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PRÍHOVOR STAROSTKY
KY OBCE
Vážení občania!
Prinášame Vám Komunitný plán sociálnych služieb obce Bors
Borský Svätý Jur na roky 2016
– 2023,, ktorý bol spracovaný v súlade so zákonom 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. Dokument slúži ako nástroj strategického plánovania pre obec,
ale má tiež informatívnu funkciu pre obyvateľov, poskytovateľov sociálnych
ociálnych služieb a investorov.
Našou snahou je zabezpečiť v obci Borský Svätý Jur širšiu škálu kvalitnejších,
dostupnejších a adresnejších sociálnych služieb, pričom práve komunitný
omunitný plán sociálnych
služieb nám pomôže túto úlohu splniť efektívne.
Verím, že sa nám podarí úspešne zmobilizovať naše sily a zdroje a naplniť každý zo
spoločne plánovaných zámerov. Všetkým účastníkom, ktorí sa podieľali na vypracovaní tohto
dokumentu, úprimne ďakujem!

Mgr. Anna Kratochvílová
Kratochvílo
Starostkaa obce
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ÚVOD
Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur na roky 2016 – 2023 (ďalej
iba „KPSS“ alebo „komunitný plán“) je strategický dokument, ktorý logicky nadväzuje na
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur na roky 2015 –
2020 (ďalej iba „PHRSR), pričom spomedzi troch oblastí – hospodárskej, sociálnej
a environmentálnej, na ktoré sa PHRSR zameriava, je komunitný plán sústre
sústredený
dený výhradne na
sociálnu oblasť, konkrétne oblasť poskytovania sociál
sociálnych služieb.. Zatiaľ čo v PHRSR je každá
z oblastí špecifikovaná iba prostredníctvom základných informácií a súvislostí, komunitný plán
rozpracováva
va sociálnu oblasť detailnejšie
detailnejšie.. Vzhľadom na rozsah dokumentu PHRSR, ktorý je
limitovaný metodikou na vypracov
vypracovávanie PHRSR, nie je možné v tomto základnom strategickom
dokumente obsiahnuť celú problematiku všetkých troch fokusovaných oblastí, preto je každá
z oblastí ďalej rozpracovávaná v samostatnom, parciálnom dokumente, pričom pre sociálnu
oblasť je takýmto dokumentom
kumentom práve komunitný plán. Proces tvorby komunitného plánu aako aj
následné aktualizácie komunitného plánu možno súhrnne označiť za komunitné plánovanie.
plánovanie
Komunitné plánovanie predstavuje jednu zo základných metód riadenia rozvojových
procesov, vďaka ktorej
rej je možné sociálne služby naplánovať tak, aby zodpovedali lokálnym
špecifikám a potrebám konkrétnej skupiny občanov. Komunitné plánovanie možno chápať tiež
ako otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov, resp. ako proces hľadania najlepších riešení
v oblasti sociálnych služieb. Výsledkom komunitného plánovania je komunitný plán. Ide o plán,
ktorý opisuje súčasnú situáciu v sociálnej oblasti na jednej strane a akýsi pomyselný, ideálny
stav na druhej strane, pričom tento ideálny stav vznikol ako výsledok konfrontácie
neobmedzených potrieb s obmedzenými možnosťami – inak povedané – toho, čo by sme chceli
ch
s tým, čo je reálne možné.
Povinnosť obce mať vypracovaný komunitný plán vychádza zo Zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Okrem toho dokument vychádza
z viacerých legislatívnych noriem a strategických dokumentov, ktoré špecifikujeme v hlavnej
textovej časti. KPSS obce Borský Svätý Jur na roky 2016 – 2023 bol vypracovaný spoločnosťou
Gemini Group s. r. o. za výraznej pomoci predstaviteľov a obyvateľov obce ako aj odborníkov
a organizácií pôsobiacich v obci. Vďaka spolupráci viacerých strán je komunitný plán verným
odrazom skutočnosti
čnosti umožňujúcim obci lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v potrebách obyvateľov, čo
prispeje k ich rýchlejšiemu a efektívnejšiemu napĺňaniu.
Komunitný plán obce Borský Svätý Jur pozostáva z troch hlavných častí: teoretickej,
analytickej a strategickej. V rá
rámci
mci teoretickej časti je špecifikovaná podstata sociálnych služieb a
komunitného plánovania, sú tu uvedené základné črty ako aj subjekty komunitného plánovania
a tiež legislatívne normy a strategické dokumenty, z ktorých komunitný plán vychádza.
V analytickej
kej časti je uvedený rozbor súčasného stavu v oblasti sociálnych služieb – sú tu
definované silné a slabé stránky ako aj príležitosti a riziká, ktoré sú charakteristické pre
súčasnú, východiskovú situáciu. Následne, v strategickej časti, je definovaná vízia
vízi obce a sú tu
navrhnuté konkrétne opatrenia na jej dosiahnutie ako aj časový harmonogram a rozpočet
potrebný na realizáciu
