a jeho okolí,
 dobrovoľnícka činnosť vo františkánskom kláštore,
 zber a poskytovanie šatstva odkázaným občanom,
 pomoc misiám,
 spolupráca s podnikateľskými subjektmi pri získavaní finančnej a materiálnej pomoci.
Súčasťou farskej charity je aj Tretí rád.
Členky rádu okrem toho, že navštevujú paliatívne oddelenie HNsP v Trstenej kde pomáhajú
hospitalizovaným lepšie znášať svoju chorobu navštevujú aj starších občanov v domácnostiach.
S farskou charitou spolupracujú aj menší bratia františkáni. Vykonávajú charitatívnu
činnosť prostredníctvom návštevy chorých v domácnostiach a na oddeleniach HNsP. Taktiež
sa venujú v značnej miere deťom a mládeži.
Oravské centrum mládeže v Ústí nad Priehradou
Oravské centrum mládeže sa nachádza na Ústí – v mestskej časti mesta Trstená. Tým,
že je vzdialené od mestského ruchu (asi 4 km) ponúka priestor ticha a pokoja v obklopení lesov
a Oravskej priehrady.
Oravské centrum mládeže funguje tiež ako:
 komunitné centrum – možnosť zažiť život v spoločenstve iných mladých ľudí ako
„rodina“,
 formačné centrum – vzdelávacie a formačné programy pre deti a mládež,
 dobrovoľnícke centrum – koordinujeme a vytvárame dobrovoľnícke príležitosti,
 centrum prijatia – pomoc predovšetkým mladým ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a
vytváranie podnetného priestoru pre osobný rozvoj a žitie plnohodnotného a tvorivého
života,
 rekreačné centrum – možnosť ubytovania a stravy pre organizované skupiny.
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OZ V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Cieľom inštitútu je podporovať mladých ľudí naplno rozvinúť potenciál osobných
zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné a angažované osobnosti, a to cez vytváranie
optimálneho a podnetného prostredia pre ich sebarealizáciu, napĺňanie ich potrieb a osobnostný
rozvoj.
Oblasť rozvoja mládeže:
 zmysluplné využitie voľného času,
 participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu,
 rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva,
 neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj osobných kompetencií.
Oblasť podpory mládeže:
 inklúzia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.
Komunitné centrum Sinaj
Komunitné centrum sa zriadilo ako organizačná jednotka na základe uznesenia Predstavenstva
občianskeho združenia V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže zo dňa 1.4.2016.
Poslaním komunitného centra je prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb,
poskytovaním komplexných, odborných činností a aktivít. Pod sociálnym začleňovaním sa
rozumie sprístupňovanie príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom
a rodinám pomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej
lokalite a spoločnosti. Prioritne poskytuje pomoc, podporu a bezpečný priestor ľudom
z regiónu Hornej Oravy.
Ciele komunitného centra:











zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,
zlepšovanie sociálnej integrácie vylúčených občanov,
prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania,
podpora komunitného rozvoja, budovanie celej komunity,
poskytovanie sociálneho poradenstva pre potreby komunity a klienta,
podpora a pomoc pri zlepšovaní prístupu cieľových skupín k právnej pomoci,
podpora záujmovej činnosti a poskytovanie kultúrnych a voľnočasových aktivít,
znižovanie sociálnych a zdravotných rizík súvisiacich so zdravotným štýlom detí,
mladých, dospelých a rodín, posilnenie ich zodpovednosti za svoje zdravie,
zachovanie, obnova a rozvoj schopnosti človeka viesť samostatný život a jeho podpora
začlenenia do spoločnosti,
podpora osobnostného, etického a duchovného rozvoja, budovanie vnútornej motivácie
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Hornooravská nemocnica s poliklinikou – oddelenie paliatívnej starostlivosti
Oddelenie paliatívnej starostlivosti poskytuje komplexnú starostlivosť o ťažko chorých
pacientov v súlade so štandardami paliatívnej medicíny, u ktorých bola ukončená kauzálna
liečba ich ochorenia. Klienti sú pacienti s onkologickými ochoreniami v pokročilom štádiu,
pacienti s chronickou nádorovou aj nenádorovou bolesťou, pacienti v terminálnom štádiu
nenádorového pľúcneho, obličkového alebo nervového ochorenia. Oddelenie má kapacitu 10
lôžok v 1- a 2-posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Je vybavené pomôckami
pre kontinuálne podávanie liekov proti bolesti, podávanie enterálnej výživy a pomôckami pre
ošetrovanie imobilných pacientov.
Poskytuje sa tu zdravotná, psychosociálna a spirituálna starostlivosť s cieľom zlepšenia
zdravotného stavu a kvality života pacienta. Oddelenie úzko spolupracuje s onkologickou
ambulanciou nemocnice pri podávaní paliatívnej chemoterapie a symptomatickej liečby a
agentúrami domácej ošetrovateľskej služby v regióne. Personál oddelenia v spolupráci so
sociálnou sestrou nemocnice je nápomocný v riešení špecifických a sociálnych otázok
pacientov.
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3.2 Verejní poskytovatelia sociálnych služieb
Mesto Trstená
Ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb mesto poskytuje opatrovateľskú službu,
základné sociálne poradenstvo, služby denného stacionára, zabezpečuje štandardnú pomoc
občanom mesta, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi.
Opatrovateľská služba je sociálnou službou zameranou na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Chod opatrovateľskej služby je financovaný
z prerozdeľovaných daňových príjmov, ktoré dostáva od štátu a z príjmov od opatrovaných
občanov. Od 1.02.2016 je zároveň spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v
rámci projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Opatrovateľskú službu poskytuje mesto
terénnou formou v domácnosti žiadateľa. Rozsah opatrovateľskej služby je minimálne 2 hodiny
denne v závislosti od stupňa odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby a zameriava
sa na:
 sebaobslužné úkony (pomoc pri hygiene, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu,
vyprázdňovaní, obliekaní, vyzliekaní, mobilite a motorike)
 úkony starostlivosti o domácnosť (pomoc pri nákupe, príprave jedla, donáške jedla, pri
bežnom upratovaní a podobne)
 základné sociálne aktivity (poskytnutie sprievodu na lekárske vyšetrenie, vybavenie
úradných záležitostí, predčítavanie, tlmočenie a podobne),
 doprovod.
Žiadateľ musí byť odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a mať najmenej II. stupeň
odkázanosti na sociálnu službu. Posúdenie sa vykoná na základe žiadosti o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Oddelenie
vnútornej správy a sociálnych vecí Mestského úradu Trstená vydá posudok o odkázanosti na
sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Následne, po právoplatnosti
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, môže žiadateľ podať žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba sa začne vykonávať po
podpise zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. V určitých prípadoch je možné poskytnúť
opatrovateľskú službu bezodkladne.
Ku koncu roka 2017 mesto poskytovalo opatrovateľskú službu 19 klientom prostredníctvom 7
opatrovateliek. Počet opatrovateliek aj opatrovaných narastá každým rokom. V roku 2014
malo mesto iba jednu opatrovateľku. Priemerne ročne oddelenie sociálne vydá minimálne 10
posudkov na odkázanosť soc. služby. Z toho vyplýva, že do budúcna bude nutné počet
opatrovateliek navýšiť.
V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mesto zabezpečuje počas
školského roka vyplácanie príspevkov pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi na stravu a
školské potreby:
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dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením,
dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením.



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určuje rozhodnutím, že Mesto Trstená je osobitný
príjemca prídavkov na deti podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene
a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Mesto
je ustanovené osobitným príjemcom hlavne ako opatrenie, pri nehospodárnom využití tejto
štátnej dávky rodičmi.
Z hľadiska organizácie a príslušnej kompetencie, koncepčné a operatívne činnosti pri
riešení sociálnych problémov mesta Trstená zabezpečuje Mestský úrad v Trstenej
prostredníctvom Oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí. V jeho náplni je na úseku
sociálnych vecí a zdravotníctva plniť úlohy:















zabezpečuje sociálne záležitosti občanov, ktorých nositeľom je podľa právnych predpisov
mesto,
vedie príslušné evidencie a agendu, pripravuje zmluvy o poskytnutí opatrovateľskej služby
podľa zákonov,
odporúča občanov vhodných za pestúnov, osvojiteľov a opatrovníkov,
navrhuje nariadenia ústavnej výchovy, prípadne pozbavenia rodičovských práv a ich
zrušenie,
navrhuje poskytovanie sociálnych dávok rodinám, ktoré to potrebujú a pod.,
pripravuje podklady pre príslušné komisie Mestského zastupiteľstva a primátora mesta na
poskytnutie príspevkov na spoločné stravovanie a poskytnutie jednorazových peňažných a
vecných dávok,
poskytuje poradenskú službu a pod.,
spravuje zariadenia sociálnej povahy ak sú majetkom mesta,
odporúča poskytnutie opatrovateľskej služby a určuje úhradu za túto službu,
odporúča poskytovanie prepravnej služby podľa platných zákonov,
spolupracuje s posudkovým lekárom pri príprave lekárskeho posudku,
vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, vypracúva sociálny posudok,
pripravuje posudky o sociálnej odkázanosti občanov.

Na úseku starostlivosti o spoločensky neprispôsobivých občanov plní úlohy:






pripravuje podklady pre poskytnutie jednorazových finančných a vecných dávok,
poskytuje pomoc pri ubytovaní a vykonáva vyhľadávaciu činnosť,
spolupracuje so sociálnym kurátorom,
poskytuje pomoc pri umiestňovaní v zariadeniach soc. starostlivosti,
podáva správy o občanoch na základe žiadostí zdravotníckych zariadení.
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Denné centrum - Klub dôchodcov
Poslaním centra je podnecovať aktivitu a sebarealizáciu svojich členov, ako aj
prispievať k nadväzovaniu kontaktov v kontexte mestskej komunity. V dennom centre sa
poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Organizačnú činnosť
centrum vykonáva v zmysle vypracovaného pracovného plánu, prispôsobeného podmienkam
prostredia. Usporadúvajú sa besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry,
dôchodkového systému fungujúceho na Slovensku a podobne. Členovia centra sa stretávajú na
spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí.
Organizačne je Denné centrum začlenené pod Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí
MsÚ Trstená.
Denné centrum navštevujú aj organizácie ako Jednota dôchodcov na Slovensku, Klub
dôchodcov, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – miestna organizácia, A- klub a iné.
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4. Analýza sociálno – demografických údajov v meste Trstená
Prehľad počtu obyvateľov
Tabuľka č. 1
Počet obyvateľov k 31.12
POČET

ROK
2012
7432

2013
7392

2014
7354

2015
7326

2016
7303

2017
7280

Mesto Trstená má k trvalému pobytu v roku 2017 prihlásených 7280 obyvateľov.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi počet obyvateľov mierne klesol, čo je spôsobené
migráciou obyvateľov za prácou a občasnými výkyvmi v ich prírastku a úbytku z prirodzených
biologických dôvodov.
Produktivita obyvateľstva
Tabuľka č. 2
Predproduktívny
vek (0-15)
Muži
656

Ženy
580

Produktívny vek
(15-65)

Poproduktívny
vek (65 a viac)

Muži
2659

Muži
320

Ženy
2566

Ženy
502

Spolu

7280

Pohyb obyvateľstva
Tabuľka č. 3
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Počet
narodených
74
74
73
77
93
87

