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PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia, milí čitatelia,

do rúk sa vám dostáva dokument, ktorý poskytuje podrobnú analýzu súčasného

stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb v našom meste. Ma ambíciu byť aj

plánom a víziou do ďalších rokov, ktorých cieľom je zvyšovanie úrovne

poskytovaných služieb a uľahčenie života všetkým tým, ktorí sú na tieto služby

odkázaní. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa je regulovaný zákonom,

životy a osudy ľudí sa však ťažko merajú len v číslach a definujú zákonmi.

Ľudia sa častokrát dostávajú do ťažkých životných situácií. Šaľania v tom nie sú

výnimkou. Našou snahou je v týchto životných etapách byť nápomocnými,

častokrát aj nad rámec zákonných povinností. V meste je k dispozícií široká škála

inštitúcií, ktorých poslaním je poskytnúť pomoc rôznym skupinám ľudí. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta

Šaľa prevádzkuje krízové centrum, v rámci ktorého je k dispozícii nocľaháreň, útulok pre ľudí bez domova a

nízkoprahové denné centrum. Okrem toho zabezpečuje fungovanie domova sociálnych služieb a napomáha aj

existencii denných centier seniorov. Dlhé roky funguje na území mesta zariadenie pre seniorov, ktorého služby sú

veľmi žiadané. Ani otvorenie nového Domova dôchodcov v Šali v roku 2016 nedokázalo vyhovieť všetkým

žiadateľom o túto službu. V dome s opatrovateľskou službou poskytuje OSS službu občanom, ktorí pre svoj

nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Som rád, že sa nám už polstoročie darí udržať fungovanie

mestských detských jasieľ.

Všetci vieme, že táto oblasť si vyžaduje okrem práce aj srdce a dušu. Veľmi si preto vážim, že v meste Šaľa

funguje niekoľko súkromných zariadení so zameraním na poskytovanie sociálnej pomoci. Vďaka týmto neverejným

poskytovateľom sociálnych služieb majú obyvatelia možnosť využiť služby ďalšieho senior centra či denného

stacionáru na území mesta.

„Cieľ bez plánu je len želanie“ hovorí Antoine de Saint-Exupéry. Náš cieľ je jednoznačný, a to podať pomocnú

ruku občanom, ktorí to potrebujú. Plán, o ktorý sa budeme pri napĺňaní tohto cieľa opierať, je práve dokument

s názvom Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018-2022. Vypracovaný bol v spolupráci s

odborníkmi v sociálnej oblasti a širokej verejnosti. O svoje osobné a odborné skúsenosti sa podelili aj súkromní

poskytovatelia sociálnych služieb. Ďakujem všetkým, ktorí venovali svoj čas, úsilie a vedomosti tvorbe tohto

dôležitého dokumentu.

Mgr. Jozef Belický

primátor mesta Šaľa
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Zoznam použitých skratiek

ADOS Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

CVČ Centrum voľného času

DJ Detské jasle

DS Denný stacionár

DSS Domov sociálnych služieb

DOS Dom s opatrovateľskou službou

ESF Európsky sociálny fond

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy

EU Európska únia

KC Krízové centrum

KPSS Komunitný plán sociálnych služieb

MPSVaR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

MVO Mimovládne organizácie

MsKS Mestské kultúrne stredisko

MsP Mestská polícia

MsÚ Mestský úrad

MŠ Materské školy

MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

MVaRR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

NFP Nenávratný finančný príspevok

NDC Nízkoprahové denné centrum

ODCH Oddelenie dlhodobo chorých

OS Opatrovateľská služba

OSaKČ Oddelenie stratégií a komunálnych činností

OSMaZM Oddelenie správy majetku a zariadení mesta

OSS Organizácia sociálnej starostlivosti
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SŠ Stredné školy

SŠÚ Spoločný školský úrad

SÚ Stavebný úrad

SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba

ŠVVP Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

TSP Terénna sociálna práca

ŤZP Ťažko zdravotne postihnutí

UoZ Uchádzači o zamestnanie

ÚNSK Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja

ÚNSS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚP Územný plán

ÚPNO Územný plán obce

ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VÚC Vyšší územný celok

VZN Všeobecne záväzné nariadenie

ZOS Zariadenie opatrovateľskej služby

ZP Zdravotne postihnutí

ZpS Zariadenie pre seniorov

ZŠ Základné školy

ZUŠ Základné umelecké školy
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ÚVOD

Úvodná časť Komunitného plánu sociálnych služieb mesta

Šaľa na roky 2018 - 2022 obsahuje základné informácie o tom,

čo je to komunitné plánovanie, z čoho vychádza, aké sú jeho

hlavné princípy a ktorí aktéri vstupujú do tohto procesu. Okrem

toho sú tu uvedené stručné informácie o súvisiacich

dokumentoch na európskej, národnej a regionálnej úrovni.
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1.1 PODSTATA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jej podstatou je získavať a

vyhodnocovať názory obyvateľov Šale, ktoré umožnia spracovať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného

života. Ide o proces, ktorý pomáha v plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať

skutočný prínos a zmenu v životoch ľudí.

Zmyslom komunitného plánovania je najmä aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych

služieb spoločným a koordinovaným postupom. Výsledkom komunitného plánovania by mali byť odpovede na

otázky typu:

• Aké sociálne služby má mesto Šaľa zabezpečiť a prevádzkovať v horizonte 5 rokov?

• Aké sú názory obyvateľov (verejnosti) na sociálnu politiku mesta, ktoré soc. služby sú najžiadanejšie a ktoré

obyvateľom chýbajú?

• Aké má Šaľa ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb?

Metóda komunitného plánovania je považovaná za dobrý systém začiatku spolupráce a vzniku trvalejších

partnerstiev v oblasti poskytovania sociálnych služieb a výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie.

Princípy zastupiteľskej demokracie sú podporené najmä v zmysle zapojenia verejnosti do procesu formovania

sociálnych služieb. V procese komunitného plánovania možno ako komunitu chápať verejnosť, teda všetkých tých,

ktorých sa daná oblasť dotýka. Za komunitu možno považovať aj tých, ktorí budú vybrané služby v obci využívať.

Okrem toho sa pod komunitou rozumie priamo obec, resp. mesto s vedením - samosprávou (obecným/mestským

zastupiteľstvom). Cieľom komunitného plánovania je nájsť určitý spôsob pomoci skupinám obyvateľov, ktorí sú

odkázaní na sociálne služby.

Hlavným nástrojom komunitného plánovania je dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS),

ktorý definuje jednotlivé ciele a konkrétne aktivity, smerujúce k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych

služieb v obci, resp. meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a zvoliť stratégiu ich riešenia so

zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a pod. Výsledkom je strategický dokument,

ktorý reflektuje potreby a záujmy celej komunity. Do jeho tvorby by mala byť zapojená čo najväčšia skupina

obyvateľov všetkých kategórií, aby mali všetci možnosť participovať a vyjadriť svoje záujmy. Len takýmto spôsobom

sa tento strategický dokument stane plnohodnotným podkladom pre rozvoj sociálnych služieb.

Vo všeobecnosti sa za cieľ komunitného plánovania sociálnych služieb považuje predovšetkým posilňovanie

sociálnej súdržnosti. Za ďalší cieľ je možné označiť predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a izolácii ohrozených

jedincov a skupín.
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Posledným, nemenej dôležitým cieľom komunitného plánovania, je opätovné zaradenie jednotlivcov, ktorí

stoja na okraji komunity, do spoločnosti. Títo jedinci v niektorých prípadoch predstavujú hrozbu pre komunitu

alebo vyvolávajú strach či neistotu. (PhDr. Helena Woleková, 2004)

1.2 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ

Tento dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom č. 331/2017 Z. z. o sociálnych službách

s účinnosťou od 01. 01. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa tejto novely má komunitný plán obsahovať najmä:

a. analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych

služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku, vrátane

vyhodnotenia finančných podmienok, materiálnych podmienok, priestorových podmienok a personálnych

podmienok,

b. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce alebo vyššieho

územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb

a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku, vrátane spôsobu ich zabezpečenia

výberom konkrétnych poskytovateľov týchto sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného

celku,

c. analýzu sociologických údajov, demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo vyššieho

územného celku,

d. určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych

služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu

v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce alebo vyššieho

územného celku,

e. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb s určením

kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení,

počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa

konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené

podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí

sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových

podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a vyšší územný celok na tvorbu a realizáciu komunitného

plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
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f. spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja

sociálnych služieb,

g. podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych

služieb.

Do Komunitného plánu sociálnych služieb boli zapracované všetky údaje a informácie z oblasti sociálnych

služieb, ktoré má mesto Šaľa k dispozícii.

(Všetky ďalšie informácie zo Zákona o sociálnych službách sa môžete dočítať tu: Zákon č. 331/2017 Z.z z 29.

novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v

znení neskorších predpisov)

1.3 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

Vypracovanie KPSS by malo prebiehať podľa nasledujúcich základných princípov, ktoré boli zohľadnené aj pri

tvorbe KPSS mesta Šaľa:

◦ Všetci sú si rovní

◦ Potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Rovnaký priestor musí byť venovaný názorom

všetkých zúčastnených strán.

◦ Zapájanie miestneho spoločenstva

◦ Rôzne metódy a formy oslovovania obyvateľov na spoluprácu. Príležitosť na vyjadrenie svojho názoru by

mali dostať všetci obyvatelia obce bez ohľadu na ich sociálne postavanie a ďalšie špecifiká.

◦ Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov

◦ Nesmie sa zabudnúť na spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto oblasti, na

váhu práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny, rodinnú starostlivosť, susedskú

výpomoc a pod.

◦ Práca s informáciami

◦ Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístupu k informáciám pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú plánovania a

odovzdávanie informácií verejnosti. V prípade pravidelného odovzdávania informácií bude možné očakávať

relevantné pripomienky a podnety.

◦ Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý, ako výsledný dokument

◦ Proces komunitného plánovania je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiách s rôznymi osobami.

Proces umožňuje, aby bol navrhnutý systém sociálnych služieb jedinečný, neopakovateľný a plne

zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
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◦ Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce

◦ Efektívna a dobre fungujúca spolupráca medzi všetkými účastníkmi prináša lepšie výsledky.

◦ Kompromis priania a možností

◦ Výsledkom komunitného plánovania je nájdenie kompromisného riešenia medzi tým, čo sa chce a tým, čo

je reálne dosiahnuť. Dôležitú rolu nezohrávajú len materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež spoločná

dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného plánu podieľať.

1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

Pre úspešnosť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je nutné, aby boli do procesu tvorby

komunitného plánu zapojené nasledovné 3 skupiny účastníkov:

1. zadávatelia sociálnych služieb

2. poskytovatelia sociálnych služieb

3. užívatelia sociálnych služieb

1. Zadávatelia sociálnych služieb

Ide o účastníkov komunitného plánovania, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť sociálne služby pre

obyvateľov územia, ktoré spadá pod jeho správu. V systéme slovenskej verejnej správy sú zabezpečovateľmi

sociálnych služieb práve obce a mestá - v prípade tohto KPSS je zabezpečovateľom mesto Šaľa.

2. Poskytovatelia sociálnych služieb

Poskytovateľmi sociálnych služieb môžu byť všetky nasledovné subjekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené

Zákonom č. 331/2017 Z.z. z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov)

• fyzické osoby,

• podnikateľské subjekty,

• súkromné neziskové organizácie,

• organizácie zriadené obcou,

• organizácie zriadene samosprávnym krajom,

• organizácie zriadené štátom.

Postavenie všetkých poskytovateľských subjektov je v rámci komunitného plánovania rovnaké, t.j. ciele

a zámery subjektov majú rovnakú váhu. Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb pôsobiacich v Šali sú uvedení

v časti Analýza poskytovateľov sociálnych služieb.
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3. Užívatelia sociálnych služieb

Užívateľom sociálnych služieb je každý, kto prijíma pomoc sociálnych služieb. Takisto sú to aj občania, ktorí

pomoc sociálnych služieb prijímali v minulosti, alebo ju ešte len budú prijímať. Počas života sa môže stať

užívateľom sociálnych služieb každý občan. Zámery a ciele užívateľov majú rovnaké alebo priam prioritné

postavenie, ako zámery a ciele zadávateľov a poskytovateľov. V priebehu procesu komunitného plánovania by mal

byť kladený dôraz na výber cieľových skupín.

Základnými cieľovými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať sú:

• seniori,

• rodiny s deťmi a mládež,

• nezamestnaní,

• marginalizované menšiny,

• zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich rodiny,

• osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.

1.4.1 DEFINOVANIE HLAVNÉHO KOORDINÁTORA
SPRACOVANIA A RIADIACEJ SKUPINY V PROCESE TVORBY
KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA ŠAĽA

Hlavný koordinátor spracovania:

PhDr. Margaréta Zozuľáková - referentka - hlavná sociálna pracovníčka MsÚ Šaľa

Mgr. Iveta Kminiaková - referentka - sociálna pracovníčka MsÚ Šaľa

Riadiaca skupina:

Ing. Jana Nitrayová - prednostka Metského úradu Šaľa

RSDr. Ľubor Gáll - riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

PhDr. Silvia Straňáková - vedúca pracoviska ÚPSVaR Nové Zámky, pracovisko Šaľa

RSDr. Peter Gomboš - vedúci Krízového strediska OSS Šaľa

Ing. Bc. Ľuba Boháčová - vedúca Oddelenia organizačného a správneho MsÚ Šaľa

Ing. Róbet Andráši - poslanec Mestského zastupiteľstva Šaľa

PhDr. Margaréta Zozuľáková - referentka - hlavná sociálna pracovníčka MsÚ Šaľa

Mgr. Iveta Kminiaková - referentka - sociálna pracovníčka MsÚ Šaľa

Mesto Šaľa v procese tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb vykonávala stretnutia s obyvateľmi

prostredníctvom stretnutia pracovných skupín, kde sa riešili otázky ďalšieho rozvoja sociálnej starostlivosti v

meste.
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Stretnutie otvorila PhDr. Margaréta Zozuľáková - hlavná sociálna pracovníčka MsÚ Šaľa v spolupráci s Ing. Janou

Nitrayovou - prednostkou Mestského úradu v Šali. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia rôznych cieľových skupín.

Účastníkom stretnutia boli rozdané dotazníky, v ktorých mali možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu

a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v meste.
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1.5 DOKUMENTY NADVÄZUJÚCE NA TVORBU
KOMUNITNÉHO PLÁNU

Nadradenými dokumentmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb sú dokumenty na európskej, národnej

a regionálnej úrovni. Patria sem zmluvy, dohody a dokumenty, ktoré ovplyvňujú sociálnu politiku členských štátov

až po tie, z ktorých vychádza KPSS mesta Šaľa. Uvedené sú tu z dôvodu, aby si každý čitateľ mohol spraviť prehľad

a vedel, aké všetky podporné dokumenty ustanovujúce základné práva a priority v sociálnej oblasti existujú.

ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV

Názov

dokumentu

Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

Amsterdamská

zmluva
Od r. 1997 Medzinárodná

Ovplyvňuje proces tvorby sociálnej politiky v štátoch

EU v nasledovných oblastiach:

• Pracovné a životné podmienky v členských

štátoch, v prípade poklesu pod akceptovateľnú

úroveň, je EU schopná vynútiť si nápravu.

• Znižovanie rodovej nerovnosti – stanovenie

rovnakých podmienok pre rovnaký pracovný a

spoločenský prístup k mužom a ženám, najmä z

hľadiska platového odmeňovania.

• Oblasť - práca maloletých a ich ochrana pri práci,

organizácia pracovného času, hromadné

prepúšťanie či povinnosti zamestnávateľa voči

zamestnancovi.

• Uplatnenie princípu voľného pohybu osôb aj na

migrantov v rámci EÚ.

Lisabonská

zmluva
Od r. 2000 Medzinárodná

Program na zvýšenie ekonomickej moci vo svete

prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti EU,

ktorý obsahuje nasledujúce priority:

• Znižovanie nezamestnanosti vekovej skupiny 15 -

64 rokov.

• Oblasť sociálnej inklúzie.

• Zamestnanosť žien (minimálne 60 %).

• Zamestnanosť starších ľudí – obyvateľov v

preddôchodkovom veku 55 - 64 rokov.
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• Starostlivosť o deti prostredníctvom

predškolských zariadení.

Dohovor o

ochrane ľudských

práv a

základných

slobôd

Od r. 1950 Medzinárodná

Zaväzuje jednotlivé štáty, aby poskytovali ochranu

práv a slobôd jednotlivcom a poskytuje jednotlivcom

procesné nástroje na priame uplatnenie takto

zaručených práv a slobôd voči štátu prostredníctvom

Európskeho súdu pre ľudské práva.

Dohovor

o právach dieťaťa
Od r. 1989 Medzinárodná

Upravuje právnu ochranu detí na celom svete,

podpísaný vo všetkých krajinách sveta okrem USA a

Somálska. 3 základné body:

• Právo participácie na rozhodovaní vo veciach,

ktoré sa ich týkajú.

• Ochrana detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by

mohli porušiť ich práva.

• Zabezpečenie ochrany práv detí pred ich

narušeniami.

Dohovor OSN o

právach osôb so

zdravotným

postihnutím

Od r. 2006 Medzinárodná

Jeho cieľom je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť

plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a

základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným

postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez

akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného

postihnutia.

Európska

sociálna charta
Od r. 1961 Medzinárodná

Obsahuje minimálne sociálne práva, ktoré musia

členské štáty Rady Európy (všetky tieto štáty sú

zároveň členmi EÚ) implementovať do svojej

legislatívy. Ide teda o spoločné minimálne štandardy

vo všetkých krajinách EÚ.