alizáciu navrhnutých opatrení. V prípade, že sa samospráva bude držať cieľov,
postupov a termínov zvolených v komunitnom pláne, existuje vysoký
ký predpoklad rastu kvality,
kvality
rozšírenia portfólia a zvýšenia adresnosti sociálnych služieb v obci Borský Svätý Jur.
Jur
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SOCIÁLNE SLUŽBY, KOMUNITA, KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE
Sociálne služby možno charakterizovať ako súhrn širokého spektra činností,
prostredníctvom ktorých je poskytovaná pomoc ľuďom nachádzajúcim sa v nepriaznivej
sociálnej situácii, ak si sami nedokážu zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú
pomoc z iných vážnych dôvodov. Podstatou sociálnych služieb je zabezpečiť osobám určitý
životný štandard, ale aj zmierňovať rozdiely v príjmoch či v sociálnom postavení.
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
definuje nasledujúce druhy sociálnych služieb, ktoré je možné poskytovať a prijímať na území
Slovenska:
A. sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
B. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti
o deti,
3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
5. služba včasnej intervencie,
C. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1. zariadenie podporovaného bývania,
1.2. zariadenie pre seniorov,
1.3. zariadenie opatrovateľskej služby,
1.4. rehabilitačné stredisko,
1.5. domov sociálnych služieb,
1.6. špecializované zariadenie,
1.7. denný stacionár,
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),
3. prepravná služba,
6
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4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,
D. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
E. podporné služby, ktorými sú
1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4. podpora samostatného bývania,
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Vyššie uvedené druhy sociálnych služieb je možné účelne a vhodne spájať.
Z hľadiska formy poskytovania rozlišuje zákon o sociálnych službách sociálne služby
ambulantné, terénne a pobytové. Ambulantná forma sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá
dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta sociálnej služby. Terénna forma sa
poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí,
prípadne prostredníctvom terénnych programov. Pobytová forma sa poskytuje, ak súčasťou
sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna
služba alebo týždenná sociálna služba.
Pre objasnenie podstaty komunitného plánovania sociálnych služieb je potrebné
charakterizovať pojem komunita – ide o skupinu osôb, pre ktorú je príznačný určitý znak alebo
súbor znakov, pričom tieto sú vo všeobecnosti vnímané ako typické. Obec sa považuje za
základnú občiansku komunitu. Osoby žijúce na území jednej obce majú spoločné bydlisko,
využívajú tú istú infraštruktúru a v istom zmysle majú aj príbuzné potreby. Obec v záujme
občanov vstupuje do kontaktu so štátom, a tak vzniká spleť vzťahov: obec – štát, obec – občan,
štát – občan, pričom jasne definované vzťahy medzi týmito subjektmi môžu byť výrazne
dynamizujúcim prvkom rozvoja celého systému sociálnej starostlivosti. Vo vzťahu štát – obec,
bola v tejto súvislosti obciam udelená povinnosť mať vypracovaný komunitný plán sociálnych
služieb ako základný nástroj komunitného plánovania.
Komunitné plánovanie poskytuje odpoveď na otázku, aké sociálne služby a v akom
rozsahu je potrebné vytvoriť na určitom území, ako by tieto služby mali byť rozmiestnené a aké
personálne, materiálne a finančné zdroje sú na to k dispozícii. Uvažovanie nad týmito
súvislosťami je významné z hľadiska uspokojovania súčasných, ale aj prognózovania budúcich
sociálnych potrieb, zvyšovania kvality života obyvateľov či prognózovania tvorby pracovných
miest. S ohľadom na dynamické, neustále sa meniace prostredie je náročné naplánovať
niektoré procesy a s nimi súvisiace finančné náklady presne, avšak podstatou komunitného
plánovania je ich aspoň odhadnúť, pretože inak by bolo konanie samosprávy v tejto oblasti
nekoordinované a neefektívne. V kontraste s uvedeným je snaha o poskytovanie:
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väčšieho množstva sociálnych služieb,
širšej škály sociálnych služieb,
kvalitnejších sociálnych služieb,
sociálnych služieb, ktoré budú bližšie k občanom,

a práve takto fungujúci systém zabezpečí len komunitné plánovanie a konanie samosprávy
v súlade s ním.