Počet zomrelých
48
56
42
54
39
54
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Počet
prisťahovaných
69
56
52
88
63
77

Počet
odsťahovaných
80
118
123
142
138
131
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Celkový prírastok/ úbytok obyvateľstva v rokoch 2010 – 2015
Tabuľka č. 4
Rok
Počet

2012
15

2013
-44

2014
-19

2015
-31

2016
-21

2017
-31

Najväčší prírastok obyvateľstva, za posledných 5 rokov, bol zaznamenaný v roku 2012,
a to 15 obyvateľov. V posledných štyroch rokoch mesto zaznamenalo úbytok obyvateľstva.
Počet sobášov
Tabuľka č.5

2012
45
22

2013
33
31

ROK
2014
2015
34
39
39
34

ROK
2012
18

2013
17

2014
28

Sobáše
V Trstenej
Mimo Trstenej

2016
46
31

2017
43
33

2016
24

2017
38

Počet rozvodov
Tabuľka č.6
Rozvodovosť
Počet

2015
21

Národnostná štruktúra
Tabuľka č.7
Národnosť
Počet

slovenská poľská
6757
24

česká
6

bulharská anglická iná
2
1
2

Seniori vo vekovej kategórií nad 62 rokov
Tabuľka č.8
Seniori
muž
žena
spolu

2015
415
591
1006

ROK
2016
396
589
985

2017
437
643
1080

19

nedefinovaná
524
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5.Analýza požiadaviek občanov mesta na ďalší rozvoj sociálnych služieb
v Trstenej
Zásadným východiskom pre určenie prioritných oblastí, cieľových skupín a cieľov
rozvoja sociálnych služieb v meste Trstená je analýza požiadaviek obyvateľov mesta
a prijímateľov sociálnych služieb, ktoré sú v meste Trstená poskytované.
Práve prijímatelia sociálnych služieb sú klasifikovaní ako najdôležitejší účastníci
komunitného plánovania, keďže sa aktuálne nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a vedia
reálne posúdiť kvalitu využívaných sociálnych služieb, vyjadriť svoj názor a spolupodieľať sa
na vytváraní budúcej podoby týchto služieb v meste. Pri zisťovaní požiadaviek sme oslovili
širokú verejnosť a iniciovali záujem obyvateľov o zapojenie sa do procesu komunitného plánu.
Je totiž dôležité prihliadať na skutočnosť, že užívateľom sociálnych služieb sa môže stať
ktokoľvek, v mnohých prípadoch nečakane alebo prekvapivo rýchlo. Svoje požiadavky
rovnako špecifikovali aj poskytovatelia sociálnych služieb.
Prvým krokom, ktorý predchádzal verejnému zisťovaniu požiadaviek, bolo zahájenie
informačnej kampane. Cieľom informačnej kampane bolo predstaviť sociálne služby
poskytované v meste Trstená. V článkoch Trstenského hlasu sa prezentovali sociálne služby,
osveta komunitného plánovania bola zverejnená aj na internetovej stránke mesta.
Analýzu požiadaviek obyvateľov mesta metódou dotazníkového prieskumu na ďalší
rozvoj sociálnych služieb v Trstenej realizoval Mestský úrad Trstená, Oddelenie vnútornej
správy a sociálnych vecí v mesiacoch február - marec 2016. Dotazníky boli k dispozícií na
internetovej stránke mesta Trstená, v tlačenej forme boli dostupné na Mestskom úrade,
v turisticko-informačnom centre, na školách, v zariadeniach sociálnych služieb ako aj v
mestských novinách Trstenský hlas. Návratnosť vyplnených dotazníkov v elektronickej aj
písomnej forme bola v celkovom počte 472.
Dotazníky boli obsahovo zamerané:





na zisťovanie informácií o osobe respondenta,
na zisťovanie informácií o postojoch respondentov k sociálnym službám (informovanosť
o sociálnych službách a ich zameraní do budúcnosti, o vlastnom záujme respondentov o
tieto služby, o preferencii druhu a foriem sociálnych služieb a ďalšie),
na zisťovanie informácií k plánovaniu sociálnych služieb.

Dotazníky obsahovali 26 otázok v kombinácii zatvorených a otvorených otázok.
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5.1 Dotazník pre obyvateľov mesta Trstená
Vážená pani, vážený pán,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka, s cieľom
získania informácií o Vašich predpokladaných potrebách sociálnych služieb a o Vašich
názoroch a očakávaniach súvisiacich s rozvojom sociálnych služieb v Trstenej.
Výsledky prieskumu budú použité ako východisko pre výhľadovú analýzu vývoja
potrieb sociálnych služieb a prognózu ich zabezpečovania, zároveň budú súčasťou
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023.
Vyplnený dotazník môžete odovzdať na MsÚ Trstená (vo vestibule bude schránka na
vloženie vyplneného dotazníka), v základných a materských školách, v Klube
dôchodcov, v Turisticko-informačnom centre.
Neuvádzajte, prosím, Vaše meno – dotazník je anonymný.
Označte krížikom, prosím, odpovede, ktoré považujete za najvýstižnejšie, prípadne
odpovede doplňte.
1. Pohlavie
 muž
 žena
2. Koľko máte rokov?
.............................................................................................................................
3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
 základné vzdelanie
 stredoškolské bez maturity
 stredoškolské s maturitou
 vysokoškolské vzdelanie
4. Aké je Vaše sociálno-ekonomické zaradenie?
 študent/študentka
 zamestnanec/zamestnankyňa
 podnikateľ/podnikateľka
 osoba na materskej/rodičovskej dovolenke
 nezamestnaný/nezamestnaná
 invalidný dôchodca/invalidná dôchodkyňa
 starobný dôchodca/starobná dôchodkyňa
5. Ste občan so zdravotným postihnutím?
 áno
 áno, s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ŤZP)
 nie
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6. Váš rodinný stav
 slobodný/slobodná
 ženatý/vydatá
 rozvedený/rozvedená
 vdovec/vdova
7. Kde v Trstenej žijete?
 v bytovom dome (v byte)
 v rodinnom dome
 v zariadení sociálnych služieb
 inde (uveďte kde)
 nežijem v Trstenej
8. S kým žijete?
 sám/sama
 s rodičmi
 s manželom/manželkou
 s manželom/manželkou a s deťmi
 s manželom/manželkou, s deťmi a vnukmi/vnučkami
 inak (uveďte ako)
9. Koľko máte žijúcich detí?
 žiadne
 jedno
 dve
 tri
 štyri a viac
10. V prípade, ak máte plnoleté deti, tieto žijú
 všetky v Trstenej
 aspoň jedno v Trstenej
 aspoň jedno v okrese Tvrdošín
 v iných okresoch Slovenska
 v zahraničí
 otázka sa ma netýka (nemám plnoleté deti alebo nemám deti
11. Potrebujete pomoc? (označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú)
 áno, nemám zabezpečené základné životné potreby (ubytovanie, stravu, oblečenie)
 áno, pri starostlivosti o dieťa/deti
 áno, pri starostlivosti o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým
zdravotným postihnutím
22

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023
 áno, kvôli vlastnej odkázanosti na pomoc z dôvodu nepriaznivého zdravotného
stavu, ťažkého zdravotného postihnutia alebo dôchodkového veku
 áno, z iného dôvodu (uveďte akého)
 nie, nepotrebujem
12. Dokáže Vám pomôcť rodina/známi v prípade nedostatku peňazí na zabezpečenie
základných životných potrieb (ubytovanie, strava, oblečenia)?
 áno, vždy
 áno, výnimočne
 nie
 neviem posúdiť
13. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri osobnej starostlivosti
o dieťa/deti?
 áno, vždy
 áno, výnimočne
 nie
 neviem posúdiť
 otázka sa ma netýka (mám plnoleté deti alebo nemám deti)
14. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti o osobu
s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným postihnutím?
 áno, vždy
 áno, výnimočne
 nie
 neviem posúdiť
 otázka sa ma netýka (nestarám sa o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom,
ťažkým zdravotným postihnutím)
15. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti o Vás
a o Vašu domácnosť?
 áno, vždy
 áno, výnimočne
 nie
 neviem posúdiť
16. Na koho sa obrátite v prípade potreby získania informácií o možnostiach riešenia
Vášho problému?
 na rodinu/známych
 na človeka, ktorý má podobný problém
 na úrady
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 informácie hľadám na internete
 informácie získavam inak (uveďte ako)
 neviem
17. Považujete získané informácie o možnostiach riešenia Vášho problému za
zrozumiteľné a dostatočné?
 áno
 nie
 neviem posúdiť
18. Máte informácie o poskytovaní sociálnych služieb v meste Trstená?
 áno
 čiastočne áno
 nie
19. Myslíte si, že dostupnosť informácií o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Trstená je dostatočná?
 áno
 nie
ak ste odpovedali nie, napíšte v čom vidíte príčinu
 neviem, doteraz som nepotreboval žiadnu zo sociálnych služieb
20. Využívate Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti)
niektoré zo sociálnych služieb poskytovaných v meste Trstená?
 áno
 nie, nepotrebujem/nepotrebujeme ich
 nie, nemôžem/nemôžeme si ich z finančného hľadiska dovoliť
 neviem
21. V prípade, že ste v predchádzajúcej otázke odpovedali Áno, vyberte ktoré služby
využívate
 opatrovateľská služba
 služby Klubu dôchodcov
 Dom Charitas Sv. Františka z Assisi
 základné sociálne poradenstvo
22. Ste Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti) spokojný
s úrovňou poskytovaných služieb?
 áno
 nie (uveďte prečo)
 neviem
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 otázka sa ma netýka (nevyužívam/nevyužívame žiadne sociálne služby)
23. Akým spôsobom zabezpečujete úhradu za Vami využívané sociálne služby
(prípadne za služby využívané osobou, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti)?
 len z Vášho vlastného príjmu (prípadne len z príjmu osoby, ktorá služby využíva)
 aj z príjmov osôb, s ktorými žijete Vy (prípadne osoba, ktorá služby využíva)
v spoločnej domácnosti
 aj z príjmov osôb, s ktorými nežijete Vy (prípadne osoba, ktorá služby využíva)
v spoločnej domácnosti – napr. plnoleté deti, širšia rodina, známi
 za služby neplatím/neplatíme
 neviem
 otázka sa ma netýka (nevyužívam/nevyužívame žiadne sociálne služby)
 z príspevkov zo štátnych sociálnych dávok
24. Aké druhy sociálnych služieb Vám v meste chýbajú, resp. predpokladáte, že Vám
budú chýbať? (označte všetky odpovede, s ktorými súhlasíte)
 zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb (ubytovania, stravy, oblečenia) – napr. zariadenie núdzového bývania;
denné centrum
 zamerané na podporu rodiny s deťmi – napr. pomoc pri starostlivosti o dieťa; denné
centrum pre deti a rodinu
 zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku – napr. zariadenie podporovaného bývania;
denný stacionár
 iné (uveďte aké)
 žiadne
 neviem posúdiť
25. Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili?
 terénnu (potrebná služba je poskytovaná v domácom prostredí – napr. opatrovateľská
služba; donáška stravy)
 ambulantnú (za službou je potrebné z domáceho prostredia dochádzať – napr. domov
sociálnych služieb bez ubytovania; obedy v jedálni)
 pobytovú (poskytovanie služby vyžaduje odsťahovanie sa z domáceho prostredia do
zariadenia – napr. zariadenie pre seniorov, t.j. bývalý domov dôchodcov; domov
sociálnych služieb s ubytovaním)
26. Ktoré sociálne skupiny podľa Vás potrebujú, resp. predpokladáte, že budú
potrebovať zvýšenú mieru pomoci zabezpečovanú prostredníctvom sociálnych
služieb? (označte maximálne 3 odpovede, s ktorými súhlasíte)
 obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažko zdravotne postihnutí
25
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seniori
rodiny s deťmi
rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
mladí dospelí po ukončení pobytu v detskom domove
obyvatelia po ukončení trestu odňatia slobody
obyvatelia závislí a ohrození závislosťami
neprispôsobiví obyvatelia
bezdomovci
iné (uveďte aké)
neviem posúdiť