Pozičný

dokument

Európskej

komisie k

Partnerskej

dohode a

2014 - 2020 Národná

Obsahuje 2 hlavné ciele:

• Zvýšenie miery zamestnanosti vekovej skupiny 20

– 64 rokov na 72 % do roku 2020 (zo 65 % v

rokoch 2011 až 2013).
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programom SR

na roku

2014-2020

• Zníženie podielu obyvateľov, ktorí sú ohrození

chudobou a soc. využívaním na 17,2 % do roku

2020 (z 20,5 % v roku 2012).

Národný

program

reforiem

Od r. 2015 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Účinnejšie riešiť dlhodobú nezamestnanosť

prostredníctvom poskytovania aktivačných

opatrení - druhej šance na vzdelávanie a

individuálne prispôsobeného kvalitného

odborného vzdelávania.

• Zvýšenie kapacity verejných služieb zamestnanosti

pre správu prípadov.

• Zlepšenie stimulov v oblasti zamestnanosti žien -

zlepšiť poskytovanie zariadení starostlivosti o deti,

najmä pre deti do troch rokov.

• Inklúzia marginalizovanej rómskej menšiny -

napr. prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania.

Národné priority

rozvoja

sociálnych

služieb

2015 - 2020 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Zabezpečovanie realizácie práva občana na

poskytovanie sociálnych služieb.

• Zabezpečovanie dostupnosti sociálnych služieb v

súlade s potrebami cieľových skupín a komunity.

• Zabezpečenie rozvoja sociálnych služieb

dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách

s koncentráciou generačne reprodukovanej

chudoby.

• Zvýšenie dostupnosti komunitných sociálnych

služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre

rodiny, ktoré sa starajú o svojho člena,

odkázaného na pomoc inej osoby pri

sebaobslužných činnostiach.

• Deinštitucionalizácia sociálnych služieb.

• Presadzovanie princípu integrovanej dlhodobej

zdravotno-sociálnej starostlivosti.
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• Zavádzanie systému zabezpečenia a hodnotenia

podmienok kvality poskytovaných sociálnych

služieb.

Koncepcia

rozvoja

sociálnych

služieb v regióne

Nitrianskeho

samosprávneho

kraja

2012 - 2017 Regionálna

Priority v oblasti poskytovania sociálnych služieb a

vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately v regióne NSK:

• Priorita č. 1: Poskytovanie aktuálnych informácií

vychádzajúcich z platnej a novelizovanej legislatívy

občanom NSK

• Priorita č. 2: Dobudovanie systému nových druhov

sociálnych služieb

• Priorita č. 3: Podpora špecializovaných zariadení

sociálnych služieb pre deti aj dospelých s

psychiatrickými diagnózami

• Priorita č. 4: Podpora denných stacionárov v NSK

ako odozva na potrebu ambulantných sociálnych

služieb

• Priorita č. 5: Podpora ZSS s týždenným pobytom

• Priorita č. 6: Podpora terénnych sociálnych služieb

cez podporu sociálnych programov

• Priorita č. 7: Podpora vzniku rehabilitačných

stredísk a zariadení podporovaného bývania

• Priorita č. 8: Vytvorenie kancelárie prvého

kontaktu pre občanov NSK – ako záchytný bod pre

základné poradenstvo

• Priorita č. 9: Vzdelávanie zamestnancov v oblasti

poskytovania sociálnych služieb

• Priorita č. 10: Spolupráca s mestami a obcami, s

poskytovateľmi sociálnych služieb, s

vykonávateľmi opatrení sociálnoprávnej ochrany

detí a sociálnej kurately a inštitúciami z oblasti

sociálnych služieb na území NSK
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• Priorita č. 11: Vytváranie podmienok pre

implementáciu štandardov kvality v oblasti

sociálnych služieb

• Priorita č. 12: Podpora dobrovoľníctva v NSK

Komunitný plán

sociálnych

služieb mesta

Šaľa

2012 - 2016 Lokálna

Predošlý komunitný plán určoval opatrenia pre

vybrané sociálne skupiny:

1. Seniori

• Vytvorenie ambulantných služieb - denných

stacionárov pre seniorov

• Prieskum možností zriadenia a prevádzkovania

monitorovacieho systému, prieskum záujmu

potenciálnych prijímateľov, zavedenie

monitorovacieho systému – systém dištančných

služieb

• Zriadenie nového denného centra pre seniorov,

rozšírenie služieb existujúcich denných centier o

sociálne poradenstvo

• Podpora a rozvoj rôznych foriem stravovania pre

seniorov vrátane diétneho

• Sprístupnenie služieb práčovní pre odkázaných

občanov

• Podpora vytvorenia komplexnej agentúry terénnej

opatrovateľskej služby a domácej ošetrovateľskej

služby

• Zriadenie Zariadenia opatrovateľskej služby -

poskytujúceho služby typu ZOS formou kvalitných

efektívnych krátkodobých pobytov s akcentom na

aktiváciu a rehabilitáciu

• Rozšírenie kapacity služieb typu Zariadenie pre

seniorov

• Vytvorenie služieb typu Zariadenia pre seniorov s

vyšším štandardom – penziónového typu

2. Občania so zdravotným postihnutím
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• Podpora rozvoja kvalitných sociálnych služieb pre

deti a dospelých so zdravotným postihnutím

(vrátane mentálneho) s prointegračnými

programami poskytovaných DSS

prevádzkovaného OSS mesta Šaľa, resp. ďalšími

subjektmi z radov neverejných poskytovateľov

• Vytvorenie banky pre dočasné zapožičanie

kompenzačných a zdravotných pomôcok

• Projekt prieskumu bezbariérovosti

• Debarierizácia DOS Šaľa (ul. V. Šrobára)

• Spolupráca s ÚPSVaR na aktívnej politike

zamestnávania občanov so zdravotným

postihnutím

• Podpora integrácie detí do bežných materských

škôl, základných škôl, voľnočasových aktivít cez

ZUŠ, CVĆ, športové kluby

• Príprava mestských kultúrnych akcií

podporujúcich búranie psychologických bariér

voči občanom so zdravotným postihnutím

3. Obyvatelia ohrození, postihnutí sociálnym

vylúčením

• Vytvorenie jednotnej koncepcie mesta pre prácu

so skupinou občanov ohrozených sociálnym

vylúčením

• Podpora, rozvoj a stabilizácia nástrojov pomoci

sociálne vylúčenému obyvateľstvu

prostredníctvom zariadení sociálnych služieb,

resp. ďalších nástrojov (priamej terénnej soc.

práce, soc. poradenstva a pod.)

4. Rodiny a matky s deťmi

• Podpora projektov sociálnej prevencie, aktívna

participácia mesta ako garanta projektov
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• Transformácia existujúcich služieb pre osamelého

rodiča v krízovej sociálnej situácii, posilnenie

priamej sociálnej práce s rodinou

• Vytvorenie pravidelnej rodinnej rubriky v

regionálnej tlači

• Podpora organizácií vytvárajúcich ponuku

vhodných prázdninových a voľnočasových

mestských aktivít pre deti

• Vybudovanie mestských a prímestských

rekreačných zón pre rodiny

• Vytvorenie mestskej dotačnej schémy na rodinné

lístky

• Vytvorenie mestskej dotačnej schémy na podporu

rozvoja detí z nízkopríjmových rodín

Program

hospodárskeho a

sociálneho

rozvoja mesta

Šaľa

2015 - 2020 Lokálna

V tomto hlavnom strategickom dokumente mesta

spadá sociálna problematika v rámci rozvojovej časti

pod prioritu Sociálna politika. V rámci nej boli určené

nasledujúce opatrenia a aktivity:

Opatrenie: Sociálna inklúzia seniorov

• Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek

• Sociálny taxík (prepravná služba )

• Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych

jedál/Zvýšenie a podpora donášky stravy do

domácnosti/ Zriadenie výdajne stravy pre

seniorov vo Veči

• Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s

opatrovateľskou službou na Ul. V. Šrobára

(Skvalitnenie služieb Domu s opatrovateľskou

službou v Šali, analýza aktuálnych potrieb, riešenie

bezbariérovosti, zvýšenie počtu opatrovateliek)

Opatrenie: Realizácia inkluzívnej sociálnej politiky

mesta
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• Rekonštrukcia a modernizácia objektu detských

jasieľ a objektu súčasného domova sociálnych

služieb

• Spracovanie databázy potreby vybudovania

bezbariérových vstupov do verejných budov

• Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné

zdravotnícke služby (definovanie služieb, etáp,

participácie mesta)

• Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej

polícii

• Zriadenie a prevádzka komunitného centra

(určenie rozsahu činnosti vrátane poskytovania

materiálnej pomoci, personálne zabezpečenie,

prevádzka, finančné náklady, určenie etáp až po

otvorenie prevádzky)

• Zriadenie strediska pre ľudí bez domova

• Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej

životnej situácii

Územný plán (ÚP)

mesta Šaľa

Od r. 2017

(posledné

zmeny a

doplnky)

Lokálna

Pre oblasť sociálnych služieb ÚP stanovuje:

• V oblasti zdravotníctva v zmysle ÚP orientovať

rozvoj a výstavbu zdravotníckych zariadení

základného charakteru (najmä zdravotné

strediská, resp. samostatné ambulancie) v rámci

jednotlivých urbanistických centier, pričom je

nutné zabezpečiť ich rovnomerné rozloženie na

území mesta;

• V oblasti sociálnej starostlivosti v zmysle ÚP rozvoj

a výstavbu zariadení určených pre sociálnu

starostlivosť podľa aktuálnych potrieb orientovať

podľa špecifických pováh jednotlivých zariadení na

území mesta tak, aby bola zachovaná ich

funkčnosť a bezkonfliktnosť voči obyvateľstvu

mesta;
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Koncepcia

rozvoja sociálnej

pomoci pre ľudí

bez domova v

meste Šaľa

Od r. 2006 Lokálna

Samotná pomoc v meste Šaľa, ktorá by mala byť

komplexná a jej výsledkom je resocializácia čo

najväčšej skupiny ľudí bez domova by mala vychádzať

zo 4 základných pilierov:

1. zriadenie hygienickej stanice, priestoru pre

zabezpečenie osobnej hygieny, či už výstavbou,

alebo rekonštrukciou a prispôsobením existujúcej

budovy, stavby

2. zriadenie nízkoprahového centra, ktoré v sebe

zahŕňa ubytovňu, priestor pre poskytovanie

poradenstva (pracovné, sociálne, právne), ako aj

priestor pre výdaj stravy

3. zabezpečenie terénnej sociálnej práce –

streetworku ako optimálneho nástroja sociálnej

práce, kontaktovania, získavania si dôvery a

samotnej resocializácie bezdomovcov

4. zriadenie chránenej dielne ako prostriedku pre

obnovu pracovných zručností

Koncepcia
prevencie
kriminality a inej
protispoločenskej
činnosti v
podmienkach
mesta Šaľa

2013 - 2017 Lokálna

V stratégii boli definované tieto 4 priority:

1. Zvyšovanie bezpečnosti mesta

2. Znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej

protispoločenskej činnosti

3. Znižovanie až eliminovanie sociálnej patológie v

rizikových skupinách

4. Propagácia a medializácia úspechov v oblasti

znižovania a eliminácie kriminality a inej

protispoločenskej činnosti prostredníctvom

všetkých druhov informačných medií

ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV

Názov

dokumentu

Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Hlavné východiská dokumentu

Národný

program
2014 - 2020 Národná

Základným cieľom dokumentu je prostredníctvom

definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie
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rozvoja

životných

podmienok

osôb so

zdravotným

postihnutím

pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným

postihnutím uznaných Dohovorom OSN o právach osôb so

zdrav. postihnutím.

Národný

program

aktívneho

starnutia

2014 - 2020 Národná

Dokument zameraný na podporu ľudských práv starších

osôb cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných

podporných politík (politiky v oblasti zamestnanosti a

zamestnateľnosti starších, politiky v oblasti podpory ich

celoživotného vzdelávania), občianskych a sociálnych

aktivít mimo formálneho trhu práce, podpory ich

nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej

bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním vo

všetkých spoločenských sférach a vzťahoch.

Národný

akčný plán pre

elimináciu

a prevenciu

násilia na

ženách

2014 - 2019 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Posilniť právny a inštitucionálny rámec za účelom

uznania práv žien a ich ochrane proti všetkým formám

násilia proti ženám a zabezpečiť, aby štátne orgány,

vrátane súdnych orgánov konajúcich v mene štátu,

konali v súlade s týmto záväzkom žien.

• Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a dostupnú pomoc

všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo

hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby,

ktoré z ich situácie vyplývajú.

• Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu pomoc pomocou

štandardizovaných postupov pre pomáhajúce profesie

a orgány činné v trestnom konaní.

• Zabezpečiť rodovo citlivé vzdelávanie všetkých

pomáhajúcich profesií a zainteresovaných subjektov v

oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.

• Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá

prispieva k vzniku a tolerancii násilia.
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• Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o výskyte a

rôznych aspektoch násilia na ženách.

• Prijať všetky potrebné legislatívne a iné opatrenia na

náležité predchádzanie, vyšetrovanie, trestanie a

poskytnutie odškodnenia za skutky násilia voči ženám

na pracovisku.

Národná

stratégia na

ochranu detí

pre násilím

Od r. 2014 Národná

Obsahuje nasledujúce ciele:

• Vytvoriť Národný koordinačný rámec pre riešenie

násilia páchaného na deťoch.

• Zabezpečiť systematické monitorovanie a hodnotenie

systémov ochrany detí pred násilím.

• Predchádzať inštitucionálnemu a systémovému

porušovaniu práv dieťaťa.

• Zabezpečiť profesionalitu a kvalitu výkonu politík.

• Zvyšovať informovanosť o problematike násilia

páchaného na deťoch.

Národná

stratégia

zamestnanosti

Do r. 2020 Národná

Nadrezortný dokument, ktorý aj s prispením sociálnych

partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša

riešenia pre podporu rastu zamestnanosti. Hlavným cieľom

stratégie je, okrem dosiahnutia 72 %-nej zamestnanosti, aj

zlepšenie životných podmienok pracujúcich ľudí. Okrem

toho by mala prispieť k účelnejšiemu využívaniu finančných

zdrojov určených na podporu zamestnanosti.

Stratégia SR

pre integráciu

Rómov

Do r. 2020 Národná

Snaha o integráciu Rómov predovšetkým v 4 hlavných

oblastiach:

1. Vzdelanie

2. Zamestnanosť

3. Zdravotná starostlivosť

4. Bývanie
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ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť obsahuje informácie o socioekonomickej

stránke mesta Šaľa. Samostatná pozornosť je venovaná

demografickej analýze, ktorá obsahuje podrobné výstupy

a informácie o štruktúre obyvateľstva. Ďalšie časti sú venované

analýze poskytovateľov sociálnych služieb, školstva a

zdravotníctva. Súčasťou analytickej časti je aj vyhodnotenie

prieskumu verejnej mienky obyvateľov. Zhodnotenie

analytickej časti bolo premietnuté do SWOT analýzy, ktorá

sumarizuje silné a slabé stránke, ako aj príležitosti a ohrozenia

mesta.
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2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Mesto Šaľa sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji. Z geografického hľadiska leží na Podunajskej

nížine a jeho katastrom prechádza rieka Váh. Šaľa sa rozkladá na úrodnej nížine na rovine vo výmere 4 497 ha s

nadmorkou výškou 116 metrov nad morom. K mestu Šaľa patrí aj osada Hetméň a Kilič. Prvá písomná správa,

ktorá sa vzťahuje na dnešný kataster mesta, pochádza z r. 1002. Šaľa patrí medzi mestá, ktoré už v stredoveku

disponovali výrazným počtom obyvateľov. V r. 1570 tu žilo 79 sedliackych, 88 želiarskych a 19 podželiarskych

rodín. Dnes je prevažná väčšina obyvateľov zamestnaná v priemysle a službách. Hustota obyvateľstva v súčasnosti

dosahuje 562 osôb na km2.

2.2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA

Sociodemografická analýza je zameraná na sumarizáciu údajov o vývoji, štruktúre a začlenení obyvateľstva

podľa viacerých ukazovateľov.
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2.2.1 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.2.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Vývoj počtu obyvateľov v meste Šaľa bol sledovaný od roku 2008, kedy bol ich počet presne 23 890, čo je

zároveň aj maximum dosiahnuté za sledované obdobie (hodnoty sú uvádzané vždy k 31. 12. daného roku). Ich

počet postupne každoročne klesá, od roku 2008 po rok 2017 bol zaznamenaný pokles 1671 obyvateľov (7,5 %). Z

tohto pohľadu ide o nepriaznivý demografický vývoj.

V grafe č. 1 je možné vidieť aj pomer medzi mužskou a ženskou populáciou, ktorý bol veľmi vyrovnaný. Rozdiel

medzi kategóriami je len cca 1000 obyvateľov.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017

Rok Počet obyvateľov

2008 23890

2009 23701

2010 23645

2011 23440

2012 23268

2013 23098

2014 22938

2015 22714

2016 22464
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Rok Počet obyvateľov

2017 22219


Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.1.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to v pomere 51,3 % ku

48,7 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2017

Pohlavie Počet obyvateľov

Muži 10819

Ženy 11400


Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.1.1 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

V rámci demografickej analýzy je dôležité sledovať 3 základné ukazovatele: prirodzený prírastok/úbytok,

migračné saldo a celkový prírastok/úbytok obyvateľov. Tieto údaje boli v meste Šaľa sledované za posledných 10

rokov: 2008 - 2017.