Ciele, zásady a princípy komunitného plánovania
Komunitné plánovanie má svoje opodstatnenie z viacerých dôvodov – predovšetkým,
umožňuje obci riadiť procesy v sociálnej oblasti efektívne. Tento benefit je však iba parciálny.
Konečnými cieľmi komunitného plánovania je:
 posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov obce,
 predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov
a skupín,
 opäť začleniť do komunity tých, ktorí stoja na jej okraji a v niektorých prípadoch
vyvolávajú strach a neistotu, či dokonca predstavujú hrozbu pre iných obyvateľov.
Aby komunitné plánovanie nebolo samoúčelné, t. j. aby bolo využiteľné v reálnom živote
a prinášalo očakávané pozitívne efekty, mali by byť pri vypracovaní komunitného plánu
dodržané tieto zásady:
 potreby a rozvojové priority v oblasti sociálnych služieb musia byť stanovené
obyvateľmi, ktorí žijú v danej lokalite a ktorých sa plánovanie týka;
 všetky plánované a realizované procesy sú vzájomne previazané, súladia, podporujú
sa a vzájomne sa nevylučujú;
 zvyšovanie kvality sociálnych služieb musí byť považované za dôležité a žiaduce
a musí byť významnou súčasťou miestnej politiky;
 rozvoj oblasti sociálnych služieb je založený na presvedčení o jedinečnosti, hodnote a
dôstojnosti každého užívateľa sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie je založené na nasledujúcich princípoch:
 Partnerstvo – komunitný plán má byť výsledkom spolupráce viacerých účastníkov –
zadávateľov, poskytovateľov aj užívateľov sociálnych služieb, verejnosti aj ďalších
subjektov. Každý účastník má zásluhu na výslednej podobe plánu, názory všetkých
účastníkov majú rovnakú váhu, všetkým účastníkom má byť poskytnutý rovnaký
priestor.
 Informovanosť – účastníci podieľajúci sa na vypracovaní komunitného plánu medzi
sebou komunikujú a vzájomne sa informujú. Spolupráca má byť transparentná,
zrozumiteľná, žiadny účastník nesmie byť komunikačne znevýhodnený. Len úzka
spolupráca a kvalitná komunikácia môže viesť k vytvoreniu požadovanej ponuky
sociálnych služieb.
 Inovatívnosť – dynamické prostredie, nové situácie a obmedzené zdroje si vyžadujú
hľadanie stále nových prístupov a riešení, ktoré budú môcť byť účinné a efektívne aj
tam, kde zastarané riešenia už neplnia svoju funkciu.
8
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 Kompromis – komunitný plán by nemal byť príliš ambiciózny, mal by vychádzať
z reálnych potrieb, avšak s ohľadom na dostupné zdroje. Definovanie zoznamu
atraktívnych, avšak nereálnych cieľov, nepovedie k rozvoju, ale ku stagnácii
a frustrácii z neschopnosti zmeniť stav k lepšiemu. Naopak, správne definované ciele
je možné dosiahnuť aj s obmedzenými zdrojmi.

Subjekty komunitného plánovania
Z princípu partnerstva vychádza potreba spolupráce viacerých subjektov. Základnými
subjektmi komunitného plánovania sú zadávatelia, poskytovatelia a prijímatelia sociálnych
služieb, okrem nich však do procesu komunitného plánovania vstupujú tiež verejnosť a ďalšie
organizácie.

Zadávatelia sociálnych služieb
Zadávateľmi sociálnych služieb sú subjekty, ktorým zákon ukladá úlohu zabezpečiť
sociálne služby na území, ktoré spravujú – v podmienkach Slovenska ide o obce a mestá. Ich
činnosť je dopĺňaná činnosťou príslušných samosprávnych krajov. Obec na základe vlastnej
alebo cudzej iniciatívy rozhoduje o:






potrebe zrealizovať komunitné plánovanie,
subjekte, ktorý zabezpečí komunitné plánovanie (obec, poverená organizácia),
zastupovaní poslancov v procese komunitného plánovania,
finančnom zabezpečení komunitného plánovania,
termíne predloženia komunitného plánu zastupiteľstvu na schválenie.

Zadávateľ služby od začiatku komunitného plánovania zverejňuje zrozumiteľnou
a dostupnou formou všetky podstatné informácie o procese a výsledkoch plánovania.