Mesto Trstená Vám ďakuje za spoluprácu!
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5.2 Vyhodnotenie dotazníka
Po dotazníkovom dopytovaní následne prebiehalo vyhodnotenie dotazníka, v rámci
ktorého bola každá otázka a odpoveď posudzované samostatne. Určité otázky a odpovede boli
posudzované aj z hľadiska vzájomného vplyvu sociologických a demografických údajov na
výskyt konkrétnych odpovedí. O výsledkoch dotazníkového prieskumu boli občania
informovaní prostredníctvom internetovej stránky mesta. Rovnako boli o výsledkoch
informovaní aj členovia sociálno-zdravotnej komisie.
Tabuľka č. 5.2.1 Zloženie respondentov podľa pohlavia

ODPOVEĎ

1. Pohlavie
POČET

Muž
Žena
spolu:

PERCENTÁ %
183
289
472 spolu:

40,7
59,3
100%

Výskumu sa zúčastnilo 472 respondentov. Z celkového počtu bolo 59% žien a 41%
mužov. Už počas distribúcie dotazníkov sme na základe skúseností predpokladali početnejšiu
účasť žien.
Graf č. 5.2.1 Zloženie respondentov podľa pohlavia
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Tabuľka č. 5.2.2 Zloženie respondentov podľa veku

ODPOVEĎ

2. Veková kategória
POČET

Do 30
30-50
50-62
62 a viac rokov
spolu:

119
148
92
113
472

PERCENTÁ %
25,2
42,4
12,1
20,3
spolu:
100%

Na účely vyhodnotenia dotazníkového prieskumu sme si zadefinovali tri vekové
skupiny obyvateľov. Do kategórie mladých dospelých sme zahrnuli obyvateľov do 30 rokov,
stredný vek bol zastúpený vekovým rozpätím 31 až 62 rokov (v rámci toho ďalšie dve
podskupiny 30-50 rokov, 50-62 rokov). Do kategórie poproduktívneho veku boli zaradení
obyvatelia vo veku nad 62 rokov. Toto vlastné rozdelenie nekopíruje vekové intervaly
stanovené v legislatíve, ale prevládajúci stav v spoločnosti. Vek respondentov sa zohľadňoval
pri vyhodnocovaní určitých otázok v rámci dotazníkového prieskumu.
Polovica respondentov bola v strednom veku. V poproduktívnom veku bolo viac ako 20%
respondentov. V kategórii mladších dospelých bolo 25%. S malými odchýlkami môžeme
povedať, že vzorka respondentov bola pomerne rovnomerne rozložená približne rovnakým
dielom.
Graf č. 5.2.2 Zloženie respondentov podľa veku
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Tabuľka č. 5.2.3 Zloženie respondentov podľa vzdelania

3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
Základné vzdelanie
65
8,2
Stredoškolské bez maturity
88
15,6
Stredoškolské s maturitou
144
33
Vysokoškolské vzdelanie
175
43,2
spolu:
472 spolu:
100%

Takmer 33% respondentov má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a 16% má
stredoškolské vzdelanie. Základné vzdelanie má približne 8% respondentov. Najviac
respondentov až 43% má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Tento výsledok zrejme skreslili
respondenti, ktorí boli oslovení v školách (učitelia). Vzdelanie respondentov sa zohľadňovalo
pri vyhodnocovaní určitých otázok v rámci dotazníkového prieskumu.
Graf č. 5.2.3 Zloženie respondentov podľa vzdelania

Základné vzdelanie
Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské vzdelanie
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Tabuľka č. 5.2.4 Zloženie respondentov podľa vzdelania

4. Aké je Vaše sociálno - ekonomické zaradenie?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
študent/študentka
38
zamestnanec/zamestnankyňa
197
podnikateľ/podnikateľka
35
osoba na materskej/rodičovskej
dovolenke
39
nezamestnaný/nezamestnaná
28
invalidný dôchodca/invalidná
dôchodkyňa
38
starobný dôchodca/starobná
dôchodkyňa
97
spolu:
472 spolu:

5,1
55,2
4,1
5,1
1,9
4,8
23,8
100%

Výskumnej vzorke dominujú obyvatelia zamestnaní – 55%, starobní dôchodcovia –
takmer 24%. Avšak zastúpené sú aj ostatné sociálno-ekonomické skupiny respondentov.
Sociálno-ekonomické zaradenie sa zohľadňovalo pri vyhodnocovaní väčšiny otázok v rámci
dotazníkového prieskumu.
Graf č. 5.2.4 Zloženie respondentov podľa vzdelania
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Tabuľka č. 5.2.5 Zloženie respondentov podľa zdravotného stavu

5. Ste občanom so zdravotným postihnutím?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno
74
7
áno, s ťažkým zdravotným
postihnutím(držiteľ preukazu ZŤP
76
7,6
nie
322
85,4
spolu:
472 spolu:
100%

Prevažná väčšina opýtaných, až 85%, nie je zdravotne postihnutá. Z uvedeného
vyplýva, že celkové vyhodnotenie dotazníkového prieskumu nie je nadmieru ovplyvnené
názormi skupiny občanov, ktorí sú zdravotne postihnutí.
Graf č. 5.2.5 Zloženie respondentov podľa zdravotného stavu
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Tabuľka č. 5.2.6 Zloženie respondentov podľa rodinného stavu

ODPOVEĎ
slobodný/slobodná
ženatý/vydatá
rozvedený/rozvedená
vdovec/vdova

6. Váš rodinný stav
POČET

spolu:

112
231
56
73
472

PERCENTÁ %
23,1
61
5,4
10,5
spolu:
100%

Vo výskumnej vzorke sú zastúpení manželia 61%, nasledujú slobodní – mierne nad
23%, rozvedení vyše 5% a ovdovelí nad 10%.
Rôznorodosť zloženia rodinného stavu respondentov prispieva k objektivite dotazníkového
prieskumu a sa zohľadňovalo pri vyhodnocovaní určitých otázok v rámci dotazníkového
prieskumu.
Graf č. 5.2.6 Zloženie respondentov podľa rodinného stavu

Tabuľka č. 5.2.7 Zloženie respondentov podľa miesta bývania

ODPOVEĎ

7. Kde v Trstenej žijete?
POČET

v bytovom dome (v byte)
v rodinnom dome
v zariadení sociálnych služieb
nežijem v Trstenej
iné
spolu:
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PERCENTÁ %
182
190
50
50
0
472 spolu:

46
47
3,5
3,5
100%
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Na základe odpovedí takmer 4% respondentov uviedlo, že využíva pobytovú formu
poskytovania sociálnych služieb – žije v zariadení sociálnych služieb. Dotazník vyplnilo aj
približne rovnaký počet respondentov, ktorí uviedli, že nežijú v Trstenej. Vzhľadom na to, že
pracujú v meste alebo využívajú sociálne služby v meste, sú súčasťou miestnej komunity. Preto
sú ich názory vo výsledkoch prieskumuzohľadnené.
Graf č. 5.2.7 Zloženie respondentov podľa miesta bývania

Tabuľka č. 5.2.8 Zloženie respondentov podľa toho, s kým žijú v domácnosti

ODPOVEĎ

8. S kým žijete?
POČET

sám/sama
s rodičmi
s manželom/manželkou
s manželom/manželkou a s deťmi
s manželom/manželku, s deťmi a
vnukmi/vnučkami
inak (uveďte ako)

76
77
93
159

spolu:

PERCENTÁ %
14,3
14,6
19,7
40,3

0
67
472 spolu:

0
11,1
100%

Z výskumnej vzorky žije najviac respondentov s manželom/manželkou a s deťmi – viac
ako 40%. Avšak početná je aj skupina, ktorá uvádza, že žije osamelo viac ako 14% opýtaných.
Bližšia špecifikácia vyjadrenia – inak ( uveďte ako), prevažne uvádza s partnerom/partnerkou
alebo v zariadení sociálnych služieb. Zloženie respondentov podľa toho, s kým žijú
v domácnosti, sa zohľadňovalo pri vyhodnocovaní väčšiny otázok v rámci dotazníkového
prieskumu.
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Graf č. 5.2.8 Zloženie respondentov podľa toho, s kým žijú v domácnosti

Tabuľka č. 5.2.9 Počet žijúcich detí respondentov – podľa veku

ODPOVEĎ

9. Koľko máte žijúcich detí?
POČET

PERCENTÁ %
25,7

žiadne

112

jedno
dve
tri
štyri a viac

64
131
103
62
472 spolu:

spolu:

10,6
31,7
22,2
9,8
100%

V prepočte viac ako 74% uviedlo, že má potomkov. Z uvedeného vyplýva, že existuje
vysoká pravdepodobnosť pomoci detí rodičom v prípade ťažkej životnej situácie.
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Graf č. 5.2.9 Počet žijúcich detí respondentov – podľa veku

Tabuľka č. 5.2.10 Miesto bývania plnoletých detí respondentov

10. V prípade, ak máte plnoleté deti, tieto žijú
ODPOVEĎ
POČET
všetky v Trstenej
98
aspoň jedno v Trstenej
82
aspoň jedno v okrese Tvrdošín
35
v iných okresoch Slovenska
v zahraničí

PERCENTÁ %
22,1
15,1
3

56
36

otázka sa ma netýka (nemám plnoleté
deti alebo nemám deti)
spolu:

165
472 spolu:

10
3,3
46,5
100 %

Relatívne vysoké percento respondentov nad 62 rokov uvádza, že aspoň jedno z ich detí
žije v meste Trstená. Viac ako 46% opýtaných z tejto skupiny uvádza, že nemá deti resp. deti
sú ešte malé.