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva za jeden kalendárny rok predstavuje rozdiel živonarodených a

zomrelých. Z nižšie uvedeného grafu č. 3 vyplýva, že vývoj mal kolísavý charakter a v priebehu sledovaných
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rokov bol zaznamenaný prírastok, ale aj úbytok obyvateľstva, ktorý nastal v poslednom sledovanom roku o 17

obyvateľov.

Migračné saldo ako ďalší dôležitý ukazovateľ predstavuje počet prisťahovaných/vysťahovaných obyvateľov za

jeden kalendárny rok. Je negatívom, že migračné saldo malo za celé sledované obdobie len záporné hodnoty. V

poslednom sledovanom roku 2017 bolo odsťahovaných 228 obyvateľov.

Celkový prírastok je vypočítaný ako súčet prirodzeného prírastku a migračného salda za daný kalendárny rok.

Je zaujímavé, že celkový prírastok v sledovanom období bol len v záporných hodnotách. Najmenší pokles bol

zaznamenaný v roku 2010 (pokles o 56 obyvateľov). V poslednom sledovanom roku 2017 nastal pokles o 245

obyvateľov (120 muži; 125 ženy). Tieto hodnoty sú spôsobené hlavne migráciou obyvateľstva a odlivom mladých

obyvateľov z miest do menších okolitých obcí alebo priamo za prácou, tento trend je aktuálne na celom území

Slovenska.
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PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017

Rok
Prirodzený prírastok

alebo úbytok

Prírastok alebo úbytok

sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2008 62 -271 -209

2009 40 -229 -189

2010 84 -140 -56

2011 48 -254 -206

2012 35 -207 -172

2013 29 -199 -170

2014 12 -172 -160

2015 22 -246 -224

2016 6 -256 -250

2017 -17 -228 -245


Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.2.1.1 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľov bola taktiež sledovaná za posledných 10 rokov (2008 - 2017). Delí sa do 3

základných kategórií:

• Predproduktívna: 0 - 14 rokov (vrátane)

• Produktívna: 15 - 64 rokov

• Poproduktívna: 65 a viac rokov

V predproduktívnej zložke, teda detí do 14 rokov (vrátane) bol zaznamenaný postupný zostupný vývoj počas

celého sledovaného obdobia (graf č. 5). Minimum v počte detí do 14 rokov bolo v roku 2017 - 2967 detí. Vzhľadom

na to, že táto zložka populácie je budúcim ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, je to negatívny trend vývoja

obyvateľstva mesta.

Druhá kategória je najpočetnejšia a tvorí ju ekonomicky aktívne obyvateľstvo (graf č. 6). V tejto kategórii

obyvateľov bol zaznamenaný negatívny vývoj. Od začiatku sledovaného obdobia počet obyvateľov v produktívnom

veku postupne klesá.
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Do tretej kategórie (obyvatelia v poproduktívnom veku) spadajú seniori. V tejto kategórii je možné sledovať

postupný nárast (graf č. 7), čo odzrkadľuje negatívny vekový vývoj v podobe starnutia populácie. Nejde len o prípad

mesta Šaľa, ale tento trend je možné pozorovať na väčšine územia Slovenska a aj celej Európy.

V nižšie uvedenej tabuľke a grafe č. 8 je možné vidieť porovnanie počtu obyvateľov v jednotlivých kategóriách.
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V strome života (graf č. 9) je vidieť dôležité demografické ukazovatele pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb

v území. Trend vývoja týchto skupín poukazuje na to, že je potrebné riešiť sociálne zabezpečenie pre seniorov.

Príčinou je primárne pokles pôrodnosti, ktorý je zaznamenaný nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Navyše sa

predlžuje stredná dĺžka života. Celé sa to odzrkadľuje v rodovej nerovnosti maximálneho veku dožitia, kde celkovo

narastá populácia žien v poproduktívnom veku.

Tabuľka - Podrobná veková štruktúra

Muži Ženy

4 roky alebo menej 516 449

Od 5 do 9 rokov 565 497

Od 10 do 14 rokov 473 467

Od 15 do 19 rokov 476 461
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Od 20 do 24 rokov 652 607

Od 25 do 29 rokov 838 747

Od 30 do 34 rokov 882 807

Od 35 do 39 rokov 965 870

Od 40 do 44 rokov 956 923

Od 45 do 49 rokov 842 901

Od 50 do 54 rokov 802 887

Od 55 do 59 rokov 743 835

Od 60 do 64 rokov 722 845

Od 65 do 69 rokov 580 799

Od 70 do 74 rokov 393 595

Od 75 do 79 rokov 261 377

Od 80 do 84 rokov 96 197

Od 85 do 89 rokov 41 104

Od 90 do 94 rokov 15 29

Od 95 do 99 rokov 1 3

100 rokov alebo viac 0 0
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2017

Pohlavie
Predproduktívna

zložka
Produktívna zložka Poproduktívna zložka

Muži 1554 7878 1387

Ženy 1413 7883 2104


Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.2 PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA

Pre vytvorenie prognózy vývoja obyvateľov bol použitý nástroj DemProj systému Spectrum Policy, ktorý je

určený na tvorbu populačných projekcií. Vstupnými dátami boli údaje o počte obyvateľov podľa pohlavia a

vekových skupín. Nástroj využíva dáta z United National Population Division. Vo funkcii ,,Easyproj“ sa určí krajina/

región, ktorého sa dáta týkajú. Boli zadané hodnoty (nízka, stredná alebo vysoká) pre ukazovatele TFR (Total

Fertility Rate ‒ celková miera plodnosti) a LE (Life Expectancy ‒ dĺžka života). Stredné hodnoty pre Slovenskú

republiku sú:

• TFR ‒ 1,4 (rok 2017) a 1,5 (rok 2025),

• LE ‒ muži 73,3/ženy 80,3 (rok 2017) a muži 74,7/ženy 81,3 (rok 2025).

V analýze sa vychádzalo z podrobných primárnych údajov obavateľstva za rok 2017, z ktorého sa odvíjala

prognóza obyvateľstva do roku 2025. Napriek tomu, že v súčasnosti vývoj obyvateľov stagnuje až klesá, podľa

prognózy sa v priebehu 7 rokov očakáva nárast takmer o tretinu súčasného počtu obyvateľov a mala by byť

prekročená hranica 30 000 obyvateľov. Narastať bude aj počet seniorov. Treba však poznamenať, že ide o čisto

štatistický model, ktorý nepočíta so všetkými externými vplyvmi, ako je napr. odchod obyvateľov za prácou do

iných miest v prípade, ak sa výrazne zmení situácia na pracovnom trhu.

Tabuľka: Podrobná analýza obyvateľstva za rok 2017

Muži Ženy
Nula rokov 108 97
1 rok 92 80
2 roky 121 95
3 roky 91 82
4 roky 104 95
5 rokov 100 93
6 rokov 123 98
7 rokov 112 103
8 rokov 110 105
9 rokov 120 98
10 rokov 92 92
11 rokov 100 91
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12 rokov 97 95
13 rokov 101 90
14 rokov 83 99
15 rokov 86 87
16 rokov 100 76
17 rokov 91 90
18 rokov 100 96
19 rokov 99 112
20 rokov 141 95
21 rokov 131 104
22 rokov 120 125
23 rokov 133 142
24 rokov 127 141
25 rokov 147 159
26 rokov 179 140
27 rokov 150 148
28 rokov 154 152
29 rokov 208 148
30 rokov 185 135
31 rokov 173 151
32 rokov 175 180
33 rokov 178 159
34 rokov 171 182
35 rokov 214 186
36 rokov 173 158
37 rokov 179 174
38 rokov 194 178
39 rokov 205 174
40 rokov 174 170
41 rokov 188 197
42 rokov 219 179
43 rokov 209 198
44 rokov 166 179
45 rokov 193 189
46 rokov 153 184
47 rokov 143 176
48 rokov 172 177
49 rokov 181 175
50 rokov 154 178
51 rokov 161 166
52 rokov 165 176
53 rokov 150 201
54 rokov 172 166
55 rokov 155 170
56 rokov 170 143
57 rokov 135 179
58 rokov 154 179
59 rokov 129 164
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60 rokov 173 197
61 rokov 142 174
62 rokov 145 178
63 rokov 131 131
64 rokov 131 165
65 rokov 131 188
66 rokov 127 164
67 rokov 113 181
68 rokov 115 141
69 rokov 94 125
70 rokov 89 149
71 rokov 106 135
72 rokov 69 93
73 rokov 64 105
74 rokov 65 113
75 rokov 58 84
76 rokov 66 88
77 rokov 54 82
78 rokov 40 67
79 rokov 43 56
80 a + rokov 153 333

ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

ŠAĽA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18. JÚNA 2018

O B C E - E P R O . S K 36

www.sala.sk
www.sala.sk
https://www.obce-epro.sk


ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

ŠAĽA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18. JÚNA 2018

O B C E - E P R O . S K 37

www.sala.sk
www.sala.sk
https://www.obce-epro.sk


2.3 ANALÝZA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kapitola obsahuje informácie o poskytovateľoch soc. služieb, ich druhov, zariadeniach a kapacitách.

2.3.1 DEFINÍCIA CIEĽOVÝCH SKUPÍN V RÁMCI KOMUNITNÉHO
PLÁNOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA ŠAĽA

2.3.1.1 OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Významnú cieľovú skupinu tvoria fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Problematiku ťažko

zdravotne postihnutých osôb rieši zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za fyzickú osobu

s ťažkým zdravotným postihnutím sa podľa zákona č. 447/2008 považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej

poruchy je najmenej 50 %. Peňažné príspevky na kompenzáciu je možné poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým

zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok sa môže poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,

ktorá má v komplexnom posudku navrhnuté sociálne dôsledky kompenzované peňažným príspevkom. K 31. 12.

2017 bolo v našom meste 1017 invalidných občanov a 44 občanov invalidných z mladosti, t .j. spolu 1061 občanov

(zdroj: Ústredie sociálnej poisťovne), čo je 4,8 % z celkového počtu obyvateľov mesta. Zo štatistických ukazovateľov

získaných z Ústredia práce, soc. vecí a rodiny SR vyplýva, že k 31. 12. 2017 bolo 1 063 držiteľov preukazov ťažko

zdravotne postihnutých. V roku 2017 bol poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie114 poberateľom, ktorí

opatrovali 116 osôb (zdroj: Ústredie práce, soc. vecí a rodiny SR). V prípade osôb zdravotne postihnutých je

ťažiskovým medzinárodný dokument Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a na národnej

úrovni to je Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Občania so zdravotným postihnutím majú výrazne ovplyvnení život svojim postihnutím. Práve rôznorodé

sociálne služby pre túto cieľovú skupinu sú nástrojom pre vytváranie vhodných podmienok pre ich inklúziu

a rovnaké zaobchádzanie. Napriek snahe mesta, mimovládnych organizácíí a pod. je potrebné v budúcnosti práve

pre túto cieľovú skupinu rozširovať škálu sociálnych služieb.

Okrem zariadení sociálnych služieb, ktoré sa prelínajú s cieľovou skupinou seniorov mesto prostredníctvom

OSS prevádzkuje Domov sociálnych služieb Kory ambulantnou formou, ktorý je určený zdravotne znevýhodneným

deťom a dospelým. Zariadenie má kapacitu 14 klientov, k 31. 12. 2017 bolo zazmluvnených 9 klientov, pričom

priemerný počet klientov bol 7. Pre tento typ zariadenia máme dlhodobo rezervy v počte miest, ponuka prevyšuje

dopyt.
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V meste nie je prevádzkované žiadne zo zariadení, ktoré má v kompetencii vyšší územný celok. Z analýzy

vyplýva, že tu absentuje hlavne špecializované zariadenie, ktoré by zabezpečovalo dostupnosť sociálnych služieb

pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa

prílohy č. 3 zákona o soc. službách a majú zdravotné postihnutie v zmysle § 39 zákona o soc. službách (hlavne

Alzheimer, demencia rôznej etiológie a pod.)

Pracovná skupina pre cieľovú skupinu osoby so zdravotným postihnutím

• Mgr. Katarína Sikoriaková - Záhrada, o. z. Šaľa

• Mgr. Ildikó Jarošová - samostatný radca, ÚPSVaR Nové Zámky, pracovisko Šaľa

• Mgr. Andrea Kováčová - vedúca Domova sociálnych služieb Kory a Detských jasieľ Lienka OSS Šaľa

• Alojz Ricker - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Šaľa

• Mgr. Denisa Szombatová - ADOS - Anjel, n. o., Kráľová nad Váhom, výkon činnosti v Šali

• Mgr. Martina Nejedlíková - sociálna pracovníčka, OSS Šaľa

• Veronika Kružlicová - predsedníčka Červeného kríža Šaľa

• Rozália Galambošová - predsedníčka samosprávy Denného centra zdravotne postihnutých v Šali

2.3.1.2 OSOBY V ŤAŽKÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

Do tejto cieľovej skupiny môžeme zaradiť jednak osoby postihnuté sociálnym vylúčením, resp. osoby ohrozené

sociálnym vylúčením, v dôsledku pôsobenia mnohých faktorov (dlhodobá nezamestnanosť, strata bývania,

príslušnosť k určitej etnickej skupine a pod.). V tejto cieľovej skupine môžu byť nielen jednotlivci, ale aj rodiny

s deťmi, resp. jednotlivci s deťmi, osoby postihnuté chudobou, resp. žijúce na hranici chudoby. Je to vážny problém,

stav nedostatočného, resp. sťaženého prístupu k základným zdrojom, ako sú zamestnanie, bývanie, zdravotná

starostlivosť, vzdelanie a sociálna ochrana. Najviac sa táto problematika dotýka ľudí bez domova, osôb závislými

od návykových látok, osôb prepustených z výkonu trestu, obete týrania, prípadne osôb, ktoré ukončili pobyt

v ústavnom zariadení a pod.

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby.

Je potešujúce, že v tejto oblasti sa podarilo mestu v roku 2016 komplexne riešiť sociálne služby krízovej

intervencie (služby útulku a nocľahárne), čím prišlo k vytvoreniu Krízového centra na Partizánskej ulici. Krízové

centrum poskytuje svoje služby od roku 2017 celoročne, dovtedy boli služby poskytované len v zimných

mesiacoch. Nízkoprahové denné centrum vzniklo v roku 2017 zapojením sa OSS do Národného projektu

vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Svoje služby poskytuje v priestoroch

budovy Krízového centra. Nocľaháreň je nízkoprahová sociálna službu, má kapacitu 17 osôb, ale v zimných

mesiacoch zvykne byť kapacitne poddimenzovaná (cca. o 5 klientov). Útulok poskytuje svoje služby 10 klientom,

ktorí majú uzatvorenú zmluvu na poskytovanie tejto sociálnej služby.

ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

ŠAĽA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18. JÚNA 2018

O B C E - E P R O . S K 39

www.sala.sk
www.sala.sk
https://www.obce-epro.sk


Z evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Šali vyplýva, že 903 občanov má trvalý pobyt mesto Šaľa bez ulice

(zdroj: Mestský úrad v Šali, zo dňa 18. 04. 2018). To však neznamená, že všetci títo občania nemajú zabezpečené

bývanie (predpokladáme, že mnohí z týchto občanov bývajú v podnájme, resp. na ubytovniach).

Podľa odhadov terénnych sociálnych pracovníkov je momentálne v meste cca. 52 ľudí bez domova (z toho

reálne „na ulici“ 25 osôb, v zariadení Krízového centra 27 osôb. ). Služby krízovej intervencie využívajú nielen

občania s trvalým pobytom v meste Šaľa, ale aj občania z okolitých obcí a miest. Tomuto trendu nemôžeme

zabrániť, nakoľko je tendencia týchto ľudí sťahovať sa do miest, kde nachádzajú lepšie podmienky na získanie

finančných zdrojov a pomoci. Veľmi dôležitým faktorom je čerpanie finančných prostriedkov z MPSVaR na

financovanie služieb krízovej intervencie, pričom žiadneho žiadateľa nemôžeme diskriminovať.

Z analýzy aktuálneho stavu sociálnych služieb vyplynulo, že napriek tomu, že mesto má zriadené Krízové

centrum, realizuje projekt terénnej sociálnej práce, projekt nízkoprahového denného centra, nemá komplexne

riešenú problematiku služieb krízovej intervencie. V meste nepôsobí ani neverejný poskytovateľ služieb krízovej

intervencie. V prípade, že nastane krízová situácia pre rodinu s deťmi, resp. jednotlivca s deťmi, alebo sa rieši

problematika domáceho násilia, obec je zo zákona o sociálnych službách povinná poskytnúť, alebo zabezpečiť

sociálne služby (komunitné centrum, útulok pre jednotlivca s dieťaťom, domov na polceste, nízkoprahová sociálna

služba pre deti a rodinu, zariadenie núdzového bývania). Tieto druhy sociálnych služieb krízovej intervencie u nás

absentujú, najvýraznejšie je to útulok pre jednotlivca s deťmi, tiež nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.

Z nasledovnej tabuľky vyplýva, že počet uchádzačov o zamestnanie našich občanov za posledných päť rokov

významne poklesol, ak sledujeme pomer mužov a žien, je to výrazne v neprospech žien.

Počet uchádzačov o zamestnanie

Mesto Šaľa – roky Počet UoZ Z tohto ženy

stav k 31. 12. 2013 1 066 628

stav k 31. 12. 2014 981 563

stav k 31. 12. 2015 938 581

stav k 31. 12. 2016 697 425

stav k 31. 12. 2017 479 293

(Zdroj: štatistické ukazovatele získané z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny)

Podobná je situácia aj u poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Nižšie uvedená tabuľka prezentuje počet

poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Z výsledkov je jasne vidieť, že počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi sa

za posledných päť rokov významne znížil.