35

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023
Graf č. 5.2.10 Miesto bývania plnoletých detí respondentov

Tabuľka č. 5.2.11 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa potreby pomoci

11. Potrebujete pomoc? ( označte všetky odpovede, ktoré sa Vás týkajú)
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno,nemám zabezpečené základné
životné potreby
(ubytovanie,stravu,oblečenie)
10
1,6
áno, pri starostlivosti o dieťa/deti
30
4,4
áno, pri starostlivosti o osobu s
nepriaznivým zdravotným stavom,
ťažkým zdravotným postihnutím
35
4,8
áno, kvôli vlastnej odkázanosti na
pomoc z dôvodu nepriaznivého
zdravotného stavu, ťažkého
zdravotného postihnutia alebo
dôchodkového vku
100
8,6
nie nepotrebujem
284
79,7
áno, z iního dôvodu
18
2,5
iné
13
1,9
spolu:
490 spolu:
103,5%

Väčšina opýtaných, takmer 78%, v súčasnosti nepotrebuje pomoc. Vlastná odkázanosť
na pomoc z dôvodu zdravotného stavu alebo dôchodkového veku je skoro 9% zo všetkých
respondentov. Keď odpočítame tých, ktorý pomoc nepotrebujú odkázanosť v dôsledku ťažkého
zdravotného stavu alebo dôchodkového veku je vo výške 43%. V odpovedi iné dôvody potreby
pomoci boli väčšinou uvádzané: nezamestnanosť, nedostatok finančných prostriedkov.
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Graf č. 5.2.11 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa potreby pomoci

Tabuľka č. 5.2.12 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych
v prípade nedostatku peňazí na zabezpečenie základných životných potrieb

12. Dokáže Vám pomôcť rodina/známi v prípade nedostatku peňazí na zabezpečenie
základných životných potrieb (ubytovanie, strava, oblečenia)?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno, vždy
201
51,6
áno, výnimočne
94
17,5
nie
69
9,6
neviem posúdiť
108
21,3
spolu:

472 spolu:

100%

Takmer 52% respondentov si myslí, že im blízke osoby dokážu pomôcť vždy. Podľa vyjadrenia
opýtaných, by celkovo 31% z nich, v prípade pretrvávajúceho nedostatku, prepadlo cez
sociálnu sieť rodiny/známych bez poskytnutia pomoci.
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Graf č. 5.2.12 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych
v prípade nedostatku peňazí na zabezpečenie základných životných potrieb

Tabuľka č. 5.2.13 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych
pri osobnej starostlivosti o dieťa
13. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri osobnej starostlivosti o
dieťa/deti?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno, vždy
133
32,4
áno, výnimočne
61
9,5
nie
47
5,1
neviem posúdiť
54
7
otázka sa ma netýka (nemám
plnoleté deti alebo nemám deti) 177
46
spolu:
472 spolu:
100%
V prepočte viac ako 60% respondentov, ktorí majú deti, si myslí, že im blízke osoby
dokážu pomôcť vždy. Približne 20% opýtaných, ktorí majú deti, uvádza, že trvalejšia pomoc
od rodiny/ známych nemôžu očakávať. Mierne nad 10% z nich dokonca neočakáva žiadnu
pomoc.
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Graf č. 5.2.13 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych pri
osobnej starostlivosti o dieťa

Tabuľka č. 5.2.14 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych
pri starostlivosti o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným postihnutím
14. Dokáže vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti o osobu s
nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným posihnutím?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno, vždy
94
20
áno, výnimočne
61
9,5
nie
48
5,4
neviem posúdiť
76
14,3
otázka sa ma netáka (nestarám sa o
osobu s nepriaznivým zdravotným
stavom, ťažkým zdravotným
postihnutím)
193
50,8
spolu:
472 spolu:
100%

V prepočte 40% respondentov, ktorí sa starajú o osobu s nepriaznivým zdravotným
stavom, ŤZP, si myslí, že im blízke osoby dokážu pomôcť vždy. Takmer 11% opýtaných, ktorí
takúto starostlivosť poskytujú, uvádza, že rodina a známi im nedokážu pomôcť nikdy, približne
19% získa pomoc len výnimočne, čo predstavuje spolu 30%.

39

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023
Graf č. 5.2.14 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych pri
starostlivosti o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom, ťažkým zdravotným postihnutím

Tabuľka č. 5.2.15 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych
pri starostlivosti o ich osobu a domácnosť
15. Dokáže Vám v prípade potreby pomôcť rodina/známi pri starostlivosti o Vás a o
Vašu domácnosť?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno, vždy
197
50,2
áno, výnimočne
109
22,2
nie
64
7,9
neviem posúdiť
102
19,7
spolu:
472 spolu:
100%

Takmer 50% respondentov si myslí, že sa o nich a ich domácnosť blízke osoby dokážu
postarať vždy, keď to budú potrebovať. Skoro 8% opýtaných uvádza, že rodina ani známi im
nedokážu pomôcť nikdy. Viac ako 22% získa pomoc len výnimočne, čo predstavuje spolu 30%.
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Graf č. 5.2.15 Vyjadrenie respondentov týkajúce sa získania pomoci od rodiny/známych pri
starostlivosti o ich osobu a domácnosť

Tabuľka č. 5.2.16 Zdroj respondentov pri získavaní informácií
16. Na koho sa obrátite v prípade potreby získania informácií o možnostiach riešenia Vášho
problému?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
na rodinu/známych
221
50,2
na človeka, ktorý má podobný problém
82
15,6
na úrady
97
19,8
informácie hľadám na internete
117
35,2
informácie získavam inak (uveďte ako)
40
4,7
neviem
38
4,1
iné
32
3,2
spolu:
627 spolu:
132,8%

Väčšina opýtaných uvádza, že informácie o možnostiach riešenia ich aktuálneho
problému získava od rodiny alebo známych. Len približne 20% respondentov sa so žiadosťou
o informácie obracia na príslušné úrady. Tento výsledok je prekvapivý a deklaruje zvýšenú
potrebu intenzívnejšie sa venovať informovanosti cieľových skupín, ako aj vyhľadávaniu
obyvateľov, ktorí potrebujú informácie o možnostiach získania pomoci.
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Graf č. 5.2.16 Zdroj respondentov pri získavaní informácií

Tabuľka č. 5.2.17 Spokojnosť respondentov so získanými informáciami
17. Považujete získané informácie o možnostiach riešenia Vášho problému za
zrozumiteľné a dostatočné?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno
211
50,5
nie
87
11,1
neviem posúdiť
174
38,4
spolu:
472 spolu:
100%

Väčšina opýtaných, viac ako 50% uvádza, že je so získanými informáciami spokojná,
11% vyjadruje nespokojnosť. Až 38% respondentov nevie uvedenú otázku posúdiť.
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Graf č. 5.2.17 Spokojnosť respondentov so získanými informáciami

Tabuľka č. 5.2.18 Informovanosť respondentov o poskytovaných sociálnych službách v meste
Trstená

18. Máte informácie o poskytovaní sociálnych služieb v meste Trstená?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno
118
21
čiasotčne áno
195
45,3
nie
159
33,7
spolu:
472 spolu:
100%
Vyše 66% respondentov v dotazníkovom dopytovaní uviedlo, že má informácie
o poskytovaní sociálnych služieb v meste Trstená. Naopak skoro 34% respondentov informácie
nemá. Je na zváženie, či 34% respondentov nemá informácie preto, lebo ich nepotrebujú
a nemajú záujem, alebo sa nedostali k týmto informáciám. S prihliadnutím na predchádzajúcu
otázku je potrebné venovať sa problematike informovania verejnosti v oblasti sociálnych
služieb.

43

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023
Graf č. 5.2.18 Informovanosť respondentov o poskytovaných sociálnych službách v meste
Trstená

Tabuľka č. 5.2.19 Dostupnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách v meste Trstená

19. Myslíte si, že dostupnosť informácií o poskytovaní sociálnych služieb v meste
Trstená je dostatočná?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno
131
25,1
nie
115
20
neviem, doteraz som nepotreboval
žiadnu zo sociálnych služieb
226
54,9
spolu:
472 spolu:
100%
Až 55% respondentov uviedlo, že doteraz nikdy nepotrebovali žiadnu sociálnu službu
a preto nemali dopyt vyhľadávať tieto informácie. Zo zvyšných 45% viac ako polovica je
spokojná s dostupnosťou informácií o poskytovaní sociálnych služieb.
Graf č. 5.2.19 Dostupnosť informácií o poskytovaných sociálnych službách v meste Trstená
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Tabuľka č. 5.2.20 Potreba sociálnych služieb

20. Využívate Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti)
niektoré zo sociálnych služieb poskytovaných v meste Trstená?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
áno
77
12,1
nie, nepotrebujem/nepotrebujeme ich
255
68,6
nie, nemôžem/nemôžeme si ich z
finančného hľadiska dovoliť
53
4,4
neviem
87
14,9
spolu:
472 spolu:
100%
Až 69% opýtaných v súčasnosti nevyužíva a ani nepotrebuje využívať sociálne služby.
Viac ako 4% ostatných respondentov, ktorí sociálne služby potrebujú, uvádza, že sociálne
služby nevyužíva z dôvodu, že si ich z finančného hľadiska nemôže dovoliť. Čiastočnou
príčinou tohto vyhlásenia môže byť aj nedostatočná informovanosť o možnostiach riešenia
problému v relevantných inštitúciách.
Relatívne veľký počet opýtaných nevie, či sociálne služby vôbec využíva.
Graf č. 5.2.20 Potreba sociálnych služieb

45

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023
Tabuľka č. 5.2.21 Využívanie sociálnych služieb poskytovaných v meste Trstená

21. V prípade, že ste v predchádzajúcej otázke odpovedali Áno, vyberte ktoré služby využívate
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
opatrovateľská služba
17
30,8
služby Klubu dôchodcov
15
28,2
Dom Charitas Sv. Františka z Assisi
29
38,5
základné sociálne poradenstvo
9
23,1
spolu:
70 z 58.odp spolu:
120,6%

Celkový počet odpovedí prevyšuje celkový počet respondentov z dôvodu, že niektorí
využívajú aj viac sociálnych služieb súčasne. Celkovo sociálne služby využíva
z predchádzajúcej otázky 77 respondentov. Sociálne služby v Trstenej sú prevažne
poskytované seniorom. Majú záujem o služby denného centra - priestory Klubu dôchodcov,
opatrovateľskú službu. Veľkú úlohu v sociálnom živote našich občanov pokrýva aj Slovenská
katolícka charita, a to hlavne v Dome Charitas Sv. Františka z Assisi, kde okrem pobytovej
formy poskytujú aj služby denného stacionáru, sociálne poradenstvo a rozvoz stravy.
Graf č. 5.2.21 Využívanie sociálnych služieb poskytovaných v meste Trstená
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Tabuľka č. 5.2.22 Spokojnosť s úrovňou sociálnych služieb poskytovaných v meste Trstená
22. Ste Vy osobne (prípadne osoba, ktorá s Vami žije v spoločnej
domácnosti)spokojný s úrovňou poskytovaných služieb?
ODPOVEĎ

POČET

áno

91

PERCENTÁ %
16,5

nie
neviem
otázka sa ma netýka (
nevyužívam/nevyužívame žiadne
sociálne služby)

50
67

3,5
8,9

spolu:

264
472 spolu:

71,1
100%

Celkovo skoro 65% respondentov, ktorí sociálne služby využívajú, je s ich úrovňou
spokojná. Nespokojnosť deklarovalo skoro 4% opýtaných, ale väčšina bližšie nešpecifikovala
dôvod.
Graf č. 5.2.22 Spokojnosť s úrovňou sociálnych služieb poskytovaných v meste Trstená
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Tabuľka č. 5.2.23 Spôsob úhrady za sociálne služby
23. Akým spôsobom zabezpečujete úhradu za Vami využívané sociálne služby
(prípadne za služby využívané osobou, ktorá s Vami žije v spoločnej domácnosti)?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
len z Vášho vlastného príjmu
(prípadne len z príjmu osoby, ktorá
služby využíva)
60
12,1
aj z príjmov osôb, s ktorými žijete Vy
(prípadne osoba, ktorá služby využíva)
v spoločnej domácnosti
28
1,9
aj z príjmov osôb, s ktorými nežijete
Vy (prípadne osoba, ktorá služby
využíva) v spoločnej domácnosti napr. plnoleté deti, širšia rodina,
známi
24
0,6
za služby neplatím/neplatíme
34
3,8
neviem
38
5,1
otázka sa ma netýka
(nevyužívam/nevyužívame žiadne
sociálne služby)
262
75,5
z príspevkov zo štátnych sociálnych
dávok
26
1
spolu:
472 spolu:
100%

Vlastný príjem na úhradu sociálnych služieb postačuje 35% respondentom, ktorí ich
využívajú. V 16% musia na úhradách participovať aj osoby zo spoločnej domácnosti. V 14%
opýtaných zabezpečuje platbu aj s finančnou pomocou ďalších osôb. 5% nevie na túto otázku
odpovedať. Pri porovnaní odpovede: otázka sa ma netýka (nevyužívam žiadne sociálne služby)
sú v jednotlivých otázkach rôzne počty odpovedí. Predpokladáme, že títo respondenti nevedeli
posúdiť či služby využívajú, prípadne ako je zabezpečená úhrada za službu.
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Graf č. 5.2.23 Spôsob úhrady za sociálne služby
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Tabuľka č. 5.2.24 Vyjadrenie respondentov o chýbajúcich druhoch sociálnych služieb
24. Aké druhy sociálnych služieb Vám v meste chýbajú, resp. predpokladáte, že Vám
budú chýbať? (označte všetky odpovede, s ktorými súhlasíte)
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
zamerané na zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na
uspokojenie základných životných
potrieb (ubytovanie, stravy,
oblečenia) - napr. zariadenie
núdzového bývania, denné centrum
102
20,6
zamerané na podporu rodiny s deťmi napr. pomoc pri starostlivosti o dieťa,
denné centrum pre deti rodinu
109
27,6
zamerané na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu
zdravotného stavu alebo z dovŕšenia
dôchodkového veku - napr. zariadenie
podporovaného bývania, denný
stacionár
165
34,9
žiadne
41
7
neviem posúdiť
154
33,7
iné
24
2,2
spolu:
595 spolu:
126%

Až 35% respondentov, ktorí odpoveď vedeli posúdiť, uvádza že im chýbajú sociálne
služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného stavu alebo
dovŕšenia dôchodkového veku. Z hľadiska porovnania veku a vzdelania: vek respondentov má
vplyv na ich preferencie. Napriek tomu, len kategórii mladých dospelých najviac chýbajú
služby zamerané na podporu rodiny s deťmi. Sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu zdravotného stavu resp. dovŕšenia dôchodkového veku najviac
chýbajú všetkým vzdelanostným skupinám.
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Graf č. 5.2.24 Vyjadrenie respondentov o chýbajúcich druhoch sociálnych služieb

Tabuľka č. 5.2.25 Vyjadrenie respondentov o preferovanej forme sociálnych služieb

25. Akú formu sociálnej služby by ste uprednostnili?
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
terénnu (potrebná služba je
poskytovaná v domácom prostredí napr. opatrovateľská služba, donáška
stravy)
171
41,9
ambulantnú (za službou je potrebné z
domáceho prostredia dochádzať napr. domov sociálnych služieb bez
ubytovania, obedy v jedálni)
55
5,1
pobytovú (poskytovanie služby
vyžaduje odsťahovanie sa z domáceho
prostredia do zariadenia - napr.
zariadenie pre seniorov, t.j. bývalý
domov dôchodcov, domov sociálnych
služieb s ubytovaním)
85
14,6
neviem posúdiť
161
38,4
spolu:
472 spolu:
100%
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V distribuovanom dotazníku bol zrozumiteľne, na konkrétnych príkladoch sociálnych
služieb poskytovaných v meste Trstená, vysvetlený rozdiel medzi jednotlivými formami
sociálnych služieb. Výsledkom je, že skoro 42% respondentov, ktorí vedeli odpoveď posúdiť,
preferuje terénnu formu sociálnych služieb, poskytovanú v prirodzenom/domácom prostredí. Z
hľadiska vplyvu veku: terénna forma sociálnych služieb je preferovaná v každej vekovej
kategórii, nasleduje pobytová. Z hľadiska vplyvu vzdelania je za jednoznačne
najpreferovanejšou terénna formou, tiež nasleduje pobytová a následne ambulantná.
U vysokoškolsky vzdelaných respondentov ambulantná pred pobytovou.
Graf č. 5.2.25 Vyjadrenie respondentov o preferovanej forme sociálnych služieb
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Tabuľka č. 5.2.26 Vyjadrenie respondentov o preferovanej forme sociálnych služieb
26. Ktoré sociálne skupiny poodľa Vás potrebujú, resp predpokladáte, že budú potrebovať
zvýšenú mieru pomoci zabezpečovanú prostredníctvom sociálnych služieb? (označte maximálne 3
odpovede, s ktorými súhlasíte)
ODPOVEĎ
POČET
PERCENTÁ %
obyvatelia s nepriaznivým zdravotným
stavom, ťažko zdravtne postihnutí
247
66,7
seniori
234
62,5
rodiny s deťmi
147
34,9
rodiny s deťmi so zdravotným
postihnutím
221
54,6
mladí dospelí po ukončení pobytu v
detskom domove
65
8,9
obyvatelia po ukončení trestu odňatia
slobody
42
1,6
obyvatelia závislí a ohrození
závislosťami
61
7,6
neprispôsobiví obyvatelia
56
6
bezdomovci
87
15,9
neviem posúdiť
52
4,8
iné
38
0,3
spolu:
1250 spolu:
264,8%

Respondenti vyprofilovali 6 dominantných skupín so zvýšenou mierou potreby pomoci.
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu boli obyvatelia s nepriaznivým zdravotným
stavom, s ťažkým zdravotným postihnutím, seniori, rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi, mladí dospelí po ukončení pobytu v detskom domove, bezdomovci.
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Graf č. 5.2.26 Vyjadrenie respondentov o preferovanej forme sociálnych služieb
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6. SWOT analýza
SWOT analýza všetkých oblastí súvisiacich s Komunitným plánom sociálnych služieb
mesta Trstená na roky 2018 – 2023 bola vypracovaná na základe analýzy interných vstupných
údajov, ako aj analýzy vonkajších faktorov, ktoré majú vplyv na úspešnú realizáciu
komunitného plánu. Na základe výsledkov analýzy bola vypracovaná realistická stratégia, ktorá
sa zameriava na odstránenie slabých stránok s podporou silných stránok a s využitím daných
príležitostí, prispievajúcich svojim pozitívnym vplyvom k úspešnej realizácii komunitného
plánu. Pri vytváraní stratégie boli zohľadňované aj hrozby, ktoré môžu mať negatívny vplyv na
jeho úspešnosť z hľadiska vonkajšieho prostredia, na ktoré nemáme priamy vplyv. Na základe
SWOT analýzy je zrejmá výrazná prevaha silných stránok a príležitostí nad slabými stránkami
a hrozbami, čo výrazne podporuje úspešnú realizáciu komunitného plánu v predpokladanom
časovom horizonte.

Silné stránky

Slabé stránky

Skúsenosti s poskytovaním sociálnych
služieb.
Adresnosť a efektívnosť poskytovaných
sociálnych služieb.
Kvalitné poskytovanie odborných,
obslužných a ďalších činností.
Kvalifikovaní zamestnanci poskytovateľov
sociálnych služieb.
Sociálne cítenie a sociálne myslenie.
Motivácia k plneniu stanovených cieľov.
Medziodborová spolupráca v rámci
Mestského úradu Trstená.
Spolupráca s poskytovateľmi sociálnych
služieb v meste Trstená.
Identifikované potreby cieľových skupín.
Súlad s národnými, regionálnymi a
lokálnymi prioritami.
Udržateľné nastavenie poplatkov za
sociálne služby.
Vymedzenie cieľov a spôsobov ich
dosiahnutia.

Absencia určitých druhov sociálnych služieb.
Nedostatočný rozsah poskytovaných služieb.
Absencia terénnych sociálnych pracovníkov.
Chýbajúce ľudské zdroje na realizáciu
rozsiahlejšej sekundárnej prevencie pre
všetky cieľové skupiny.
Slabá výmena skúseností.
Nízka intenzita ďalšieho vzdelávania.
Absencia internej a externej supervízie.
Obmedzené finančné zdroje.
Neinformovanosť cieľových skupín
o sociálnych službách.
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Príležitosti

Ohrozenia

Motivácia seniorov k aktívnemu tráveniu
voľného času.
Motivácia charity a neziskových
organizácií k rozvíjaniu aktivít v sociálnej
oblasti.
Zastrešenie dobrovoľníckej práce v rámci
poskytovania sociálnych služieb.
Kvalitní absolventi vysokých škôl so
sociálnym zameraním.
Efektívne využívanie materiálnych a
ľudských zdrojov.
Účelné a efektívne využívanie existujúcich
dotácií, grantov, príspevkov.
Účelné a efektívne využívanie
štrukturálnych fondov v programovom
období.
Rozšírenie a skvalitnenie
poskytovaných sociálnych služieb v meste
Trstená.

Znižovanie podielových daní.
Nárast cien vstupov.
Nedostatok vlastných finančných zdrojov.
Hrozba následného zvyšovania poplatkov
za sociálne služby.
Zvyšovanie pohľadávok poskytovateľov
sociálnych služieb súvisiacich s ochranou
príjmu prijímateľa.
Skokový nárast obyvateľov odkázaných na
sociálne služby.
Ohrozenie pomáhajúcich profesií syndrómom
vyhorenia.
Vysoká náročnosť administratívy, manažmentu
a koordinácie napĺňania stanovených cieľov
komunitného plánu.
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7. Určenie prioritných oblastí, cieľových skupín a cieľov rozvoja
sociálnych služieb v meste Trstená
Na základe deklarovaných požiadaviek a potrieb obyvateľov Trstenej, ktoré vychádzajú
z výsledkov dotazníkového prieskumu, bol pripravený návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych
služieb v územnom obvode mesta. Rovnako bolo v rámci tejto komunikácie vyprofilovaných
šesť prioritných cieľových skupín. Uvedený návrh vychádzal aj z finančných možností mesta
v súvislosti s možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov v rámci plánovaných
operačných programov v programovom období.
Na základe pripomienok a návrhov bol prvotný návrh upravený a jeho finálna verzia je
súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023.
Prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb, ich previazanosť s prioritnými cieľovými
skupinami, sumarizácia cieľov a prierezových cieľov, ako aj ich podrobné špecifikácie sú
uvedené v ďalšej časti dokumentu.
7.1 Prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb

Prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb

Prioritné služiebn
Sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Sociálne služby zamerané na podporu rodiny s deťmi

Sociálne služby zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb

a riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
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7.2 Prioritné cieľové skupiny a ich previazanosť s prioritnými oblasťami rozvoja
sociálnych služieb z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na podporu rodiny s
Sociálne služby zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
Previazanosť cieľových skupín s prioritnými oblasťami rozvojasociálnych služieb

Prioritné cieľové skupiny

Obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom,
s ťažkým zdravotným postihnutím
Seniori
Rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
Rodiny s deťmi
Mladí dospelí po ukončení pobytu v detskom
domove
Bezdomovci

z
7.3 Sumarizácia cieľov podľa jednotlivých prioritných oblastí rozvoja sociálnych služieb