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi
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Mesto Šaľa – roky Počet posudzovaných osôb spolu

stav k 31. 12. 2013 874

stav k 31. 12. 2014 555

stav k 31. 12. 2015 441

stav k 31. 12. 2016 347

stav k 31. 12. 2017 270

(Zdroj: štatistické ukazovatele získané z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny)

Pracovná skupina pre cieľovú skupinu osoby v ťažkých životných situáciách

• Mgr. Andrea Kováčová - vedúca Domova sociálnych služieb Kory a Detských jasieľ Lienka OSS Šaľa

• Mgr. Ľudovít Hlavatý - terénny sociálnych pracovník mesta Šaľa

• Mgr. Renáta Zelezníková - členka komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

• Milan Daniel - Minibodka, o. z., Šaľa

• Emília Verešová - Katolícka jednotka Slovenska, pobočka v Šali

2.3.1.3 DETI, MLÁDEŽ, RODINA

Vyplývajúc z poskytovaných sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu je zrejmé, že v meste chýbajú sociálne

služby na podporu rodiny s deťmi a núdzové bývanie pre rodiny a jednotlivcov s deťmi v krízových situáciách.

Dôležité je posilniť, resp. vytvoriť fungovanie nízkoprahového denného centra pre deti a rodiny. Tie by plnili

preventívnu funkciu a podporili samostatné fungovanie rodín.

Z kapacitného hľadiska (kapacita 14 detí) mesto plne zastrešuje požiadavky mladých rodín o umiestnenie detí

v Detských jasliach, kde k 31. 12. 2017 bolo v jasliach umiestnených 5 detí (zdroj: Výročná správa 2017 Organizácie

sociálnej starostlivosti). Aj z uvedenej štatistiky vyplýva, že pre zvýšenie atraktivity daného zariadenia a rovnako

aj pre zlepšenie poskytovaných sociálnych služieb je potrebné Detské jasle rekonštruovať a modernizovať.

Poskytovaním tejto sociálnej služby mesto podporuje aktívne zapojenie sa do pracovného procesu mladých rodín.

Mesto vlastní 197 bytov v bytových domoch (zdroj: referát OSMaZM Mestského úradu v Šali zo dňa 19.04.2018).

Tieto byty sa prideľujú uchádzačom v zmysle VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 o bytoch. Momentálne

sa realizuje výstavba mestských nájomných bytov v počte 150 bytov na ul. Kráľovská v Šali.

V januári 2018 bol v meste založený mládežnícky parlament ako poradný orgán primátora mesta, ktorého

hlavným cieľom je aktívne zapojenie mládeže do celkového života v meste, čo je veľkým pozitívom najmä pre

voľnočasové aktivity mládeže.

Na území mesta už dlhé roky (od roku 2003) aktívne pôsobí materské centrum Mamymamám, ktorého aktivity

mesto podporuje.
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Obec pri výkone svojej samosprávnej činnosti spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí

a kurately, pričom vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického

vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb. Obec poskytuje súčinnosť štátnym orgánom

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych

pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele a o zmene a doplnení niektorých

zákonov vyplýva obci povinnosť súčinnosti na sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele v spolupráci s príslušným

ÚPSVaR.

Obec v súčasnosti participuje na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, pre ktoré orgán

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu v prípade 11 rodín s počtom

maloletých detí 26 (z tohto počtu 3 maloleté deti z dvoch rodín nemajú trvalé bydlisko v meste Šaľa).

V zmysle § 12 zákona č. 305/2005 Z.z. momentálne evidujeme 4 rodiny s počtom 10 maloletých detí, ktorým

bolo uložené výchovné opatrenie a naďalej trvá.

V ústavnej starostlivosti je aktuálne umiestnených 13 maloletých detí s trvalým pobytom mesto Šaľa.

Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemca prídavku a príplatku k prídavku v zmysle 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 z dôvodu uloženia výchovného opatrenia nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného

dieťaťa, alebo z dôvodu zanedbania povinnej školskej dochádzky aktuálne 3 nezaopatreným deťom.

Pracovná skupina pre cieľovú skupinu deti, mládež a rodina

• Mgr. Krisztína Száz - riaditeľka Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Šaľa

• Ing. Erika Velasquezová - vedúca Spoločného školského úradu Mestského úradu Šaľa

• Martina Eleková - Materské centrum Mamy mamám Šaľa

• Ing. Michal Malárik - riaditeľ Centra voľného času Šaľa

• Mgr. Lívia Papáyová - Láska v nás, o. z. Šaľa

• PhDr. Marián Šperka - člen Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsÚ Šaľa

• Aleš Maliniak - predseda Mládežníckého parlamentu mesta Šaľa

2.3.1.4 SENIORI

Sociálne služby určené cieľovej skupine seniorov sú poskytované občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú

odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, alebo sa dostali do situácie, kedy poskytovanie sociálnych služieb potrebujú

z iných vážnych dôvodov.

Seniori – tejto cieľovej skupine je už dlhodobo venovaná veľká pozornosť, čo možno vidieť aj z pestrej palety

poskytovaných sociálnych služieb. Mesto prevádzkuje dve zariadenia pre seniorov pobytovou formou

(prostredníctvom svojej rozpočtovej a príspevkovej organizácie), jedno zariadenie s počtom miest 20 a druhé s
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počtom miest 75. Napriek tomu, že Domov dôchodcov Šaľa je s počtom miest 75 v prevádzke iba dva roky, javí

sa už táto služba ako nedostatočná. Dopyt po tejto službe výrazne presahuje ponuku (v aktuálnom poradovníku

Domova dôchodcov Šaľa je spolu 90 čakateľov, z ktorých je však 43 takých, ktorí zatiaľ odmietli prijatie do

zariadenia, napriek tomu, že sú odkázaní na tento druh sociálnej služby (zdroj: Domov dôchodcov Šaľa zo dňa 26.

04. 2018) a v Zariadení pre seniorov Nádej je v poradovníku 19 žiadateľov o tento druh sociálnej služby (zdroj:

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa zo dňa 04. 05. 2018), (ďalej len OSS); t. j. spolu je v poradovníku

109 čakateľov (ak sa však nepočítajú čakatelia, ktorí odmietli zatiaľ prijatie do zariadenia a svoju sociálnu situáciu

si riešia iným spôsobom, spolu by ich bolo 66), z ktorých vyše 1/3 nemá trvalé bydlisko v meste Šaľa. V roku

2018 začal poskytovať tento druh sociálnej služby neverejný poskytovateľ – Solidaritas n.o., Trstice, prevádzka

Zariadenia pre seniorov v Šali s počtom miest 36. Kapacita verejných a aj neverejných poskytovateľov sociálnych

služieb v zariadení pre seniorov na území mesta Šaľa je spolu 131 miest.

Súčasťou Domova dôchodcov (DD) Šaľa je aj zariadenie opatrovateľskej služby s počtom miest 5.

Momentálne je kapacita tohto zariadenia naplnená, v poradovníku je 5 čakateľov. DD Šaľa disponuje

rehabilitačným pavilónom, kde na základe Rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), odbor

zdravotníctva, poskytuje svojim klientom zdravotnícke služby v odbore fyziatria, balneológia a liečebná

rehabilitácia. K tomu slúžia rôzne liečebné a rehabilitačné stroje, prístroje a zariadenia, pomocou ktorých môžu

klienti na základe odborného vyšetrenia a odporučenia rehabilitačným lekárom, ktorý pravidelne navštevuje

zariadenie, využívať rôzne liečebné procedúry, ako je napr. elektroliečba, magnetoterapia, ultrazvuk, laserová

terapia, parafín.

V telocvični, ktorá je súčasťou rehabilitačného pavilónu majú klienti možnosť individuálneho aj skupinového

cvičenia, posilniť si horné aj dolné končatiny na špeciálnom prístroji THERA-TRAINER. Na ponaťahovanie svalov,

šliach a rozhýbanie kĺbov majú k dispozícii rôzne pomôcky na cvičenie (lopty, závažia, žinenky, rebriny). Klienti

zariadenia majú možnosť používať aj bežecký pás a stacionárny bicykel. Tieto služby sú na základe rozhodnutia

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra a rozhodnutia NSK poskytované výlučne klientom Domova

dôchodcov Šaľa. (zdroj: Domov dôchodcov Šaľa zo dňa 25. 05. 2018)

Terénnu sociálnu službu zabezpečuje jedáleň DD Šaľa pre stravníkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek od roku

2016. V súčasnosti Domov dôchodcov Šaľa eviduje 220 zmlúv na zabezpečenie sociálnej služby, avšak momentálne

zabezpečuje stravu pre cca. 175 stravníkov, z toho 110 jedál denne formou donášky do domácnosti. V rámci

terénnej sociálnej služby zabezpečuje takisto ako pre klientov DD Šaľa stravu racionálnu a diabetickú. V priebehu

roku 2017 bolo v DD Šaľa v rámci terénnej sociálnej služby jedáleň poskytnutých celkovo 28 548 obedov, z toho

bolo 3 536 jedál pre diabetikov. (zdroj: Výročná správa Domova dôchodcov Šaľa za rok 2017)

V meste od roku 2017 poskytuje novú sociálnu službu – denný stacionár neverejný poskytovateľ Viktória

Centrum Šaľa o. z. – denný stacionár v Šali s počtom miest 38.
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Jednou z príčin nedostatku miest v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby pre našich

občanov je aj fakt, že sociálne služby sú zabezpečované aj občanom z iných miest a obcí, nakoľko mesto čerpá

finančné príspevky z MPSVaR na poskytované sociálne služby a z tohto dôvodu nemôže žiadneho zo žiadateľov

pri prijímaní diskriminovať. Vzhľadom na prognózy vývoja stavu obyvateľstva (starnutie populácie) môžeme

predpokladať, že dopyt po sociálnych službách pre seniorov bude v budúcnosti vyšší. Predpokladáme, že ďalším

z faktorov je postupné predlžovanie veku odchodu do starobného dôchodku, čo spôsobuje, že deti žiadateľov

o sociálne služby sú ešte stále pracovne aktívne, z tohto dôvodu nedokážu zabezpečovať starostlivosť svojim

rodičom. Nezanedbateľným faktorom môže byť absencia nemocnice v meste, redukcia oddelení dlhodobo chorých

v celom nitrianskom samosprávnom kraji, v dôsledku čoho sa prenáša tlak zo zdravotnej aj na sociálnu oblasť.

Sociálne pracovníčky referátu sociálnych vecí Mestského úradu sa pri posudkovej činnosti zameranej na

odkázanosť osôb na sociálne služby často v praxi stretávajú s občanmi, ktorí by potrebovali zabezpečiť starostlivosť

v špecializovanom zariadení. Z týchto dôvodov navrhujeme zriadenie špecializovaného zariadenia na území mesta,

ktoré je určené pre fyzickú osobu, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je

najmä Parkinsonova choroba, Alezheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia a pod.

Mesto má záujem vytvárať podmienky na aktívne starnutie seniorov a ich zotrvanie v prirodzenom prostredí.

Mesto to rieši poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby prostredníctvom Organizácie sociálnej

starostlivosti mesta Šaľa, tá sa poskytuje v rodinnom prostredí klientov, najčastejšie v pracovných dňoch

a v pracovnom čase. Aj o tento druh služby je zo strany občanov vysoký záujem, v roku 2017 poskytovalo

opatrovateľskú službu priemerne 42 opatrovateliek, ich priemerný prepočítaný stav na plné pracovné úväzky bol

38,8. Priemerne mesačne sa služba poskytovala 61 klientom (zdroj: Výročná správa 2017 Organizácie sociálnej

starostlivosti mesta Šaľa). Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa bola zapojená do dvoch etáp Národného

projektu podpory opatrovateľskej služby. Z projektu bol získaný nenávratný finančný príspevok vo výške 504,-

Eur mesačne/ na 1 pracovné miesto, týmto spôsobom bolo podporených 28 pracovných miest opatrovateliek.

Predpokladáme, že do budúcnosti vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj sa potreba terénnej

opatrovateľskej služby bude zvyšovať. OSS sa plánuje zapojiť aj do dopytovo orientovaného projektu podpory

opatrovateľskej služby, čaká sa na zverejnenie výzvy na podávanie projektov. Do budúcnosti sa predpokladá,

že potreba opatrovateliek by sa mala zvýšiť o minimálne 3 opatrovateľky, toto číslo však značne kolíše podľa

aktuálnych potrieb občanov. Často sa stáva, že občania si podajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu

službu na zariadenie pre seniorov, ale akonáhle zistia, že zariadenia tohto typu sú kapacitne naplnené, riešia to na

preklenutie obdobia práve opatrovateľskou službou.

Zo štatistických údajov Ústredia práce, soc. vecí a rodiny sa dozvedáme, že k 31. 12. 2017 poberá 114

občanov príspevok na opatrovanie fyzickej osoby, pričom opatruje 116 osôb. Peňažný príspevok slúži na

zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:

• úkonoch sebaobsluhy,
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• starostlivosti o domácnosť,

• realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na

opatrovanie. V tomto prípade už občan nemôže mať súbežne zabezpečenú aj opatrovateľskú službu z OSS.

Mesto prostredníctvom OSS zabezpečuje aj službu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. V. Šrobára.

Na tieto účely je vyčlenených 32 komunálnych bytov. K 31. 12. 2017 tieto služby využívalo 34 klientov (zdroj:

Výročná správa 2017 Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa). V poradovníku na tento druh služby čaká 7

občanov, ktorí majú vydané mestom rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rizikom pre tento druh služby

je fakt, že občania si v niektorých prípadoch chcú riešiť prioritnejšie otázku bývania na úkor opatrovateľskej služby.

Problémom však je bariérovosť objektu.

OSS spravuje tri denné centrá pre seniorov a centrum zdravotne postihnutých občanov. Centrá slúžia

hlavne na aktivizáciu seniorov a zdravotne postihnutých. Denné centrum pre zdravotne postihnutých sa venujú aj

poradenskej činnosti v sociálnej a zdravotnej oblasti.

Pracovná skupina pre cieľovú skupinu seniori:

• PhDr. Janka Hušvétyová - riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa

• Lada Vyhnáliková - vedúca Zariadenia pre seniorov Nádej OSS Šaľa

• Mgr. Elena Semetková - vedúca Domu s opatrovateľskou službou OSS Šaľa

• Drahoslava Benčíková - vedúca Centra opatrovateľskej služby Šaľa - Veča, OSS Šaľa

• Mgr. Vlasta Vargová - sociálna pracovníčka OSS Šaľa

• Jozef Kurňava - Jednota dôchodcov Slovenska

• Denné centrum č. 1 Šaľa - predseda samosprávy, Mária Bereczová

• Denné centrum č. 2 Šaľa - predseda samosprávy, Mária Rácová

• Emília Verešová - Katolícka jednota Slovenska, pobočka v Šali

• Ján Kilácskó - Viktória Centrum Šaľa o. z., - denný stacionár v Šali

• Ing. Csaba Balogh - Solidaritas n. o., Trstice, prevádzka Zariadenia pre seniorov v Šali

2.3.2 KAPACITY JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA
ÚZEMÍ MESTA ŠAĽA

Denné centrum 1, Horná ul.

Počet členov k 31.12.2017 bol 119.

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017
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Kapacita zariadenia 100 100

Počet členov k 1.1. 130 121

Počet členov k 31.12 121 119

Ženy 96 96

Muži 25 23

Vekové zloženie členov

40 – 59 rokov 3 5

60 – 74 rokov 88 79

75 – 89 rokov 30 35

Nad 90 rokov 0 0

Denné centrum 2, Kráľovská ul.

Počet členov k 31.12.2017 bol 88.

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 40 40

Počet členov k 1.1. 102 95

Počet členov k 31.12 95 88

Ženy 83 76

Muži 12 12

Vekové zloženie členov

40 – 59 rokov 2 2

60 – 74 rokov 66 37

75 – 89 rokov 24 46

Nad 90 rokov 3 3

Denné centrum 3, Narcisová ul.

Počet členov k 31.12.2017 bol 70.

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 50 50

Počet členov k 1.1. 72 75

Počet členov k 31.12 75 70
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Ženy 63 61

Muži 12 9

Vekové zloženie členov

40 – 59 rokov 2 2

60 – 74 rokov 45 45

75 – 89 rokov 28 23

Nad 90 rokov 0 0

Denné centrum zdravotne postihnutých občanov

Počet členov k 31.12.2017 bol 80.

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 30 30

Počet členov k 1.1. 92 88

Počet členov k 31.12 88 80

Ženy 48 45

Muži 40 35

Vekové zloženie členov

3 – 5 rokov 0 0

6 – 9 rokov 0 0

10 – 14 rokov 0 0

15 – 18 rokov 1 0

19 – 29 rokov 4 3

30 – 39 rokov 2 2

40 – 59 rokov 4 4

60 – 74 rokov 63 59

75 – 89 rokov 14 12

Nad 90 rokov 0 0

Detské jasle „LIENKA“

Kapacita 14 detí vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov.