Prioritná oblasť
rozvoja sociálnych
služieb
Cieľ A1

Opatrenie A1.1.
Aktivity

Opatrenia A1.2.
Aktivity

Sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
Zlepšiť kvalitu existujúcich sociálnych služieb poskytovaných
mestom Trstená zameraných na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
Skvalitnenie opatrovateľskej služby.
Rozšíriť rozsah poskytovania opatrovateľskej služby.
Rozšíriť kapacitu opatrovateľskej služby.
Zabezpečiť osobné motorové vozidlo pre opatrovateľskú službu.
Zabezpečiť supervíziu poskytovaných služieb.
Skvalitnenie činnosti denného centra seniorov.
Rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít pre seniorov.
Zvýšiť počet spoločenských, kultúrnych, poznávacích
a vzdelávacích podujatí.
Podporiť medzigeneračné aktivity seniorov.
Podporiť medzinárodnú spoluprácu seniorov.
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Cieľ A2

Opatrenie A2.1
Aktivity

Opatrenie A2.2
Aktivity

Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v meste Trstená
zameraných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku.
Zriadenie nových druhov sociálnych služieb poskytovaných
mestom Trstená ako verejným poskytovateľom.
Rozbehnúť služby denného stacionára.
Rekonštrukcia a modernizácia denného stacionára.
Zriadiť prepravnú službu.
Zriadiť sociálnu službu s použitím telekomunikačných
technológií.
Podpora zriadenia nových druhov sociálnych služieb
poskytovaných ostatnými verejnými a neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb.
Podporiť zriadenie zariadenia pre seniorov.
Podporiť zabezpečenie pracovnej terapie.
Podporiť proces deinštitucionalizácie.

potrieb
Prioritná oblasť rozvoja
sociálnych služieb
Cieľ B1
Opatrenie B1.1
Aktivity

Sociálne služby zamerané na podporu rodiny s deťmi.
Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v meste Trstená
zameraných na podporu rodiny s deťmi.
Zriadenie nových druhov sociálnych služieb zameraných na
podporu rodiny s deťmi poskytovaných mestom Trstená ako
verejným poskytovateľom.
Zriadiť komunitné centrum.
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Prioritná oblasť rozvoja
sociálnych služieb

Opatrenia C1.1

Aktivity

Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v meste
Trstená
zameraných na zabezpečenie podmienok na
uspokojovanie
základných životných potrieb.
Zriadenie nových druhov sociálnych služieb poskytovaných
mestom Trstená ako verejným poskytovateľom a sociálnych
aktivít zameraných na zabezpečenie podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb.
Podporiť zriaďovanie a rozširovanie sociálnych služieb
neverejnými poskytovateľmi.

Zriadiť nízkoprahové denné centrum.
Zriadiť zariadenie núdzového bývania.
Vybudovať sociálne nájomné byty.

Priori
7.4 Sumarizácia prierezových cieľov pre všetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych
služieb
Prioritná oblasť
rozvoja sociálnych
služieb
Cieľ 1

Opatrenie 1.1

Všetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb
Zlepšiť väzby medzi poskytovateľmi sociálnych služieb
a rozšíriť spoluprácu medzi relevantnými subjektmi, ktorá
podporí výmenu skúseností a zvyšovanie kvality služieb
poskytovaných v sociálnej oblasti.
Iniciovanie spolupráce s VÚC Žilina, s neziskovými
a charitatívnymi organizáciami, ako aj s celou občianskou
komunitou

Aktivity

Opatrenia 1.2
Aktivity

Iniciovať aktiváciu neziskových a charitatívnych organizácií,
ako aj celej občianskej komunity v sociálnej oblasti – pracovné
stretnutia a prezentácie.
Zabezpečenie sieťovania poskytovateľov sociálnych služieb
a organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti.
Iniciovať spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb –
individuálne pracovné stretnutia.
Vyhľadávať organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti.
Podporovať vzájomnú spoluprácu medzi mestom,
poskytovateľmi sociálnych služieb a organizáciami pôsobiacimi
v sociálnej oblasti.
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V
Prioritná oblasť
rozvoja sociálnych
služieb
Cieľ 2

Všetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb

Zabezpečiť rozvoj terénnej formy sociálnych služieb
a ľudské zdroje v sociálnej oblasti.
Rozvoj terénnej formy sociálnych služieb prostredníctvom
Opatrenie 2.1
realizácie terénnej sociálnej práce.
Zabezpečiť výkon sociálnej práce terénnymi sociálnymi
Aktivity
pracovníkmi.
Zabezpečiť postupné zmierňovanie a odstraňovanie
identifikovaných nedostatkov cieľových skupín a uspokojovanie
ich potrieb výkonom terénnej sociálnej práce vo všetkých
oblastiach poskytovania sociálnych služieb.
Podpora spolupodieľania sa občianskej komunity pri výkone
Opatrenia 2.2
sociálnych služieb prostredníctvom dobrovoľníckej služby.
Prezentovať dobrovoľnícku prácu študentom na území mesta
Aktivity
Trstená.
Prezentovať dobrovoľnícku prácu evidovaným nezamestnaným
na ÚPSVaR.
Vytvárať príležitosti pre sebarealizáciu dobrovoľníkov v rámci
poskytovania sociálnych služieb.
Prezentovať dobrovoľnícku prácu seniorom.
šetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb
Prioritná oblasť
rozvoja sociálnych
Všetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb
služieb
Cieľ 3
Zlepšiť informovanosť obyvateľov o poskytovaných
sociálnych službách a možnostiach riešenia nepriaznivej
sociálnej situácie.
Zabezpečenie pravidelnej a cielenej informovanosti obyvateľov
Opatrenie 3.1
o poskytovaných sociálnych službách zameraných na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie.
Informovať občanov o zmenách a novinkách v rámci
Aktivity
poskytovania sociálnych služieb.
Pravidelne aktualizovať informácie na internetovej stránke
mesta Trstená.
Vytvoriť informačné letáky pre jednotlivé cieľové skupiny.
Adresne informovať cieľové skupiny o aktualitách
a poskytovateľoch sociálnych služieb prostredníctvom účasti na
stretnutiach.

61

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023

7.5 Podrobná špecifikácia cieľov podľa jednotlivých prioritných oblastí rozvoja
sociálnych služieb a prierezových cieľov

PRIORITNÁ OBLASŤ
Sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku
CIELE PRIORITNEJ OBLASTI – podrobná špecifikácia

Cieľ A1

Popis cieľa

Opatrenia k
naplneniu cieľa

Opatrenie A1.1

Charakteristika
opatrenia

Aktivity
Opatrenia

Predpokladané
dopady
Predpokladané
finančné
zdroje

Zlepšiť kvalitu existujúcich sociálnych služieb poskytovaných
mestom Trstená zameraných na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Cieľom je zväčšiť časový rozsah poskytovaných služieb a zabezpečiť
ich poskytovanie väčšiemu počtu obyvateľov mesta, čím sa podporí
predĺženie možnosti starostlivosti o klienta v jeho domácom
prostredí. Taktiež je cieľom podporiť kvalitu života seniorov
prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu a
aktívne starnutie.
Opatrenie A1.1: Skvalitnenie opatrovateľskej služby.
Opatrenie A1.2: Skvalitnenie činnosti denného centra seniorov.

Skvalitnenie opatrovateľskej služby.
Aktivity opatrenia prispejú k naplneniu stanoveného cieľa v rámci
priority starostlivosti o osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a
starostlivosti o seniorov. Zefektívni a skvalitní sa výkon
opatrovateľskej služby, čím sa vytvorí priestor pre zväčšenie jej
rozsahu a kapacity. Rovnako sa zabezpečí individuálna a skupinová
supervízia zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s
prijímateľom sociálnej služby.
Rozšíriť rozsah poskytovania opatrovateľskej služby.
Rozšíriť kapacitu opatrovateľskej služby.
Zabezpečiť osobné motorové vozidlo pre opatrovateľky.
Zabezpečiť supervíziu poskytovaných služieb.
Zefektívnenie opatrovateľskej služby.
Rozšírenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby.
Predĺženie možnosti zotrvania klientov v domácom prostredí.
Rozšírenie počtu klientov opatrovateľskej služby.
Eliminácia syndrómu vyhorenia.
Dotácia MPSVaR, Eurofondy, rozpočet mesta
Trstená – spolufinancovanie.
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Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram
Merateľné
ukazovatele

Opatrenie A1.2
Charakteristika
opatrenia

Aktivity
opatrenia

Predpokladané
dopady
Predpokladané
Finančné zdroje
Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram
Merateľné
ukazovatele

Mesto Trstená
2018-2023
Počet hodín poskytovania opatrovateľskej služby.
Počet klientov opatrovateľskej služby.
Počet opatrovateliek.
Počet individuálnych a skupinových supervízií.

Skvalitnenie činnosti denného centra seniorov
Aktivity opatrenia prispejú k naplneniu stanoveného cieľa v rámci
starostlivosti o seniorov. Zabezpečí sa rozšírenie činnosť denného
centra seniorov a možností pre plnohodnotné trávenie ich voľného
času.
Rozšíriť voľnočasové aktivity seniorov.
Zvýšiť počet spoločenských, kultúrnych, poznávacích a vzdelávacích
podujatí.
Podporiť medzigeneračné aktivity seniorov.
Začlenenie seniorov do spoločenského života.
Stimulácia seniorov k aktívnemu starnutiu.
Sebarealizácia seniorov.
Budovanie vzájomných vzťahov.
Budovanie medzigeneračných vzťahov.
Štrukturálne fondy, dotácia MPSVaR, rozpočet mesta Trstená
- spolufinancovanie
Mesto Trstená
2018-2023
Počet novovzniknutých voľnočasových aktivít.
Počet zrealizovaných podujatí.
Počet klientov využívajúcich rozšírené služby denného centra
seniorov.
Počet seniorov zúčastnených na podujatiach.
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Cieľ A2

Popis cieľa

Opatrenia k
naplneniu cieľa

Opatrenie A2.1

Charakteristika
opatrenia
Aktivity
opatrenia
Predpokladané
dopady

Predpokladané
Finančné zdroje
Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram

Merateľné
ukazovatele

Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v meste Trstená
zameraných na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Cieľom je zabezpečiť rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb
prostredníctvom mesta Trstená ako verejného poskytovateľa, ako aj
podporiť ostatných verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb, ktorí plánujú rozširovať tieto služby v meste Trstená.
Opatrenie A2.1: Zriadenie nových druhov sociálnych služieb
poskytovaných mestom Trstená ako verejným poskytovateľom.
Opatrenie A2.2: Podpora zriadenia nových druhov sociálnych služieb
poskytovaných ostatnými verejnými a neverejnými poskytovateľmi
sociálnych služieb.
Zriadenie nových druhov sociálnych služieb poskytovaných mestom
Trstená ako verejným poskytovateľom.
Cieľom opatrenia je zriadiť absentujúce sociálne služby a poskytovať
ich mestom Trstená ako verejným poskytovateľom. Zámerom je
vyhovieť požiadavkám obyvateľov a zamerať sa na terénne, prípadne
ambulantné formy ich poskytovania, a tým prispieť k predĺženiu
možnosti klientov zotrvať v domácom prostredí a zachovať sociálne
väzby v rámci ich komunity.
Podporiť činnosť denného stacionáru.
Zriadiť prepravnú službu.
Zriadiť sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií.
Zabezpečenie celodennej starostlivosti osobám odkázaným na pomoc
inej osoby v spojitosti so zabezpečením pracovnej terapie a záujmových
činností.
Predĺženie možnosti zotrvania klientov v domácom prostredí.
Zabezpečenie podporovanej a bezbariérovej prepravy osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím.
Zabezpečenie monitorovania a signalizácie potreby pomoci.
Zabezpečenie krízovej pomoci prostredníctvom telekomunikačných
technológií.
Štrukturálne fondy, dotácia MPSVaR, rozpočet mesta Trstená spolufinancovanie
Mesto Trstená
2018 – 2023
Počet klientov denného stacionára.
Nákup špeciálne upraveného motorového vozidla.
Nákup zdravotníckych pomôcok pre imobilných a ŤZP klientov.
Počet klientov, ktorí si zapožičajú zdravotnícke pomôcky.
Počet klientov využívajúcich prepravnú službu.
Zriadenie sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológií.
Počet klientov využívajúcich túto službu.
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Opatrenie A2.2

Charakteristika
opatrenia
Aktivity
opatrenia

Predpokladané
dopady

Predpokladané
finančné
zdroje
Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram

Merateľné
ukazovatele

Podpora zriadenia nových druhov sociálnych
služieb poskytovaných ostatnými verejnými
a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.
Cieľom opatrenia je podporiť verejných a neverejných poskytovateľov pri
vytváraní nových druhov sociálnych služieb a sociálnych aktivít v meste
Trstená, ktoré vychádzajú z identifikovaných potrieb obyvateľov
a užívateľov sociálnych služieb a z pripravovaného procesu
deinštitucionalizácie sociálnych služieb.
Podporiť zriadenie zariadenia pre seniorov.
Podporiť zabezpečenie pracovnej terapie.
Podporiť proces deinštitucionalizácie.
Zabezpečenie pobytovej starostlivosti osobám odkázaným na pomoc inej
osoby, ktorým nie je možné poskytovať ambulantnú alebo terénnu formu
sociálnych služieb v ich domácom prostredí.
Osvojenie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných
aktivít pod odborným vedením.
Obnova, udržanie a rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných
schopností klientov a ich začlenenie do spoločnosti.
Schopnosť viesť samostatný život pod dohľadom zabezpečujúcim
usmerňovanie a monitorovanie klientov.
Podpora samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti klientov.
Štrukturálne fondy, účelová dotácia MPSVaR, rozpočet jednotlivých
realizátorov sociálnych služieb.
Mesto Trstená, neverejní poskytovatelia
2018-2023
Zriadenie zariadenia pre seniorov.
Počet klientov zariadenia pre seniorov.
Zriadenie priestorov pracovnej terapie.
Počet klientov využívajúcich pracovnú terapiu.
Počet vzniknutých sociálnych služieb súvisiacich s procesom
deinštitucionalizácie.
Počet klientov, ktorí absolvovali proces deinštitucionalizácie.
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PRIORITNÁ OBLASŤ
Sociálne služby zamerané na podporu rodiny s deťmi
CIELE PRIORITNEJ OBLASTI – podrobná špecifikácia
Cieľ B1
Popis cieľa
Opatrenia k
naplneniu cieľa

Opatrenie B1.1
Charakteristika
opatrenia

Aktivity
opatrenia
Predpokladané
dopady

Predpokladané
finančné
zdroje
Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram
Merateľné
ukazovatele

Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v meste
Trstená zameraných na podporu rodiny s deťmi
Cieľom je zabezpečiť rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb
zameraných na podporu rodiny s deťmi prostredníctvom mesta Trstená
ako verejného poskytovateľa.
Opatrenie B1.1: Zriadenie nových druhov sociálnych služieb
zameraných na podporu rodiny s deťmi poskytovaných mestom
Trstená ako verejným poskytovateľom.
Zriadenie nových druhov sociálnych služieb zameraných na
podporu rodiny s deťmi poskytovaných mestom Trstená ako
verejným poskytovateľom.
Cieľom opatrenia je poskytovať sociálne služby deťom a rodinám,
ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzené
schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
z dôvodu životných návykov, spôsobu života alebo pre závislosť od
návykových látok alebo návykových škodlivých činností. Cieľom je
zabezpečiť účelnú kombináciu formy sociálnych služieb pre cieľovú
skupinu – služby sa budú poskytovať ambulantnou formou a terénnou
formou prostredníctvom terénneho programu.
Zriadiť komunitné centrum.
Vyhľadávanie klientov, ktorým je potrebné poskytovať sociálnu službu
– sekundárna prevencia.
Poskytovanie preventívneho poradenstva.
Zlepšenie školskej dochádzky a podpora zmysluplného trávenia
voľného času detí a mládeže.
Pomoc a podpora pri úprave a obnove rodinných pomerov detí.
Zlepšenie uplatňovania práva právom chránených záujmov.
Štrukturálne fondy, dotácia MPSVaR,
rozpočet mesta Trstená - spolufinancovanie
Mesto Trstená, neverejní poskytovatelia
2018-2023
Zriadenie komunitného centra.
Počet klientov komunitného centra.
Počet aktivít a intervencií pri práci s komunitou.
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PRIORITNÁ OBLASŤ
Sociálne služby zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb
CIELE PRIORITNEJ OBLASTI – podrobná špecifikácia
Cieľ C1
Popis cieľa

Opatrenia k
naplneniu cieľa

Opatrenie C1.1

Charakteristika
opatrenia

Aktivity
opatrenia

Predpokladané
dopady

Predpokladané
finančné
zdroje
Predpokladaný
realizátor

Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v meste
Trstená zameraných na zabezpečenie podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb.
Cieľom je rozšíriť sociálne služby a sociálne aktivity zamerané na
uspokojovanie základných životných potrieb. Dôvodom je neustále sa
zhoršujúca sociálna situácia obyvateľov a zvyšovanie počtu osôb
odkázaných na sociálnu pomoc. Naplnenie cieľa výrazne prispeje k
zabezpečeniu základnej starostlivosti mesta Trstená pri krízových
životných situáciách jeho obyvateľov.
Opatrenie C1.1: Zriadenie nových druhov sociálnych služieb
poskytovaných mestom Trstená ako verejným poskytovateľom
a sociálnych aktivít zameraných na zabezpečenie podmienok na
uspokojovanie základných životných potrieb.
Zriadenie nových druhov sociálnych služieb poskytovaných
mestom Trstená ako verejným poskytovateľom a sociálnych
aktivít zameraných na zabezpečenie podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb.
Cieľom opatrenia je zriadenie nových druhov sociálnych služieb na
uspokojovanie základných životných potrieb pre obyvateľov, ktorí sa
ocitli v krízovej sociálnej situácii. Naplnením stanoveného cieľa sa
zabezpečí rozšírenie poskytovaných služieb a komplexná starostlivosť
pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením.
Realizovať terénny program zabezpečujúci sociálnu prácu
s bezdomovcami a neprispôsobivými občanmi.
Zriadiť zariadenie núdzového bývania.
Vybudovať nájomné sociálne byty.
Poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov pre cieľové skupiny klientov.
Vyhľadávanie klientov, ktorým je potrebné poskytovať sociálnu
službu – sekundárna prevencia.
Poskytovanie ubytovania na určitý čas a zároveň poskytovanie
sociálneho poradenstva.
Vytvorenie spolupráce s obdobnými zariadeniami za účelom
zabezpečenia anonymity klienta.
Príspevok z ÚPSVaR, rozpočet mesta Trstená
Mesto Trstená
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Časový
harmonogram
Merateľné
ukazovatele

2018-2023
Zriadenie nízkoprahového denného centra/komunitného centra.
Schválenie prevádzkového poriadku denného centa/komunitného
centra.
Schválenie VZN mesta Trstená.
Počet klientov využívajúcich služby komunitného/nízkoprahového
denného centra.

PRIEREZOVÉ CIELE – podrobné špecifikácia

Cieľ 1

Popis cieľa

Opatrenia k
naplneniu cieľa

Opatrenie 1.1

Charakteristika
opatrenia
Aktivity
opatrenia
Predpokladané
dopady
Predpokladané
finančné
zdroje
Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram

Zlepši ť väzby medzi poskytovateľmi sociálnych služieb a rozšíriť
spoluprácu medzi relevantnými subjektmi, ktorá podporí výmenu
skúseností a zvyšovanie kvality služieb poskytovaných v sociálnej
oblasti.
Cieľom je rozšíriť existujúcu spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych
služieb a iniciovať vznik nových pracovných kontaktov
s relevantnými subjektmi, inštitúciami, ako aj s jednotlivcami, za
účelom skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných sociálnych služieb
pre všetky cieľové skupiny obyvateľov.
Opatrenie 1.1: Iniciovanie spolupráce s VÚC Žilina, s neziskovými a
charitatívnymi organizáciami, ako aj s celou občianskou komunitou.
Opatrenie 1.2: Zabezpečenie sieťovania poskytovateľov sociálnych
služieb a organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti.
Zriadenie nových druhov sociálnych služieb poskytovaných
mestom Trstená ako verejným poskytovateľom a sociálnych
aktivít zameraných na zabezpečenie podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb.
Cieľom opatrenia je iniciovať pretrvávajúcu a intenzívnu spoluprácu
mesta Trstená s VUC Žilina, s neziskovými a charitatívnymi
organizáciami. Ako aj s celou občianskou komunitou za účelom
skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb a rozšírenia
zainteresovaných subjektov poskytujúcich služby v sociálnej oblasti.
Iniciovať aktiváciu neziskových a charitatívnych organizácií, ako aj
celej občianskej komunity v sociálnej oblasti – pracovné stretnutia.
Rozšírenie subjektov poskytujúcich sociálne služby.
Získanie materiálnych a ľudských zdrojov pre uspokojovanie potrieb
obyvateľov mesta Trstená.
Rozpočet mesta Trstená
Mesto Trstená
2018-2023
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Merateľné
ukazovatele

Cieľ 2
Popis cieľa

Opatrenia k
naplneniu cieľa

Opatrenie 2.1
Charakteristika
opatrenia

Aktivity
opatrenia

Predpokladané
dopady

Predpokladané
finančné
zdroje
Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram
Merateľné
ukazovatele

Počet stretnutí iniciovaných mestom Trstená.
Počet nových subjektov poskytujúcich sociálne služby.
Počet zamestnancov/dobrovoľníkov týchto subjektov.
Počet klientov využívajúcich sociálne služby.
Zlepšiť rozvoj terénnej formy sociálnych služieb a ľudské zdroje
v sociálnej oblasti.
Cieľom je zabezpečiť ľudské zdroje a prostredníctvom výkonu
terénnej sociálnej práce skvalitniť život obyvateľov mesta
poskytovaním pomoci v ich prirodzenom a domácom prostredí
a podporiť integráciu sociálne vylúčených skupín obyvateľstva.
Opatrenie 1.1: Rozvoj terénnej formy sociálnych služieb
prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce.
Opatrenie 1.2: Podpora spolupodieľania sa občianskej komunity pri
výkone sociálnych služieb prostredníctvom dobrovoľníckej služby.
Rozvoj terénnej formy sociálnych služieb prostredníctvom
realizácie terénnej sociálnej práce.
Cieľom opatrenia je podporiť proces deinštitucionalizácie, rozšíriť
výkon sociálnych o aktivity realizované prostredníctvom terénnych
programov, a tým predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby,
rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
Zabezpečiť výkon sociálnej práce terénnym sociálnym pracovníkom.
Zabezpečiť postupné zmierňovanie a odstraňovanie identifikovaných
nedostatkov cieľových skupín a uspokojovanie ich potrieb výkonom
terénnej sociálnej práce vo všetkých oblastiach poskytovania
sociálnych služieb.
Zlepšenie prístupu na trh práce a podpora zamestnateľnosti sociálne
vylúčených skupín obyvateľov.
Zabezpečenie aktívnej pomoci prostredníctvom sprevádzania
a asistencie pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Rozšírenie poskytovania základného a špecializovaného sociálneho
poradenstva cieľovej skupine.
Vyhľadávanie špecifických skupín klientov v rámci sekundárnej
prevencie.
Štrukturálne fondy, príspevok y ÚPSVaR, rozpočet mesta Trstená
Mesto Trstená
2018-2023
Počet terénnych sociálnych pracovníkov.
Počet klientov využívajúcich služby týchto pracovníkov.
Počet zrealizovaných stretnutí klienta so sociálnym pracovníkom.
Počet intervencií (základné a špecializované poradenstvo,
sprevádzanie, asistencia, nácvik prosociálneho správania a pod.).
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Opatrenie 2.2
Charakteristika
opatrenia