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017
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Kapacita zariadenia 14 14

Počet detí k 1.1. 12 9

Počet detí k 31.12 9 5

Dievčatá 6 3

Chlapci 3 2

Vekové zloženie detí

0 – 3 roky 9 5

Domov sociálnych služieb „KORY“

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 14 14

Počet klientov k 1.1. 8 9

Počet klientov k 31.12 9 10

Ženy 5 6

Muži 4 4

Vekové zloženie klientov

3 – 6 rokov 0 0

6 – 9 rokov 1 1

10 – 14 rokov 0 0

15 – 18 rokov 1 1

19 – 29 rokov 1 0

30 – 39 rokov 6 8

Jedálne

Jedáleň DSS

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 80 80

Počet klientov k 1.1. 121 117

Počet klientov k 31.12 117 0

Ženy 66 0

Muži 51 0
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Klienti DSS a DJ 19 0

Dôchodcovia 91 0

Zamestnanci 7 0

Vekové zloženie klientov

0 – 3 roky 9 0

3 – 5 rokov 0 0

6 – 9 rokov 1 0

10 – 14 rokov 0 0

15 – 18 rokov 1 0

19 – 29 rokov 1 0

30 – 39 rokov 6 0

40 – 59 rokov 11 0

60 – 74 rokov 46 0

75 – 89 rokov 37 0

Nad 90 rokov 5 0

Jedáleň ZPS

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 80 80

Počet klientov k 1.1. 98 0

Počet klientov k 31.12 0 65

Ženy 0 41

Muži 0 24

Vekové zloženie klientov

0 – 3 roky 0 22

3 – 5 rokov 0 0

6 – 9 rokov 0 1

10 – 14 rokov 0 0

15 – 18 rokov 0 1

19 – 29 rokov 0 1
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30 – 39 rokov 0 7

40 – 59 rokov 0 11

60 – 74 rokov 0 9

75 – 89 rokov 0 9

Nad 90 rokov 0 4

Nízkoprahové denné centrum

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 0 0

Počet klientov k 1.1. 0 62

Počet klientov k 31.12 0 62

Ženy 0 11

Muži 0 51

Vekové zloženie klientov

0 - 18 rokov 0 0

19 - 29 rokov 0 4

30 - 39 rokov 0 9

40 - 49 rokov 0 13

50 - 74 rokov 0 36

Nocľaháreň

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 17 17

Počet klientov k 1.1. 0 10

Počet klientov k 31.12 10 17

Ženy 0 3

Muži 10 14

Vekové zloženie klientov

0 - 18 rokov 0 0

19 - 29 rokov 1 2
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30 - 39 rokov 2 3

40 - 49 rokov 2 7

50 - 74 rokov 5 5

Útulok

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 10 10

Počet klientov k 1.1. 0 10

Počet klientov k 31.12 10 10

Ženy 0 0

Muži 10 10

Vekové zloženie klientov

0 - 18 rokov 0 0

19 - 29 rokov 0 0

30 - 39 rokov 1 1

40 - 49 rokov 2 2

50 - 74 rokov 7 7

Opatrovateľská služba

Dom s opatrovateľskou službou a Centrum opatrovateľskej služby

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Počet bytov 32 32

Počet klientov k 1.1. 35 34

Počet klientov k 31.12 34 34

Ženy 25 25

Muži 9 9

Vekové zloženie klientov

30 - 39 rokov 0 0

40 - 59 rokov 6 5
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60 - 74 rokov 18 18

75 – 89 rokov 10 11

Nad 90 rokov 0 0

Dom s opatrovateľskou službou

Centrum opatrovateľskej služby mestskej časti Veča

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Počet bytov 13 12

Počet klientov k 1.1. 14 13

Počet klientov k 31.12 13 11

Ženy 11 10

Muži 2 1

Vekové zloženie klientov

30 - 39 rokov 0 0

ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

ŠAĽA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18. JÚNA 2018

O B C E - E P R O . S K 52

www.sala.sk
www.sala.sk
https://www.obce-epro.sk


40 - 59 rokov 1 0

60 - 74 rokov 3 2

75 – 89 rokov 8 8

Nad 90 rokov 1 1

Terénna opatrovateľská služba v domácnostiach

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Počet klientov k 1.1. 59 61

Počet klientov k 31.12 61 60

Ženy 43 44

Muži 18 16

Vekové zloženie klientov

30 - 39 rokov 0 0

40 - 49 rokov 1 1

50 – 59 rokov 3 2

60 - 74 rokov 9 19

75 – 89 rokov 43 31

Nad 90 rokov 5 7

Zariadenie pre seniorov „Nádej“

Sledované údaje Rok 2016 Rok 2017

Kapacita zariadenia 20 20

Počet klientov k 1.1. 20 19

Počet klientov k 31.12 19 20

Ženy 13 15

Muži 5 5

Vekové zloženie klientov

40 - 59 rokov 0 0

60 - 74 rokov 6 7
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75 – 89 rokov 10 9

Nad 90 rokov 3 4

Stupeň odkázanosti klientov

I. stupeň 0 0

II. stupeň 0 0

III. stupeň 0 0

IV. stupeň 8 4

V. stupeň 6 7

VI. stupeň 5 9

Obec je zo zákona o sociálnych službách správnym orgánom v konaniach vo veciach odkázanosti na sociálnu

službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na

opatrovateľskú službu. Ako je možné vidieť vidieť z tabuľky nižšie - počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na

sociálnu službu značne kolíše, najväčší nárast dosiahol v roku 2017, pomerne vysoký nárast bol zaznamenaný

v roku 2016 oproti roku 2015, čo mohlo súvisieť s otvorením nového Domova dôchodcov Šaľa. V každom roku je

pomer vydaných rozhodnutí na zariadenie pre seniorov v porovnaní s vydanými rozhodnutiami na opatrovateľskú

službu vyšší, v posledných dvoch rokoch výraznejšie. Celkovo bolo za päť rokov vydaných 541 rozhodnutí

o odkázanosti na sociálnu službu.

Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na jednotlivé druhy sociálnych služieb

Rok
Zariadenie pre

seniorov

Zariadenie

opatrovateľskej služby

Denný

stacionár

Opatrovateľská

služba
Spolu

2013 49 0 0 40 89

2014 54 3 0 46 103

2015 45 2 0 27 74

2016 69 4 0 41 114

2017 86 14 8 53 161

Spolu 303 23 8 207 541
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Zariadenie pre seniorov Nádej

2.4 ŠKOLSTVO

Kapitola obsahuje informácie o školách nachádzajúcich sa v meste Šaľa.
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počet

žiakov

počet

tried

počet pedagogických

zamestnancov

počet

odborných

učební

počet

nepedagogických

zamestnancov

ZŠ s MŠ

Bernolákova 112 9 11 2 3

ZŠ J. Hollého
364 19 27 12 8

ZŠ s MŠ J.

Murgaša

595 29 48 14 9

ZŠ J. C.

Hronský

366 23 38 8 7

ZŠ Ľ. Štúra
440 22 38 4 8

ZŠ s MŠ P.

Pázmánya s

VJM
166 9 21 3 3

Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Šaľa

Základná škola sa v roku 2016 spojila s materskou školou, čím vytvorili nový právny subjekt. Aktuálne je škola

dostupná pre deti, ktoré dochádzajú do materskej školy a pre deti navštevujúce základnú školu, a to všetkých 9

tried, t. j. prvý aj druhý stupeň.

Škola bola súčasťou národného projektu PRINED, ktorý bol ukončený v roku 2015 a ktorého cieľom je inkluzívne

vzdelávanie, ktoré má udržať deti čo najdlhšie v priestoroch školy a vyučovať zaujímavou formou. Jedným z cieľou

je zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Pedagogickí

zamestnanci, ktorí sa zapojili do tohto projektu využívajú nadobudnuté skúsenosti dodnes. Podstatným prínosom

projektu je vytvorenie inkluzívnych tímov, ktoré v škole pôsobili do roku 2016 pozostávajúcich z pedagogických

zamestnancov a odborníkov, ktorí s deťmi pracovali v teréne. V rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“, do

ktorého sa škola zapojia začnú pracovať odborní zamestnanci od nového školského roku 2018/19 v období 3 rokov

s cieľom inkluzívneho vzdelávania žiakov. (Zdroj: zsbernolakovasala.edupage.org)
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Základná škola Jána Hollého, Ul. Hollého 48, 927 05 Šaľa

Škola sa zameriava aj na výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia

a spolupracuje na zaradení do bežných činností a učiaceho procesu s školským špeciálnym pedagógom. Škola

sa zameriava na spoluprácu s rodičmi. Ide nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady

školy alebo o účasť rodičov na pravidelných informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach. Snahou školy je

vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov

vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce v prospech detí. Škola realizovala viacero projektov:

Podpora programov IKT, Škola podporujúca zdravie, Projekt Ovocie a zelenina v školách, Mliečny program, Projekt

spolupráce s a. s. Duslo Šaľa a Projekt spolupráce s partnerskou školou z Třebíča z Českej republiky. ZŠ J. Hollého je

kompletne bezbariérová, čo uľahčuje pohyb po priestoroch školy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

resp. pre telesne postihnutých žiakov. (Zdroj: zshollehosala.edupage.org)

Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa

Škola má vytvorené podmienky pre inklúziu žiakov s poruchami učenia a zameriava sa na vytvorenie možností

pre vzdelávanie všetkých žiakov bez ohľadu na schopnosti či aktuálnu úroveň nadania. Škola je zapojená v

národnom projekte Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v

školskom prostredí.

Cieľovými skupinami národného projektu sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a

v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov

základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia pred

nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva. Jedným z cieľov je aj zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so

ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, znížiť pravdepodobnosť marginalizácie

na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou

nezamestnanosťou. Medzi žiakov so ŠVVP patria aj žiaci so všeobecným individuálnym nadaním, ktoré sa už 15

rokov vzdelávajú na ZŠ J. C. Hronského. (Zdroj: www.zskrsala.sk)

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, 92701 Šaľa

Škola má zriadenú špeciálnu triedu pre deti s poruchou učenia, resp. deti s ľahkým mentálnym postihnutím,

ktorým je venovaná osobitná starostlivosť a aj výchovno-vzdelávacie podmienky. Deťom so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami sa venujú dvaja asistenti. Snahou školy je začleniť deti so zdravotným

znevýhodnením do výchovno-vzdelávacieho procesu a integrovať žiakov do bežných tried. Škola úzko spolupracuje
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s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šali a ďalšími odbornými pracoviskami

zameranými na podporu žiakov so špeciálnymi potrebami. (Zdroj: zsmurgasasala.sk)

Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

Základná škola sa nachádza v centre mesta. Vyučovacia a výchovná činnosť prebieha v dvoch hlavných

budovách - A- a B-pavilónoch. Súčasťou školského areálu je telocvičňa, školské dielne a samostatná budova

školskej jedálne a školského klubu detí, v ktorom sa realizuje záujmová popoludňajšia činnosť žiakov v piatich

oddeleniach.

Žiaci a pedagógovia pracujú v ďalších vzdelávacích projektoch s podporou EÚ. Škola je od roku 2015 zapojená

do vzdelávacieho projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách prostredníctvom

elektronického testovania".

Okrem vzdelávacej a mimoškolskej činnosti sa v škole kladie veľký dôraz na spoluprácu s rodinou a spoločnú

výchovu k tolerancii, úcte, znášanlivosti a k vlastenectvu ako dôležitých súčastí orientácie budúcich absolventov v

reálnom živote.

Škola spolupracuje s materskými školami v meste Šaľa, so strednými školami v meste a v okolí, s CPPPaP v Šali

a s Úniou nevidiacich v Šali. (Zdroj: zslssa.edupage.org)

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa

48, 927 01 Šaľa

ZŠ s MŠ poskytuje predškolskú výchovu detí od 2 do 5 rokov a základné vzdelanie pre žiakov mesta Šaľa a

okolitých obcí, ako aj pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jazyku národnostnej

menšiny - v maďarskom jazyku.

Materská škola pri ZŠ Petra Pázmánya s VJM – Pázmány Péter Alapi skola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa sídli

na ul. Družstevná 396/3.

Jednotriedna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom v elokovanom pracovisku na

Družstevnej ulici poskytuje deťom celodennú a podľa záujmu zákonných zástupcov i poldennú starostlivosť.

Rodinné prostredie vytvára zoskupenie detí od 3do 6 rokov. V rámci materskej školy sa realizovala celková

rekonštrukcia sociálnych zariadení financovaná z schválených finančných prostriedkov zriaďovateľa.

(Zdroj: pazmanymta.edupage.org)

Základná umelecká škola v Šali, Kukučínova 27, Šaľa

Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie v umeleckých disciplínach. Vyučovanie v hudobnom, výtvarnom,

literárno-dramatickom a tanečnom odbore. Hudobný odbor ZUŠ sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie

detí so záujmom o domáce muzicírovanie, ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými
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ambíciami. Literárny odbor poskytuje dramatické, rečové, prednesové, slovesné, pohybové, výtvarné i hudobné

činnosti, vedúce k všestrannému rozvoju osobnosti. Vychováva náročného čitateľa, poslucháča, diváka, aktívneho

spolutvorcu kvalitnejšieho života. Cieľom tanečného odboru je získať skúsenosti z tanečného umenia a

nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, ktorá je pri tejto činnosti nevyhnutná. Vychováva u žiakov schopnosť

esteticky vnímať a prežívať tanečné umenie, formovať svoj tanečný a hudobný vkus. Vzhľadom na to, že jednotlivé

druhy umenia nie je možné oddeliť, snažíme sa v posledných rokoch spolupracovať aj na spoločných projektoch.

Výsledkom sú podujatia venované jednej spoločnej téme, ktorej sa každý z odborov môže zhostiť svojím

spôsobom. (Zdroj: www.zussala.sk)

Centrum voľného času Šaľa

Centrum sa zameriava na poskytnutie záujmovej činnosti pre žiakov počas školského roka aj počas prázdnin.

Podrobnosti:

• Počet záujmových útvarov: 69

• Počet členov: 1343

• Počet pedagogických zamestnancov: 7

Zdroj údajov: (Webová stránka mesta Šaľa - Základné školy a materské školy, publikované v roku 2016

aktualizované v 2017)
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Všetky školy podľa štátneho vzdelávacieho programu a podľa školského zákona musia vytvárať podmienky

pre začleňovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried. V odôvodnených

prípadoch môžu požiadať cez OÚ ministerstvo školstva o pridelenie financií na asistenta učiteľa alebo žiakov

vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Pre budúci šk. rok (2018/2019) sú pre mestské školy

žiadaní zamestnanci a to až 10 asistentov učiteľa.

2.4.3 ANALÝZA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ VZHĽADOM NA
INTEGRÁCIU ŽIAKOV

Údaje sú aktuálne k školskému roku 2017/2018

ŠkolaŠkola

PočetPočet

integrovanýchintegrovaných

žiakovžiakov

Počet asistentovPočet asistentov

učiteľaučiteľa

ŠpeciálnaŠpeciálna

triedatrieda

PočetPočet

žiakovžiakov

PočetPočet

učiteľovučiteľov

ZŠ sZŠ s MŠ Jozefa MurgašaMŠ Jozefa Murgaša 20 2 1 6 1

ZŠ Jozefa C. HronskéhoZŠ Jozefa C. Hronského 17 2 + 1 (nadaný) -
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ZŠ Jána HolléhoZŠ Jána Hollého 15 0 -

ZŠ sZŠ s MŠ BernolákovaMŠ Bernolákova 4 0 -

ZŠ Ľudovíta ŠtúraZŠ Ľudovíta Štúra 23 1 -

ZŠ sZŠ s MŠ sMŠ s VJM P. PázmányaVJM P. Pázmánya 7 2 -

SpoluSpolu 86 7 + 1 -

MŠ Bernolákova – špeciálna trieda pre deti s autizmom, 3 špeciálni pedagógovia pre 6 detí, 1 dieťa v bežnej

triede s asistentom učiteľa.

Projekt "V základnej škole úspešnejší"

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu "V základnej škole úspešnejší",

v ktorej majú školy možnosť zamestnať pedagogických zamestnancov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Školy môžu žiadať o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre:

• pedagogických asistentov,

• inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg,

• asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Zameranie:

• aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-

vzdelávacom procese,

• skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému

odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do

špeciálnych tried a škôl,

• aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.

Do projektu sú zapojené 3 školy v meste Šaľa:

• ZŠ J. C. Hronský, Krátka 2, Šaľa

• ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa

• ZŠ s MŠ Bernolákova, Bernolákova 1, Šaľa

Projekt potrvá 3 roky (september 2018 – 2021) a sú z neho financované inkluzívne tímy pozostávajúce z

asistenta učiteľa, školského psychológa a špeciálneho pedagóga.

2.4.4 ŽIACI A DETI V HMOTNEJ NÚDZI

(ú(údaje k 1. 4. 2018)daje k 1. 4. 2018) StravovanieStravovanie Školské potrebyŠkolské potreby

MŠ Budovateľská 1 1
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MŠ Družstevná 2 0

MŠ Hollého 3 0

MŠ 8. Mája 0 0

MŠ Okružná 0 0

MŠ P. J. Šafárika 1 1

ZŠ s MŠ, Bernolákova 4 4

ZŠ J. Hollého 8 8

ZŠ s MŠ J. Murgaša 4 4

ZŠ J. C. Hronského 8 8

ZŠ Ľ. Štúra 6 5

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM 1 1

Spojená škola 2 2

Spolu: 40 34

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Poskytuje sa individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť

po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje

maximálne vo výške 1 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu

v materskej škole a vyučovania v základnej škole a súčasne v škole odobralo obed alebo iné jedlo.

Zo sumy dotácie 1 € možno poskytnúť na olovrant a desiatu čiastku 0,35 €. Úhrn súm dotácií na stravu

na jedno dieťa na jeden deň je najviac 1 €.

Dotácia na podporu výchovy dieťaťa do ukončenia základnej školy

Dotácie sú určené deťom, ktoré žijú v rodinách, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príspevky

k dávke alebo ak je príjem rodín najviac vo výške životného minima. Táto dotácia sa poskytuje do ukončenia

dochádzky do základnej školy.