Aktivity
opatrenia

Predpokladané
dopady

Podpora spolupodieľania sa občianskej komunity pri výkone
sociálnych služieb prostredníctvom dobrovoľnej služby.
Cieľom opatrenia je informovať občiansku komunitu o dobrovoľníctve
a o konkrétnych možnostiach aktívneho zapojenia sa obyvateľov mesta
pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti
uspokojovania potrieb cieľových skupín.
Prezentovať dobrovoľnícku prácu študentom na území mesta.
Prezentovať dobrovoľnícku prácu evidovaným nezamestnaným.
Prezentovať dobrovoľnícku prácu seniorom.
Vytvárať príležitosti pre sebarealizáciu dobrovoľníkov v rámci
poskytovania sociálnych služieb.
Zapojenie miestnej komunity do výkonu sociálnych služieb.
Zabezpečenie aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie pri
poskytovaní verejnoprospešných služieb.
Zabezpečenie odbornej praxe študentov na území mesta.
Zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov pre sociálne služby
mesta Trstená.
Poskytnutie sebarealizácie pre seniorov.

Predpokladané
Príspevok z ÚPSVaR
finančné
zdroje
Predpokladaný
Mesto Trstená
realizátor
Časový
2018-2023
harmonogram
Počet dobrovoľníkov.
Merateľné
Počet klientov využívaných služby týchto dobrovoľníkov.
ukazovatele
väzby medzi poskytovateľmi sociálnych
Cieľ 3
Popis cieľa
Opatrenia k
naplneniu cieľa

Zlepšiť informovanosť obyvateľov o poskytovaných sociálnych
službách s možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie
Cieľom je zlepšiť informovanosť obyvateľov o možnostiach riešenia
ich nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom sociálnych služieb
poskytovaných v meste Trstená.
Opatrenie 3.1: Zabezpečenie pravdivej a cielenej informovanosti
obyvateľov o poskytovaných sociálnych služieb zameraných na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.
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Opatrenie 3.1
Charakteristika
opatrenia

Aktivity
opatrenia

Predpokladané
dopady
Predpokladané
finančné
zdroje
Predpokladaný
realizátor
Časový
harmonogram
Merateľné
ukazovatele

Zabezpečenie pravidelnej a cielenej informovanosti obyvateľov
o poskytovaných sociálnych službách zameraných na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie.
Cieľom opatrenia je zabezpečiť adresné informovanie cieľových
skupín o možnostiach pomoci občanom v nepriaznivej sociálnej
situácii prostredníctvom sociálnych služieb.
Pravidelne aktualizovať informácie na internetovej stránke mesta.
Informovať občanov o zmenách a novinkách v rámci poskytovania
sociálnych služieb prostredníctvom Trstenského hlasu.
Vytvoriť informačné letáky pre jednotlivé cieľové skupiny.
Adresne informovať cieľové skupiny o aktualitách a poskytovateľoch
sociálnych služieb prostredníctvom účasti na stretnutiach.
Zvýšená informovanosť cieľových skupín.
Eliminácia prepadu občanov v nepriaznivej sociálnej situácii cez
sociálnu sieť.
Zamedzenie zhoršovania sociálneho statusu cieľových skupín.
Štrukturálne fondy, rozpočet mesta Trstená
Mesto Trstená
2018-2023
Počet aktualizácií internetovej stránky mesta Trstená.
Počet článkov v Trstenskom hlase.
Počet informačných letákov.
Počet informačných stretnutí.
Počet účastníkov informačných stretnutí.
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8. Časový plán realizácie a spôsob vyhodnotenia plnenia komunitného
plánu sociálnych služieb
Časový plán realizácie je vo väčšine prípadov stanovený na programové obdobie 2018
- 2023 z dôvodu závislosti od vyhlásenia relevantných výziev jednotlivých operačných
programov, v rámci ktorých sa budeme snažiť získať potrebné finančné prostriedky. Následne
sa bude operatívne upravovať rozpočet z dôvodu zabezpečenia spolufinancovania jednotlivých
projektových zámerov. Komunitný plán sa bude podľa aktuálnych potrieb cieľových skupín
pravidelne aktualizovať.
Monitorovanie plnenia komunitného plánu sa bude realizovať ročne a správa o plnení
stanovených indikátorov sa bude predkladať Mestskému zastupiteľstvu.
Záverečná správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018
– 2023 bude zastupiteľstvu predložená do konca marca roku 2024.

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,

Sociálne služby zamerané na riešenie

HODNOTIACE INDIKÁTORY PRIORITY
Sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku
Merná
Prioritná
Východisková
Plánovaná
Názov indikátora
jednot
rok
rok
oblasť
hodnota
hodnota
ka
Zabezpečiť osobné
2018motorové vozidlo pre počet
1
2017
2
2023
opatrovateľskú službu
Podporiť vzdelávanie
2018zamestnancov
počet
0
2017
2
2023
v oblasti soc. sféry
Zvýšiť počet hodín
2018opatrovateľskej služby počet
1042
2017
1500
2023
za jeden mesiac
Zaktivovať
služby
denného
stacionára
2018a zmodernizovať
počet
0
2017
1
2023
a rekonštruovať
priestory.
Zriadiť prepravnú
2018počet
0
2017
1
službu
2023
Zriadiť
sociálnu
službu s použitím
2018počet
0
2017
1
telekomunikačných
2023
technológií
Zvýšiť lôžka DDS –
2018domov
sociálnych počet
5
2017
10
2023
služieb
Zvýšiť lôžka ZPS –
2018počet
10
2017
20
zariadeniepre seniorov
2023
Podporiť proces
2018počet
0
2017
1
deinštitucionalizácie
2023
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HODNOTIACE INDIKÁTORY PRIORITY
Sociálne služby zamerané na podporu rodiny s deťmi
Názov
indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

rok

Plánovaná
hodnota

rok

počet

1

2017

2

2018-2023

Sociálne
služby
zamerané
na
podporu
rodiny
s deťmi

Prioritná
oblasť

Zriadiť
komunitné
centrum

HODNOTIACE INDIKÁTORY PRIORITY
Sociálne služby zamerané na uspokojovanie základných životných potrieb

Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

rok

Plánovaná
hodnota

rok

Realizovať terénny
program práce s
bezdomovcami

počet

0

2017

1

2018-2023

počet

0

2017

1

2018-2023

Počet

0

2017

10

2018-2023

mestom
Trstená
zameraných
na
zabezpečenie
podmienok
na
uspokojovanie
základných životných
potrieb

Zlepšiť
kvalitu
existujúcich sociálnych
služieb poskytovaných

Prioritná
oblasť

Zriadiť
zariadenie
núdzového bývania
Vybudovať nájomné
sociálne byty
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Prioritná
oblasť

Názov indikátora

Prelína sa so všetkými prioritnými oblasťami

PRIEREZOVÉ HODNOTIACE INDIKÁTORY
Aktuálne pre všetky prioritné oblasti rozvoja sociálnych služieb

Pracovné stretnutia
s neziskovými
a charitatívny
organizáciami /
ročne
Pracovné stretnutia
s poskytovateľmi
sociálnych
služieb/ročne
Zabezpečenie
terénnych
sociálnych
pracovníkov
Počet osôb
cieľových skupín
terénneho
sociálneho
pracovníka
Počet intervencií
terénneho
sociálneho
pracovníka
Prezentácia
dobrovoľníckej
práce
Aktualizácia
informácií
na
internetovej stránke
mesta/mesačne
Počet článkov zo
sociálnej
oblasti
v Trstenskom hlase
Vytvoriť
informačné letáky

Merná Východisková
jednotka
hodnota

rok

Plánovaná
hodnota

rok

počet

1

2017

4

20182023

počet

1

2017

4

20182023

počet

1/2

2017

1

20182023

počet

30

2017

100

20182023

počet

50

2017

300

20182023

počet

1

2017

3

20182023

počet

2

2017

5

20182023

počet

1

2017

2

20182023

počet

1

2017

3

20182023
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Záver
V živote každého človeka sa môže vyskytnúť nepriaznivá sociálna situácia, ktorú z
rôznych dôvodov nedokáže vyriešiť sám alebo s pomocou rodiny a komunity. V niektorých
prípadoch je vyslovene odkázaný na podporu miestnej samosprávy. Mesto Trstená si
uvedomuje túto zodpovednosť a systematicky pristupuje k skvalitňovaniu existujúcich a
vytváraniu podmienok na vznik nových sociálnych služieb, ktoré v územnom obvode mesta
chýbajú. Za účelom zistenia aktuálnych potrieb obyvateľov mesta a plánovania rozvoja
sociálnych služieb na budúce roky sa začalo realizovať komunitné plánovanie sociálnych
služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2018 – 2023 vznikal za
spoluúčasti poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb, ako aj laickej a odbornej
verejnosti. Iniciátorom a koordinátorom celého procesu bolo oddelenie vnútornej správy
a sociálnych vecí Mestského úradu Trstená. Počas celého procesu boli všetci účastníci
plánovania sociálnych služieb pravidelne vzájomne informovaní o návrhoch, ako aj
o jednotlivých krokoch a postupoch spracovávania tohto dokumentu. Vo finálnej fáze bol
dokument poskytnutý na verejnú diskusiu a všetky pripomienky boli po vyhodnotení
zapracované.
Mesto Trstená bude robiť maximum pre využitie príležitosti získania zdrojov,
potrebných na realizáciu stanovených cieľov, čím sa prispeje k zabezpečeniu rozvoja všetkých
prioritných oblastí sociálnych služieb v našom meste.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, bez ktorých by tento dokument nemohol vzniknúť.
Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude úspešne pokračovať aj v najdôležitejšej zároveň
najzložitejšej fáze – pri procese realizácie komunitného plánu.
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Zoznam použitých skratiek

DSS – domov sociálnych služieb
INFOSTAT – inštitút informatiky a štatistiky
MPSVaR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
OMV – osobné motorové vozidlo
SWOT – Strong, Weak, Opportunity, Threat (silné stránky,slabé stránky, príležitosti, hrozby)
ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie
ÚPSVaR – úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VÚC – vyšší územný celok
VZN – všeobecne záväzné nariadenie
ZSS – zariadenie sociálnych služieb
HNsP – Hornooravská nemocnica s poliklinikou
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