2.5 ZDRAVOTNÍCTVO

Z hľadiska zdravotnej starostlivosti má Šaľa dobré pokrytie zdravotníckymi zariadeniami, resp. zdravotnou

starostlivosťou. V meste je zriadené Centrum zdravotnej starostlivosti, a. s. Duslo Šaľa. V centre sa nachádzajú

nasledujúce špecializácie:

• praktický lekár pre dospelých (2 ambulancie)
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• gynekológia

• stomatológia (2 ambulancie)

• interné lekárstvo

• chirurgia

• ortopédia

• kožná ambulancia

• očná ambulancia

• otorinolaryngológia (ušno-nosno-krčná ambulancia)

• neurológia

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ambulancia a rehabilitačné pracovisko)

• rádiodiagnostické pracovisko

• laboratórium klinickej biochémie

Od roku 1997 v NsP Šaľa funguje rýchla lekárska pomoc so špeciálne vybaveným sanitným vozidlom, ktorá slúži

na poskytovanie neodkladnej lekárskej prvej pomoci pre obyvateľov mesta resp. okolité obce v okrese Šaľa

Ďalšie ordinácie sa nachádzajú priamo v budove nemocnice na ulici Nemocničná 1 a taktiež v budove Modrej

lekárne:

• Pohotovostná služba pre dospelých

• Všeobecný lekár pre dospelých

• Všeobecný lekár pre deti a dorast

• Praktický lekár pre deti

• Detská neurologická

• Dialyzačné stredisko

• Endokrinologická ambulancia

• Gynekologická ambulancia

• Hematologická

• Interná ambulancia

• Logopedická ambulancia

• OPG

• Ortopedická ambulancia

• Rehabilitácia,

• Stomatologická ambulancia

• Dentálna hygiena

• Zubná technika

• RDG pracovisko (röntgen, ultrazvuk)
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• Osteodenzitometrické pracovisko

• Chirurgická ambulancia

• MEDcom Dopravná zdravotná služba

V budove Modrej lekárne:

• Všeobecný lekár pre dospelých

• Dermatologická ambulancia

• Pľúcna ambulancia

• Diabetologická ambulancia

• Geriatrická ambulancia

• Gynekologická ambulancia

V medicínskom Centre SOVANIS sú umiestnené nasledujúce ordinácie:

• Všeobecný lekár pre dospelých

• Dermatologická ambulancia

• Gynekologická ambulancia

• Neurologická ambulancia

• Urologická ambulancia

V zariadení MEDI PARK:

• Očná ambulancia

• Stomatologická ambulancia

• Psychológ pre deti a dospelých

• Poradňa zdravej výživy PERFECT LIFE

• Gynekologická ambulancia

• Ortopédia

Ostatné zdravotnícke ambulancie v Šali:

• Všeobecný lekár pre dospelých

• Všeobecný lekár pre deti a dorast

• Všeobecný lekár pre dospelých/Interná ambulancia

• Imunologicko – alergologická ambulancia

• Otolaryngologická ambulancia, homeopatia

• Klinická imunológia a alergológia

• Psychologická ambulancia

• Psychiatrická ambulancia

• Ambulancia klinickej psychológie

• Stomatologická ambulancia
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• BUŠ-dent

• Psychológia, psychoterapia, manažérske poradenstvo

• Súkromné poradenstvo, psychoterapia

• ORL ambulancia

• Detská ambulancia a nefrológia

• Detská pohotovosť

V rámci starostlivosti o starších občanov v meste pôsobí súkromná agentúra ADOS, ktorá vykonáva domácu

ošetrovateľskú starostlivosť. ADOS pôsobí na dvoch miestach v rámci územia mesta:

• Nemocničná 1, 92701 Šaľa

• Hlavná 13/53, 92701 Šaľa

V meste sa nachádzajú aj neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť pre

obyvateľov mesta a okolité spádové územie, kam spadajú obce v okrese Šaľa.

V rámci zdravotnej a sociálnej starostlivosti zohrávajú dôležitú úlohu aj lekárne. Zoznam lekární v meste Šaľa:

Názov lekárne Adresa

Lekáreň Alia BM Budovateľská 547/32, Šaľa

Lekáreň Dalen Štúrova ul. (hotel Centrál), Šaľa

Lekáreň Dr. Max Ul. SNP (OD Kaufland), Šaľa

Lekáreň Poliklinika Duslo, a. s. Areál Duslo, a. s.

Lekáreň Salix Nemocničná 1, Šaľa

Lekáreň Sovanis Hlavná ul. 6, Šaľa

Lekáreň v Poliklinike Nemocničná 1, Šaľa

Lekáreň – Veča Lúčna 2229/1B, Šaľa

Lekáreň ZACH Hlavná 69, Šaľa

Mestská lekáreň Hlavná 14, Šaľa

Modrá lekáreň Nemocničná ul. 933, Šaľa

Zdroj: (webová stránka mesta Šaľa, 2018)

2.5.5 BÝVANIE

Mesto v roku 2017 začalo realizovať výstavbu mestských nájomných bytov na ul. Kráľovská v počte 150 bytov.

Výstavba sa ešte stále realizuje.

Aktuálny stav mestských nájomných bytov k 19. 4. 2018
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Bytový dom Počet náj. bytov

V. Šrobára 572/9,11 32

Narcisová 17-21 15

Fraňa Kráľa 1866/1 20

Rímska 2137/1 32

Rímska 2138/3 32

Rímska 2139/5 32

Hlavná 2112/93,95,97 32

Letná 1 1

Hollého 7 1

2.6 PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY OBYVATEĽOV

Mesto Šaľa realizovalo dotazníkový prieskum pre obyvateľov mesta počas prípravy Komunitného plánu

sociálnych služieb (ďalej KPSS). Dotazník bol publikovaný verejne v dvoch variantoch:

• Online dotazník, ktorý bol publikovaný na webovej stránke mesta a obyvatelia mali možnosť zapojiť sa aj z

pohodlia domova.

• Tlačená verzia dotazníka, ktorú mohli obyvatelia vyplniť na mestskom úrade, resp. pracovníkmi mesta bol

dotazník distribuovaný do jednotlivých zariadení sociálnych služieb, aby sa zabezpečila čo najväčšia vzorka a

počet zapojených respondentov. Tlačené dotazníky distribuovali aj členovania jednotlivých prac. skupín.

Anonymný dotazníkový prieskum k tvorbe KPSS mesta Šaľa na zistenie spokojnosti obyvateľov so sociálnymi

službami sa realizoval v termíne od 27. 03. 2018 do 27. 04. 2018. Počet zapojených respondentov do tlačeného aj

online dotazníkového prieskumu v oblasti sociálnych služieb bol 417.
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Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo o 58 % viac žien ako mužov. Z celkového počtu respondentov 417 sa

vyjadrilo 79 % žien a 21 % mužov.

Dotazníkový prieskum k tvorbe KPSS mesta Šaľa má za cieľ riešiť otázky rozvoja sociálnej oblasti v meste.

Jednou z oblastí, na ktorú je zameraný tento dokument je skupina seniorov. Do kategórie senior sme zaradili osoby

od 61 rokov a viac. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo až 52 % seniorov zo všetkých respondentov, čo je

adekvátna vzorka na poznanie potrieb tejto cieľovej skupiny.
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V otázke č. 3 najviac respondentov uviedlo, že má stredoškolské vzdelanie s maturitou – až 47 %. Ďalšou

najpočetnejšou skupinou bola skupina osôb s ukončením stredoškolským vzdelaním bez maturity.
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Najviac respondentov (až 73 %) uviedlo, že v meste žije 30 rokov a viac, čo je vhodná doba na to, aby osoby

poznali pomery v meste, jeho vnútorné fungovanie ako aj sociálne služby, ktoré sú tu poskytované (ak ich

využívajú, resp. sa o ne zaujímajú).

Ako bolo zrejmé z vekového rozloženia respondentov, najviac sa do prieskumu zapojili seniori. V rámci tejto

skupiny sa do kategórie sociálneho postavenia kategorizovali do sociálneho statusu starobný dôchodca. Išlo až o

195 respondentov.
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Pri zisťovaní hodnotenia životnej úrovne domácnosti v otázke č. 6 najviac respondentov uviedlo, že výška ich

životnej úrovne je na strednej úrovni, teda priemernej úrovni. Takúto odpoveď uviedlo až 298 respondentov.

5 respondentov na túto otázku neodpovedalo. Až 60 respondentov si myslí, že žije na nízkej životnej úrovni.

Nezanedbateľným je aj fakt, že 18 respondentov považuje svoju životnú úroveň za veľmi nízku. Takéto odpovede

najčastejšie uvádzali poberatelia pomoci v hmotnej núdzi a ľudia bez domova.
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Na 7. otázku „Ako sa vám v meste žije“ väčšina respondentov (takmer 77 %) vyjadrila spokojnosť, určite

spokojných je 44 respondentov (takmer 11%), skôr spokojných je 269 respondentov, čo je z celkového počtu

zapojených respondentov 66 %. Napriek tomu nespokojnosť so životom v meste vyjadrilo až 23 % respondentov

(čo je viac ako1/5 všetkých respondentov), skôr nespokojných je 87 respondentov (21 %). 10 respondentov sa k

tejto otázke nevyjadrilo.
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Otázka č. 8. - Pri zisťovaní pohľadu obyvateľov, ako by riešili situáciu, keby potrebovali vyhľadať informácie

o sociálnych službách, ktoré poskytuje mesto Šaľa, sa najviac obyvateľov (29 %) vyjadrilo, že by oslovilo priamo

organizácie, ktoré tieto služby poskytujú. Ďalšími využívanými spôsobmi pri hľadaní informácií sú (každá odpoveď

po 22 % respondentov) vyhľadávanie informácií na internete, kontaktovanie niekoho, kto tieto služby už v

minulosti vyhľadával a preferovaným spôsobom je aj priama osobná informovanosť na mestskom úrade. Je

preto dôležité, aby mesto Šaľa aj naďalej pokračovalo v trende poskytovania prehľadných a obsahovo správnych

informácií na webovej stránke mesta.
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Otázka č. 9 - Pri zisťovaní, ako by obyvatelia riešili situáciu, keby sa člen ich rodiny stal trvalo nesebestačný,

najviac obyvateľov odpovedalo (43 %), že by využilo služby poskytované v domácom prostredí. V podobnom

pomere odpovedali respondenti, ktorí by využili pomoc inštitúcií zaisťujúcich trvalú opateru (40 %).

Z odpovedí na otázku „Ako by ste riešili situáciu, ak by sa člen Vašej rodiny stal trvalo nesebestačný“ je možné

zistiť, že okrem respondentov (17 %), ktorí sa spoliehajú v prípade vzniku krízovej situácie s ich členom rodiny sami

na seba , sa respondenti rozdelili takmer na dve identické skupiny. Jednou skupinou sú respondenti (43 %), ktorí

by preferovali služby poskytované v ich prirodzenom prostredí, druhou skupinou sú respondenti (40 %), ktorí by

využili pobytové formy sociálnych služieb.
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Otázka č. 10 - V otázke „Aké sociálne služby v súčasnosti využívate“ bolo možné uviesť viacero odpovedí.

Celkovo bolo zaznamenaných 464 odpovedí. Respondenti, ktorí sa zapojili do prieskumu najčastejšie uvádzali, že

využívajú služby jedálne (92 odpovedí), druhou najčastejšou odpoveďou boli kluby dôchodcov (80 odpovedí), vo

výraznej miere (78 odpovedí) sa týkali sociálneho poradenstva a 77 respondentov uviedlo, že využíva služby v

zariadení pre seniorov. Môže to súvisieť s tým, že do prieskumu sa v najväčšej miere zapojili seniori a prijímatelia

sociálnych služieb.
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V otázke č. 11 nás zaujímalo, ktorým sociálnym službám by sa podľa respondentov mala v Šali venovať

najväčšia pozornosť. Pri tejto otázke bola možnosť viacerých odpovedí. Zapojení respondenti odporučili najviac

pozornosti venovať osobám so zdravotným postihnutím, takto odpovedalo 27 % respondentov. Respondenti zvolili

zhodný počet odpovedí pre cieľovú skupinu seniorov a rodiny s deťmi, resp. jednotlivcov s deťmi, takto odpovedalo

26 % respondentov.
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Otázka č. 12 - Dôležitá otázka je pohľad obyvateľov na rozvoj sociálnych služieb, o ktoré by mali v budúcnosti

záujem. Pri tejto otázke bola možnosť vybrať viacero odpovedí, vďaka čomu sa celkovo získalo 920 odpovedí.

Najvýraznejší záujem respondentov je o prepravnú službu – až 216 odpovedí. Ďalšou službou je požičiavanie

pomôcok pre zdravotne postihnutých (143 odpovedí) a na treťom mieste je to monitorovanie a signalizácia potreby

pomoci (signalizačné náramky), o ktorú prejavilo záujem 117 respondentov. Vo významnej miere respondenti

prejavili záujem o zriadenie špecializovaného zariadenia (113 odpovedí), ktoré je v kompetencii vyššieho

územného celku.

Až 91 respondentov odpovedalo, že by malo záujem v budúcnosti využívať služby zariadenia núdzového

bývania pre obete domáceho násilia. Predpokladáme, že pri odpovediach respondenti mysleli skôr na všeobecnú

potrebu zriadenia nových sociálnych služieb, nie na tie, ktoré by konkrétne využívali.
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Respondentom sme položili otvorenú otázku č. 13 týkajúcu sa smerovania sociálnych služieb v budúcnosti.

Najväčší záujem bol prejavený o riešenie otázky bývania.

Respondenti sa v značnej miere vyjadrovali aj k zdravotníckej starostlivosti napriek tomu, že táto oblasť nie

je súčasťou sociálnej oblasti, aj keď s ňou úzko súvisí. Aj z iných odpovedí respondentov je vidieť, že občania za

vážny problém považujú práve absenciu nemocnice a s tým súvisiace ďalšie problémy, ako napr. prepravu do

iných zdravotníckych zariadení v Galante, Nových Zámkoch a v Nitre. Za nepostačujúcu službu považujú zdravotnú

starostlivosť, s tým súvisiace zabezpečenie odborných lekárov, hlavne kardiológa. Respondenti vo výraznej miere

uvádzali potrebu sociálnej rehabilitácie.
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Otvorenou otázkou č. 14 sme sa zisťoval záujem, aké sociálne služby v meste obyvateľom najviac chýbajú.

Najviac respondentov uviedlo, že im v meste chýba zdravotnícke zariadenie - nemocnica, na čo respondenti

upozorňovali aj v predchádzajúcich odpovediach.

Druhou službou, ktorá u obyvateľov absentuje, je preprava chorých a zdravotne postihnutých k lekárovi, s čím

súvisí aj záujem o zavedenie služby sociálneho taxíka.

Napriek tomu, že z výsledkov prieskumu vyplýva, že absencia zdravotníckych služieb v značnej miere trápi

obyvateľov mesta, nie je v jeho kompetencii vyriešiť tento problém.
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Na otázku č. 15 „Ako by sa mala podľa Vás zlepšiť komunikácia a informovanosť obyvateľov a mestského

úradu“ až 34 % respondentov uviedlo, že by privítalo viac osobných stretnutí so zástupcami mesta, aby mohli

prediskutovať svoje potreby a požiadavky a dostali sa k relevantným informáciám o sociálnych službách v meste.

Ďalšou možnosťou, ktorú respondenti uvádzali (22%), je využitie mestského spravodajcu, napr. formou letákov,

novín a pod. Zlepšenie komunikácie prostredníctvom internetu by privítalo 14 % opýtaných, čo je zrejme

spôsobené vyššou účasťou seniorov v prieskume, pre ktorú je prirodzenejšia iná forma komunikácie. Dôležitou

informáciou je však fakt, že iba 11 % respondentov sa vyjadrilo, že informovanie v tejto oblasti považuje za

dostatočné.

2.7 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného stavu riešeného

územia.

Výsledná SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky
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5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

» Nastavenie vedenia mesta na podporu

sociálnych služieb

» Absencia nemocnice, obmedzenie činnosti

detskej pohotovosti a pohotovosti pre

dospelých

» Prítomnosť dvoch subjektov poskytujúcich

sociálne služby: príspevková organizácia

Organizácia sociálnej starostlivosti mesta

Šaľa a rozpočtová organizácia Domov

dôchodcov Šaľa

» Absentujúci počet lôžok ODCH a celkovo

absentujúce ODCH

» Existencia neverejných poskytovateľov

sociálnych služieb na území mesta

» Absentujúca odborná ambulancia pre

dospelých - kardiológia

» Činnosť a služby domácej ošetrovateľskej

služby Agengúry domácej ošetrovateľskej

starostlivosti

» Chýbajúca centralizácia služieb odborných

lekárskych ambulancií (ambulancie sú rôzne

rozmiestnené v Šali a vo Veči, čo značne

zhoršuje situáciu občanom hlavne s

obmedzenou mobilitou)

» Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez

domova a pre ľudí ohrozených sociálnym

vylúčením

» Nepriaznivý demografický vývoj v meste

(úbytok obyvateľstva, starnutie

obyvateľstva...)

» Dve zriadenie pre seniorov v pôsobnosti

mesta

» Nedostatočná kapacita v zariadeniach

sociálnych služieb

» Zariadenie opatrovateľskej služby

» Absencia niektorých zariadení sociálnych

služieb (útulok pre jednotlivca s deťmi,

zariadenie podporovaného bývania)

» Poskytovanie terénnej opatrovateľskej

služby v meste

» Technické opotrebovanie niektorých budov,

kde sa prevádzkuje sociálne zariadenie ( v

budúcnosti to prinesie potrebu investičných

akcií)

» Ambulantné služby pre prijímateľov

sociálnych služieb v domove sociálnych

služieb

» Nedostatočná vybavenosť v zariadeniach soc.

služieb
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5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5

5

5

» Zabezpečenie a rozvoz obedov pre seniorov

» Nedostatočné a nízke ohodnotenie

odborného personálu (opatrovateľky,

zdravotné sestry), aj z tohto dôvodu úbytok

pracovných síl v tomto sektore; v budúcnosti

bude problém pri takto nastavenom

financovaní týchto pracovných pozícií v

sociálnom sektore zabezpečiť chod

prevádzok sociálnych zariadení

» Existencia štyroch denných centier pre

seniorov, z toho jeden pre zdravotne

znevýhodnených

» Bariérovosť objektu Domu s opatrovateľskou

službou na ul. V. Šrobára

» Podpora mesta pre triedu s autistickými

deťmi
» Absencia domácej 24-hodinovej starostlivosti

» Dostatočne vybudovaná sieť predškolských

zariadení a školských zariadení
» Chýbajúci hospic

» Chránené dielňa v rámci kamerového

systému na Mestskej polícii v Šali

» Dlhšie čakacie lehoty na prijatie do

špecializovaných zariadení

» Možnosť zapožičania kompenzačných

pomôcok v Dennom centre zdravotne

postihnutých

» Bariérovosť niektorých inštitúcií (UPSVaR,

Krízové centrum), verejných komunikácií

» Fungujúce materské centrum
» Problematické zabezpečenie zdravotného

ošetrenia pre ľudí bez domova

» Fungujúca ZUŠ a CVČ - zabezpečenie pestrej

ponuky záujmovej činnosti detí a mládeže
» Nárast počtu osôb v krízovej situácii

» V meste funguje viacero športových klubov

» Uskutočnená revitalizácia parku v areáli

nemocnice s hracími prvkami pre deti,

osadením lavičiek a vytvorením „Babičkinho

dvora“ s domácimi zvieratkami

» Komplexné služby pre ľudí bez domova a

ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, ktoré
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

Príležitosti Ohrozenia

5 5

5 5

zastrešuje Krízové centrum (OSS) a terénni

sociálni pracovníci (NP TSP)

» Výstavba mestských nájomných bytov na ul.

Kráľovská v počte 150 bytov

» Zapájanie obyvateľov do vecí verejných –

participatívny rozpočet

» Kvalitne spravovaná webová stránka mesta,

dostatočné informovanie verejnosti

» Rekonštrukcia polikliniky v Šali

» Činnosť organizácií a subjektov tretieho

sektora v oblasti poskytovania sociálnych

služieb

» Poskytovanie terénnej sociálnej služby v

rámci národného projektu terénnej sociálnej

práce v obciach pre ľudí bez domova a pre

ľudí ohrozených sociálnym vylúčením

» Zapojenie obyvateľov do tvorby KPSS

prostredníctvom dotazníka a pracovných

skupín

» Školské zariadenia zamerané na žiakov so

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami

» Rozsiahla sieť lekární

» Vytvorenie klientského centra v budove

mestského úradu, občania mesta budú

dostávať komplexnejšie informácie na

jednom mieste

» Zneužívanie sociálnych výhod niektorými

občanmi

» Prieskum v súvislosti s bezbariérovosťou v

meste, najmä v budovách verejnej správy,

ale aj v ostatných častiach mesta

» Nedostatok cenovo dostupných bytov
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5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5

5

2.7.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel silných a slabých

stránok vyšiel 145 - 85 = 60, rozdiel príležitostí a ohrození bol 45 - 35 = 10, čo spoločne udáva ofenzívny typ

stratégie.

Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom prevažujú silné

stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu silných stránok je obec schopná

využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna stratégia z pozície sily.

» Vytvorenie služby sociálneho taxíka, ako

možnosť prepravy občanov hlavne na

lekárske vyšetrenie

» Nedostatočne využitá kapacita zariadenia

domova sociálnych služieb, ktoré prevádzkuje

OSS

» Využitie priestorov budovy nemocnice pre

zariadenia sociálnych a zdravotných služieb

» Nedostatočne využitá kapacita detských

jasieľ, ktoré prevádzkuje OSS a iní

poskytovatelia

» Možnosť financovania projektov v sociálnej

oblasti z EŠIF pre programové obdobie do

roku 2020

» Nedostatok finančných prostriedkov na

zabezpečenie všetkých potrebných sociálnych

služieb v meste

» Pokračovanie v národnom projekte TSP » Absencia kontinuity niektorých projektov

» Možnosť zapojiť sa do projektu „Podpora

opatrovateľskej služby“ dopytovo

orientovaného projektu

» Demografický vývoj – starnutie obyvateľstva,

úbytok obyvateľstva

» Rekonštrukcia objektov sociálnych zariadení

a ich debariérizácia s využitím eurofondov

» Etablovanie absentujúcich sociálnych služieb

na území mesta
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2.7.1 SWOT ANALÝZA - VYSVETLENIE

SWOT analýza patrí k najčastejšie využívaným analytickým metódam a dá sa vhodne využiť aj pri analyzovaní

mesta. V rámci SWOT analýzy sú jednotlivé aspekty v silných a slabých stránkach, príležitostiach a ohrozeniach

(4 kvadranty) kvantifikované (bodované) hodnotou 5 (stredná hodnota). Výsledná stratégia bola určená podľa

väčšieho počtu silných stránok a príležitostí, ktoré prevládajú nad slabými stránkami a ohrozeniami.

Silné a slabé stránke hodnotia súčasný vnútorný stav mesta, príležitosti a ohrozenia vyplývajú skôr z

vonkajšieho prostredia a poukazujú na budúce trendy, resp. možný vývoj. Na základe jednotlivých pridelených

bodov v 4 kvadrantoch sa určuje výsledná stratégia. Typ výslednej stratégie je uvedený vyššie.

ANALYTICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

ŠAĽA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18. JÚNA 2018

O B C E - E P R O . S K 84

www.sala.sk
www.sala.sk
https://www.obce-epro.sk


STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje rozvojovú stratégiu sociálnej oblasti,

ktorá je jednou z hlavných častí komunitného plánu. Na

samotnom vrchu rozvojovej stratégie sa nachádza vízia -

podáva pohľad, akým smerom sa bude územie uberať. Na ňu

nadväzujú jednotlivé ciele, priority, opatrenia a aktivity.

2018 - 2022
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3.1 VÍZIA

„Šaľa - mesto poskytujúce kvalitné a dostupné

sociálne služby “

3.2 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Projektový zámer


Monitorovanie


Mapa aktivít


1. CIEĽOVÁ SKUPINA - OSOBY SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM

1.1 Vytvorenie priaznivých podmienok pre život rodín s členom so

zdravotným postihnutím
1.1.1 Posilniť a skvalitniť sieť sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím

1.1.1.1 Projekt prieskumu bezbariérovosti

1.1.1.1.1 Zmapovanie komplexného prieskumu bezbariérovosti objektov a komunikácií v

meste
1.1.1.2 Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na ul. V. Šrobára v

Šali

1.1.1.2.1 Vybudovanie výťahov a bezbariériérového prístupu k dvom vchodom do

panelákového bytu (32 bytových jednotiek) v zariadení DOS
1.1.1.3 Rozšírenie požičiavania pomôcok pre zdravotne postihnutých v Dennom centre

zdravotne postihnutých v Šali

1.1.1.3.1 Zakúpenie pomôcok pre zdravotne postihnutých pre účely zapožičiavania pomôcok

v dennom centre zdravotne postihnutých
1.2 Integrácia detí so ZP do vzdelávacieho procesu materských a základných

škôl
1.2.1 Podpora procesu integrácie detí do MŠ a ZŠ

1.2.1.1 Motivácia MŠ a ZŠ k integrácii detí so ZP

1.2.1.1.1 Pre integrované deti v bežných triedach zlepšiť odbornú starostlivosť zvýšením

počtu odborných zamestnancov
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1.2.1.1.2 Každoročné prezentovanie MŠ a ZŠ príkladov dobrej praxe na podporu integrácie

detí do vzdelávacieho procesu (v rámci osláv Dňa učiteľov)
1.2.1.1.3 Udržať činnosť autistickej triedy na ZŠ s MŠ Bernolákova

1.3 Podpora aktivizácie občanov a pracovného začlenenia občanov ZP
1.3.1 Podpora tvorby pracovných príležitostí

1.3.1.1 Vytvorenie podmienok pre začlenenie osôb so ZP

1.3.1.1.1 Podpora a udržanie prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii

2. CIEĽOVÁ SKUPINA - OSOBY V ŤAŽKÝCH
ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

2.1 Zabezpečenie základných životných potrieb v nepriaznivej životnej

situácii pre jednotlivca s dieťaťom
2.1.1 Rozširovanie služieb krízovej intervencie

2.1.1.1 Zabezpečenie sociálnych služieb pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii

2.1.1.1.1 Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi
2.2 Rozvoj a skvalitnenie služieb krízovej intervencie

2.2.1 Sprístupnenie služieb krízovej intervencie aj pre osoby s obmedzenou mobilitou

2.2.1.1 Debarierizácia a rekonštrukcia objektu (zníženie energetickej náročnosti budovy)

Krízového centra na Partizánskej ulici v Šali

2.2.1.1.1 Realizácia debarierizácie a rekonštrukcie objektu KC v Šali

2.2.2 Zabezpečenie dostupnosti služieb krízovej intervencie

2.2.2.1 Rozšírenie objektu KC v Šali

2.2.2.1.1 Komplexná rekonštrukia a modernizácia objektu KC v Šali
2.3 Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre osoby v ťažkých

životných situáciách
2.3.1 Rozvoj komunitných sociálnych služieb

2.3.1.1 Pokračovanie v projektoch TSP a NDC

2.3.1.1.1 Zapojenie sa do ďalšej výzvy národných projektov TSP a NDC
2.3.2 Podpora zriadenia sociálnych služieb krízovej intervencie

2.3.2.1 Zabezpečenie sociálnych služieb fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii

2.3.2.1.1 Zriadenie zariadenia núdzového bývania

3. CIEĽOVÁ SKUPINA - DETI, MLÁDEŽ, RODINA
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3.1 Zvýšiť počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre rodinu, deti a

mládež
3.1.1 Rozšírenie sociálnych služieb krízovej intervencie pre rodiny s deťmi, resp.

jednotlivcov s deťmi

3.1.1.1 Predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov

3.1.1.1.1 Zriadenie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
3.2 Zvýšenie kvality poskytovaných služieb na podporu rodiny s deťmi

3.2.1 Skvalitnenie poskytovaných služieb na podporu zosúlaďovania rodinného a

pracovného života

3.2.1.1 Zníženie energetickej náročnosti objektu, rekonštrukcia rozvodov a strechy,

debarierizácia vstupov a revitalizácia exteriéru detských jasieľ

3.2.1.1.1 Rekonštrukcia objektu DSS a Detských jasieľ

4. CIEĽOVÁ SKUPINA - SENIORI
4.1 Zvyšovanie kvality a kapacity existujúcich sociálnych služieb pre seniorov

a rozvoj chýbajúcich sociálnych služieb
4.1.1 Zvýšenie kapacity zariadení sociálnych služieb, resp. podpora vzniku nových soc.

služieb

4.1.1.1 Zvýšenie kapacity zariadení pre seniorov pobytovou formou zriadením nových

zariadení

4.1.1.1.1 Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb – zariadenia pre seniorov pobytovou

formou v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi
4.1.1.2 Zriadenie špecializovaného zariadenia (nie je určené iba pre seniorov)

4.1.1.2.1 Podpora zriadenia špecializovaného zariadenia na území mesta
4.1.1.3 Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb

4.1.1.3.1 Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v ZPS Nádej v Šali nákupom 10 ks

polohovacích postelí
4.1.1.4 Rozvoj nových sociálnych služieb

4.1.1.4.1 Zriadenie sociálneho taxíka a nákup špeciálneho vozidla upraveného na prepravu

osôb so zdravotným postihnutím s nájazdovou rampou na vozíky
4.2 Posilniť komunitný charakter sociálnych služieb, prioritná orientácia na

posilnenie terénnych a ambulantných sociálnych služieb
4.2.1 Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb

4.2.1.1 Zvýšenie počtu terénnych a ambulantných sociálnych služieb
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4.2.1.1.1 Spolupráca s neverejným poskytovateľom služieb denného stacionára pri

zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta (denný stacionár s kapacitou 38 miest)



4.2.2 Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb

4.2.2.1 Zvýšenie počtu opatrovateliek – terénna opatrovateľská služba

4.2.2.1.1 Navýšenie počtu opatrovateliek zodpovedajúci potrebe a plne pokrývajúci dopyt po

opatrovateľskej službe
4.3 Rozvoj sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií

4.3.1 Podpora vzniku nových sociálnych služieb s cieľom zotrvania seniora vo svojom

prirodzenom prostredí

4.3.1.1 Predĺžiť samostatný život v prirodzenom prostredí

4.3.1.1.1 Monitorovanie a signalizácia pomoci fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným

stavom s cieľom zabránenia vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečenie jej riešenia

pomocou signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing

5. VŠETKY CIEĽOVÉ SKUPINY
5.1 Podpora neverejných poskytovateľov

5.1.1 Zapojenie neverejných poskytovateľov do poskytovania sociálnych služieb

5.1.1.1 Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

5.1.1.1.1 Podpora potenciálnych neverejných poskytovateľov pri zriadení niektorých druhov

sociálnych služieb (nocľaháreň, zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov s

vyšším štandardom - penziónového typu)

3.3 OPIS AKTIVÍT/PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1

Názov projektu
Zmapovanie komplexného prieskumu bezbariérovosti objektov

a komunikácií v meste

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Majetkové oddelenie Mestského úradu a organizácie mesta

Partneri garanta MVO/verejnosť

Realizátor Mesto Šaľa

Začatie a ukončenie projektu 2021 až 2022
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Stav projektu pred realizáciou Absencia poznania stavu bezbariérovosti objektov

Cieľ projektu Zmapovanie bezbariérovosti objektov

Výstupy Mapa bezbariérových objektov

Používatelia Zdravotne postihnutí

Indikátory monitoringu Počet zmapovaných objektov

Predpokladané finančné náklady 100 €

Zdroje financovania

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2

Názov projektu

Vybudovanie výťahov a bezbariériérového prístupu k dvom

vchodom do panelákového bytu (32 bytových jednotiek) v

zariadení DOS

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Riaditeľ OSS Šaľa

Partneri garanta OSS Šaľa

Realizátor Dodávateľ vybraný na základe zákona o verejnom obstarávaní

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2020

Stav projektu pred realizáciou Chýbajúce výťahy

Cieľ projektu Vybudovanie výťahov a bezbariérových prístupov

Výstupy Výťahy a bezbariérové prístupy

Používatelia Prijímatelia sociálnej služby

Indikátory monitoringu 2 ks výťahov a bezbariérové prístupy

Predpokladané finančné náklady 120 000 €

Zdroje financovania Štátny rozpočet, rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

Riziká Nedostatok finančných zdrojov

Poznámky
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3

Názov projektu

Zakúpenie pomôcok pre zdravotne postihnutých pre účely

zapožičiavania pomôcok v dennom centre zdravotne

postihnutých

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Riaditeľ OSS

Partneri garanta Mesto, spolupráca zdravotných poisťovní

Realizátor OSS

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2020

Stav projektu pred realizáciou Požičiavanie dlhodobo používaných a opotrebovaných pomôcok

Cieľ projektu Doplnenie a obnova požičiavaných pomôcok

Výstupy

Používatelia Zdravotne postihnutí

Indikátory monitoringu Počet výpožičiek

Predpokladané finančné náklady 3000 €

Zdroje financovania Dotácia z MPSVaR a rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

Riziká
Nedostatok finančných prostriedkov, vhodné priestory na

prevádzku požičovne pomôcok

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 4

Názov projektu
Pre integrované deti v bežných triedach zlepšiť odbornú

starostlivosť zvýšením počtu odborných zamestnancov

Garant Mesto Šaľa - Spoločný školský úrad

Kontaktná osoba garanta Vedúca Spoločného školského úradu

Partneri garanta
Školský úrad, ZŠ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

SR

Realizátor Spoločný školský úrad

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2021
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Stav projektu pred realizáciou
Absencia odborných zamestnancov na školách (špeciálnych

pedagógov, sociálnych pedagógov...)

Cieľ projektu Zlepšiť odbornú starostlivosť

Výstupy
Minimálne 3 ZŠ, na ktorých pracujú špeciálny pedagóg, sociálny

pedagóg a psychológ

Používatelia

Indikátory monitoringu Počet zamestnaných odborných zamestnancov

Predpokladané finančné náklady Mzdové náklady

Zdroje financovania

Rozpočet mesta, operačný projekt Ľudské zdroje z Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR „V základnej škole

úspešnejší“

Zmluvné podmienky Podľa EŠIF

Riziká Získanie odborných zamestnancov

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 5

Názov projektu

Každoročné prezentovanie MŠ a ZŠ príkladov dobrej praxe na

podporu integrácie detí do vzdelávacieho procesu (v rámci osláv

Dňa učiteľov)

Garant Komisia školstva pri mestskom zastupiteľstve

Kontaktná osoba garanta Vedúca Spoločného školského úradu (SŠÚ)

Partneri garanta Riaditelia ZŠ a MŠ

Realizátor SŠÚ

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Príklady dobrej praxi sa nezviditeľňujú

Cieľ projektu Zviditeľniť, motivovať a informovať

Výstupy Príklady dobrej praxe

Používatelia Riaditelia ZŠ a MŠ

Indikátory monitoringu 1 prezentácia príkladov dobrej praxe ročne

Predpokladané finančné náklady Žiadne
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Zdroje financovania

Zmluvné podmienky

Riziká Nezáujem škôl

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 6

Názov projektu Udržať činnosť autistickej triedy na ZŠ s MŠ Bernolákova

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Vedúca Spoločného školského úradu (SŠÚ)

Partneri garanta SŠÚ

Realizátor SŠÚ, ZŠ a MŠ Bernolákova

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Fungujúca MŠ pre autistické deti

Cieľ projektu Udržať, príp. rozšíriť kapacity

Výstupy Počet umiestnených detí v MŠ

Používatelia Rodiny s autistickými deťmi

Indikátory monitoringu

Predpokladané finančné náklady

Zdroje financovania Rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov, veľký dopyt

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 7

Názov projektu
Podpora a udržanie prevádzky chránenej dielne na mestskej

polícii

Garant Mestská polícia

Kontaktná osoba garanta Náčelník mestskej polície v Šali

Partneri garanta Mesto/ÚPSVaR/MsP

Realizátor MsP
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Začatie a ukončenie projektu 2018 až 2020

Stav projektu pred realizáciou
Fungujúca chránená dielňa (refundácia časti mzdových výdavkov

z ÚPSVaR)

Cieľ projektu
Podpora aktivizácie občanov so zdravotným postihnutím do

pracovného života

Výstupy
Fungujúca chránená dielňa a refundácia časti mzdových

výdavkov z ÚPSVaR

Používatelia Zdravotne postihnutí a príslušníci MsP

Indikátory monitoringu Počet udržaných pracovných miest – 8

Predpokladané finančné náklady
41 960 € (prevádzkové náklady) a refundácia časti mzdových

výdavkov z ÚPSVaR vo výške 32 262 € ročne

Zdroje financovania rozpočet mesta (MsP) a ÚPSVaR (štátny rozpočet)

Zmluvné podmienky -

Riziká Nezískanie podpory na prevádzku zo štátneho rozpočtu

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 8

Názov projektu Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi

Garant Mesto Šaľa/neverejní poskytovatelia

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí Mestského úradu v Šali

Partneri garanta Mesto a neverejní poskytovatelia

Realizátor Mesto a neverejní poskytovatelia

Začatie a ukončenie projektu 2020 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Zabezpečenie základných životných potrieb v nepriaznivej

životnej situácii pre jednotlivca s dieťaťom

Výstupy Zriadenie útulku pre jednotlivca s deťmi

Používatelia Jednotlivci s dieťaťom v nepriaznivej sociálnej situácii

Indikátory monitoringu 3 neúplné rodiny
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Predpokladané finančné náklady
Mzdové náklady pre 2 odborných zamestnancov a náklady na

prevádzku zariadenia

Zdroje financovania Rozpočet mesta/MPSVaR/rozpočet neverejných poskytovateľov

Zmluvné podmienky

Riziká
Chýbajúci objekt v majetku mesta a nezáujem neverejných

poskytovateľov prevádzkovať danú službu

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 9

Názov projektu Komplexná rekonštrukia a modernizácia objektu KC v Šali

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Oddelenie stratégie a komunálnych činností

Partneri garanta OSS

Realizátor Mesto Šaľa

Začatie a ukončenie projektu 2020 až 2021

Stav projektu pred realizáciou Kapacita 17

Cieľ projektu Rozvoj a skvalitnenie služieb krízovej intervencie

Výstupy Navýšenie lôžok o 5 miest, celkový počet 22 miest

Používatelia Ľudia bez domova

Indikátory monitoringu Zvýšenie kapacity

Predpokladané finančné náklady Záleží od technického riešenia

Zdroje financovania Mesto, MPSVaR, dotácie

Zmluvné podmienky

Riziká Stavebné obmedzenia objektu, povolenie hygieny

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 10

Názov projektu Zapojenie sa do ďalšej výzvy národných projektov TSP a NDC

Garant Mesto Šaľa/OSS

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí Mestského úradu v Šali a riaditeľ OSS
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Partneri garanta Mesto/MPSVaR

Realizátor Mesto/OSS

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Končiace národné projekty TSP a NDC

Cieľ projektu
Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre osoby v

ťažkých životných situáciách

Výstupy V súčasnosti realizované projekty TSP a NDC

Používatelia Osoby v ťažkých životných situáciách

Indikátory monitoringu
2 pracovné miesta terénnych pracovníkov a 3 miesta

pracovníkov NDC

Predpokladané finančné náklady 5 % spolufinancovanie

Zdroje financovania Rozpočet mesta/štátny rozpočet

Zmluvné podmienky EŠIF, podmienky vyplývajúce z výziev

Riziká Neschválenie projektov, nevyhlásenie výziev

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 11

Názov projektu Zriadenie zariadenia núdzového bývania

Garant VÚC/neverejní poskytovatelia

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí

Partneri garanta VÚC/neverejní poskytovatelia/mesto

Realizátor VÚC/neverejní poskytovatelia

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2022

Stav projektu pred realizáciou
Absencia zariadenia núdzového bývania pre obete domáceho

násilia

Cieľ projektu Zabezpečenie sociálnej služby pre obete domáceho násilia

Výstupy Jedno zriadené zariadenie núdzového bývania

Používatelia Obete domáceho násilia s deťmi

Indikátory monitoringu 6 umiestnených jednotlivcov s deťmi

Predpokladané finančné náklady V závislosti od objektu
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Zdroje financovania Rozpočet VÚC/zdroje neverejných poskytovateľov

Zmluvné podmienky

Riziká Nezáujem neverejných poskytovateľov, legislatívne zmeny

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 12

Názov projektu Zriadenie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí Mestského úradu v Šali

Partneri garanta
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR/mesto Šaľa/

neverejní poskytovatelia

Realizátor Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

Začatie a ukončenie projektu 2020 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu
Podpora sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre osoby v

ťažkých životných situáciách

Výstupy Fungujúca nízkoprahová služba pre deti a rodinu

Používatelia
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii (deti a rodina) - 12

detí a ich rodičia

Indikátory monitoringu Sociálna služba pre 12 detí a ich rodičov

Predpokladané finančné náklady Personálne a prevádzkové náklady

Zdroje financovania
Európske štrukturálne a investičné fondy (v prípade vhodnej

výzvy), spolufinancovanie mestom

Zmluvné podmienky

Riziká Personál, priestory

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 13

Názov projektu Rekonštrukcia objektu DSS a Detských jasieľ

Garant Mesto Šaľa
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Kontaktná osoba garanta OSaKČ

Partneri garanta OSS

Realizátor Dodávateľ vybraný zákonom o verejnom obstarávaní

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Pôvodný stav

Cieľ projektu

Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb na podporu

rodiny s deťmi a osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej

osoby, ktorých stupeň je najmenej V podľa zákona o sociálnych

službách (DSS)

Výstupy

Používatelia

Deti do 3 rokov / Osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby,

ktorých stupeň odkázanosti je najmenej V podľa zákona o

sociálnych službách

Indikátory monitoringu Naplnenie kapacity na 100 % (zvýšenie záujmu o zariadenie)

Predpokladané finančné náklady Cca 600 000 €

Zdroje financovania Rozpočet mesta, fondy EÚ, grantové systémy

Zmluvné podmienky Podľa poskytovateľa pomoci

Riziká Nezískanie NFP, nenaplnenie kapacity zariadenia

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 14

Názov projektu

Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb – zariadenia pre

seniorov pobytovou formou v spolupráci s neverejnými

poskytovateľmi

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí

Partneri garanta

Potenciálni neverejní poskytovatelia (zatiaľ nie sú určení) /

Solidaritas n. o. Trstice, prevádzka zariadenia pre seniorov v Šali

s kapacitou 36 miest

Realizátor Neverejní poskytovatelia

Začatie a ukončenie projektu 2018 až 2022
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Stav projektu pred realizáciou Kapacita zariadení pre seniorov - 131

Cieľ projektu
Zvyšovanie kvality a kapacity existujúcich sociálnych služieb pre

seniorov

Výstupy

Používatelia Seniori

Indikátory monitoringu

Predpokladané finančné náklady 0 €

Zdroje financovania Neverejní poskytovatelia

Zmluvné podmienky

Riziká Nezáujem neverejných poskytovateľov, legislatívne zmeny

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 15

Názov projektu Podpora zriadenia špecializovaného zariadenia na území mesta

Garant VÚC

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí

Partneri garanta Mesto

Realizátor VÚC

Začatie a ukončenie projektu 2020 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Absencia špecializovaného zariadenia na území mesta

Cieľ projektu

Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb pre fyzické osoby,

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň

odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc.

službách a majú zdravotné postihnutie v zmysle §39 zákona o

soc. službách

Výstupy Vznik špecializovaného zariadenia

Používatelia Fyzické osoby posúdené od VÚC na špecializované zariadenie

Indikátory monitoringu 20-30 prijímateľov sociálnej služby

Predpokladané finančné náklady Podľa voľby objektu a technického riešenia

Zdroje financovania VÚC
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Zmluvné podmienky

Riziká Nedostatok finančných zdrojov, politické rozhodnutia

Poznámky Možnosť využitia priestorov nemocnice

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 16

Názov projektu
Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v ZPS Nádej v

Šali nákupom 10 ks polohovacích postelí

Garant OSS

Kontaktná osoba garanta Riaditeľ OSS

Partneri garanta Mesto

Realizátor Dodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2020

Stav projektu pred realizáciou 4 polohovateľné postele pre klientov zariadenia

Cieľ projektu Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb

Výstupy 10 nových polohovateľných postelí

Používatelia Klienti ZpS Nádej

Indikátory monitoringu 10 klientov využívajúcich polohovateľné postele

Predpokladané finančné náklady 6 000 €

Zdroje financovania Rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 17

Názov projektu

Zriadenie sociálneho taxíka a nákup špeciálneho vozidla

upraveného na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s

nájazdovou rampou na vozíky

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí

Partneri garanta MPSVaR SR
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Realizátor OSaKČ/referát sociálnych vecí

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Absencia sociálneho taxíka v meste

Cieľ projektu Rozvoj nových sociálnych služieb

Výstupy 1 špeciálne vozidlo a služba sociálneho taxíka

Používatelia Zdravotne postihnutí a seniori 80 a viac roční

Indikátory monitoringu Cca 722 klientov sociálneho taxíka

Predpokladané finančné náklady 25 000 €

Zdroje financovania Prevádzka zabezpečená z rozpočtu mesta/MPSVaR SR - dotácie

Zmluvné podmienky Podľa dotácie

Riziká Nezískanie mimorozpočtových prostriedkov

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 18

Názov projektu

Spolupráca s neverejným poskytovateľom služieb denného

stacionára pri zabezpečovaní sociálnych služieb občanom mesta

(denný stacionár s kapacitou 38 miest)

Garant Mesto Šaľa

Kontaktná osoba garanta Referát sociálnych vecí

Partneri garanta
Potenciálni neverejní poskytovatelia/Viktória Centrum Šaľa o. z. –

denný stacionár v Šali

Realizátor Mesto Šaľa

Začatie a ukončenie projektu 2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Novozriadený denný stacionár s nevyužitou kapacitou

Cieľ projektu Podpora širokej škály sociálnych služieb

Výstupy

Používatelia Seniori

Indikátory monitoringu Naplnenie potrieb odkázaných na tento druh sociálnej služby

Predpokladané finančné náklady

Zdroje financovania Neverejní poskytovatelia
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Zmluvné podmienky

Riziká Nezáujem neverejných poskytovateľov, legislatívne zmeny

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 19

Názov projektu
Navýšenie počtu opatrovateliek zodpovedajúci potrebe a plne

pokrývajúci dopyt po opatrovateľskej službe

Garant OSS

Kontaktná osoba garanta Riaditeľ OSS

Partneri garanta Mesto, referát sociálnych vecí

Realizátor OSS

Začatie a ukončenie projektu 2019 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Súčasný stav opatrovateliek - 41

Cieľ projektu Navýšenie počtu opatrovateliek zodpovedajúci potrebe

Výstupy Uspokojené potreby odkázaných na sociálnu službu

Používatelia Občania odkázaní na tento druh sociálnej služby

Indikátory monitoringu Naplnenie 100 % potrieb obyvateľov

Predpokladané finančné náklady

Zdroje financovania Eurofondy, rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

Riziká Nedostatok finančných zdrojov, nedostatok personálu

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 20

Názov projektu

Monitorovanie a signalizácia pomoci fyzickej osoby s

nepriaznivým zdravotným stavom s cieľom zabránenia vzniku

krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečenie jej riešenia

pomocou signalizačného zariadenia napojeného na centrálny

dispečing

Garant OSS
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Kontaktná osoba garanta Riaditeľ OSS

Partneri garanta Mesto, MVO, mestská polícia

Realizátor Mesto Šaľa

Začatie a ukončenie projektu 2020 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Absentujúci monitorovací systém

Cieľ projektu Podpora zotrvania seniorov v domácom prostredí

Výstupy Zriadenie monitorovania a signalizácie pomoci

Používatelia Seniori odkázaní na danú sociálnu službu

Indikátory monitoringu 30 odkázaných seniorov

Predpokladané finančné náklady V závislosti od cenovej ponuky signalizačných náramkov

Zdroje financovania Rozpočet mesta

Zmluvné podmienky

Riziká Nedostatok finančných zdrojov

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 21

Názov projektu

Podpora potenciálnych neverejných poskytovateľov pri zriadení

niektorých druhov sociálnych služieb (nocľaháreň, zariadenie

opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov s vyšším

štandardom - penziónového typu)

Garant Neverejní poskytovatelia

Kontaktná osoba garanta -

Partneri garanta Mesto Šaľa

Realizátor Neverejní poskytovatelia

Začatie a ukončenie projektu 2018 až 2022

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočná kapacita niektorých druhov sociálnych služieb

Cieľ projektu Zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov

Výstupy Zriadené zariadenia sociálnych služieb

Používatelia Prijímatelia sociálnych služieb

Indikátory monitoringu Počet zriadených zariadení sociálnych služieb

STRATEGICKÁ ČASŤ 2018 - 2022

ŠAĽA

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

18. JÚNA 2018

O B C E - E P R O . S K 103

www.sala.sk
www.sala.sk
https://www.obce-epro.sk


Predpokladané finančné náklady -

Zdroje financovania Finančné zdroje neverejných poskytovateľov

Zmluvné podmienky -

Riziká Nedostatočný záujem neverejného sektora

Poznámky
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REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť obsahuje informácie o personálnom

zabezpečení sociálnych služieb - zodpovedných orgánov zo

strany mesta Šaľa a spracovateľského tímu. Zároveň je tu

uvedená informácia, v akom časovom horizonte by mal byť

tento dokument vyhodnocovaný a aktualizovaný a ako sa na

tom môže podieľať verejnosť.
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4.1 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie projektových zámerov (aktivít), ktoré boli

zadefinované v rámci rozvojovej stratégie komunitného plánu. Pomáha zistiť, či sa dodržuje stanovený plán a

odhaľuje príp. chyby a riziká, ktoré môžu nastať pri jeho realizácii. Ak sa odhalia počas tohto procesu, nemusia v

konečnom dôsledku predstavovať žiadny problém.

Mesto Šaľa má zriadených viacero komisií, ktoré sa venujú rôznym oblastiam. Komunitné plánovanie spadá

do kompetencií Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky. Samostatná komisia bola zriadená aj pre oblasť

školstva. Komunikáciu s externým spracovateľom - spoločnosťou PROROZVOJ zastrešila PhDr. Margaréta

Zozuľáková. V rámci spracovania sa realizovalo viacero stretnutí s obyvateľmi, ktorí mali možnosť aktívne sa

podieľať na celom priebehu spracovania a hodnotiť dokument budú môcť aj po jeho dokončení.

Prvé hodnotenie KPSS začína po jeho dokončení a zverejnení na stránke mesta www.sala.sk a mestskom úrade.

Zo zákona má verejnosť možnosť zapojiť sa do verejnej diskusie a pripomienkovať tento dokument. Následne je

vhodné vyhodnocovať aktuálny stav poskytovaných soc. služieb min. raz ročne. Prvýkrát po schválení dokumentu

sa odporúča v priebehu roku 2019. Obec je povinná predložiť komunitný plán sociálnych služieb do 15 dní od

jeho schválenia vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza - v prípade mesta Šaľa

Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

V rámci monitorovania a hodnotenia súčasného stavu je potrebné sledovať najmä aktuálnu využívanosť

jednotlivých poskytovaných služieb, aby mohli byť podľa potreby upravené kapacity, príp. rozšírená sieť aktuálne

poskytovaných sociálnych služieb.
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5.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na obdobie rokov 2018 – 2022 je zameraný na zvyšovanie kvality

a kapacity existujúcich zariadení sociálnych služieb a rozvoj chýbajúcich sociálnych služieb. Cieľom komunitného

plánu je posilnenie charakteru sociálnych služieb, prioritne orientovaných na terénne a ambulantné sociálne

služby.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je dlhodobý a neustále sa rozvíjajúci proces. Je to metóda,

prostredníctvom ktorej je možné na úrovni samosprávy naplánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám

jej obyvateľov. Je to otvorený proces, ktorý je výsledkom spoločnej práce zamestnancov mestského úradu,

zastupiteľstva, na strane druhej verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a tiež zástupcov

rôznych organizácií, mimovládneho sektora, verejnosti a pod.

Komunitný plán sociálnych služieb budeme každoročne vyhodnocovať a priebežne reagovať na legislatívne

zmeny, finančné, personálne, materiálové a iné možnosti samosprávy a ďalších poskytovateľov sociálnych služieb

na území mesta, pričom na zreteli musíme mať vždy aktuálne potreby obyvateľov.

Na tvorbe dokumentu aktívne spolupracovali PhDr. Margaréta Zozuľáková, referentka – hlavná sociálna

pracovníčka OOaS a Mgr. Iveta Kminiaková, referentka - sociálna pracovníčka OOaS.

Dokument bol spracovaný v roku 2018.
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