Poskytovatelia sociálnych služieb
Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt,
nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená samosprávnym
krajom, organizácia zriadená štátom. Všetky tieto subjekty majú v procese komunitného
plánovania rovnaké postavenie, ich ciele a zámery majú rovnakú váhu. Zapojením sa do
komunitného plánovania získavajú poskytovatelia možnosť presadzovať vlastné názory,
nadobúdať nové informácie, vytvárať partnerstvá, a tak sa podieľať na tvorbe a výslednej
podobe systému. Za ideálnych podmienok by do komunitného plánovania mali byť zapojení
poskytovatelia reprezentujúci každú z nasledujúcich kategórií sociálnych služieb:
 poradenské a podporné služby rodine a jednotlivcom,
 služby krízovej intervencie,
 služby dlhodobej sociálnej, príp. zdravotnej starostlivosti.
Taktiež je potrebné prizvať do procesu plánovania poskytovateľov, ktorí realizujú nové
aktivity alebo overujú nové metódy, avšak v súčasnosti nie sú zaradení do zákonom
definovaného systému sociálnych služieb. Spolupôsobením všetkých poskytovateľov má byť
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taký systém sociálnych služieb, ktorý udrží obyvateľov na území obce, pričom ich potreby budú
uspokojené.

Užívatelia sociálnych služieb
Užívateľom sociálnych služieb je každá osoba, ktorej sú sociálne služby poskytované.
Práva klientov užívajúcich sociálne služby upravuje § 6 zákona o sociálnych službách.
Základnými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať, sú:
 seniori (osoby staršie ako 65 rokov),
 občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj ich rodiny,
 osoby ohrozené sociálno-patologickými javmi.
Zapojením týchto skupín do komunitného plánovania získa obec cenné informácie o ich
potrebách, na základe čoho bude môcť vybudovať adekvátnu sieť sociálnych služieb
uspokojujúcu aj špecifické sociálne potreby.
Podobne ako v prípade poskytovateľov, aj v prípade užívateľov sociálnych služieb platí,
že v procese komunitného plánovania je potrebné dbať na zapojenie všetkých skupín a ich
bohatú vnútornú štruktúru.

Verejnosť a ďalšie organizácie
Verejnosť má byť priebežne oboznamovaná so zámermi, výsledkami a cieľmi
komunitného plánovania, čo zabezpečí obec vhodne zvolenou informačnou stratégiou. Pri
príprave komunitného plánu sú oslovené a vyzvané k spolupráci aj ďalšie organizácie, záujmové
skupiny, občianske iniciatívy, etnické skupiny a iné subjekty, ktorých sa komunitné plánovanie
týka. Pritom platí, že čím rôznorodejšie spektrum subjektov sa do komunitného plánovania
zapojí, tým kvalitnejší je výstup z tohto procesu.

Legislatívne normy a strategické dokumenty
Základnú právnu normu v oblasti sociálnych služieb predstavuje 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, ktorý stanovuje právny rámec poskytovania
sociálnych služieb, financovania sociálnych služieb a dohľadu nad poskytovaním sociálnych
služieb. Pôsobnosť obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb je taxatívne vymedzená
v § 80 zákona. Garantom poskytnutia sociálnej služby je obec tak, že sociálnu službu poskytne
sama alebo prostredníctvom právnickej osoby zriadenej alebo založenej na tento účel alebo
následne poskytovanie sociálnej služby zabezpečí u iného poskytovateľa. Problematika
poskytovania sociálnych služieb ďalej vychádza aj zo zákonov:
 zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
 zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
10
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 zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
 zákon č. 305/2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Okrem legislatívnych noriem tvoria podklad pre spracovanie komunitného plánu aj
viaceré strategické dokumenty:
Miestne dokumenty:


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur na
roky 2015 – 2020,

Regionálne dokumenty:


Akčný plán rozvoja sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na území Trnavského samosprávneho kraja,

Národné dokumenty:











Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR,
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020,
Národný program reforiem – SR 2015 (zriadenie zariadení starostlivosti o deti,
zamestnávanie žien, zamestnanosť a sociálna inklúzia, zlepšenie kvality a
dostupnosť sociálnych služieb diverzifikáciou financovania poskytovateľov
sociálnych služieb a jednoznačnejším vymedzením kompetencií zodpovedných
subjektov),
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014 – 2020,
Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 –
2019,
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím,
Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020,
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015,
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020,

Dokumenty EÚ:


Európa 2020.
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Socio-demografická analýza
Významnou súčasťou analytickej časti komunitného plánu ako nástroja strategického
riadenia oblasti sociálnych služieb, je socio-demografická analýza. Zatiaľ čo všeobecnejší
dokument, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur na roky
2015 – 2020, má širší záber a charakterizuje obyvateľstvo obce na základe viacerých,
rôznorodých kritérií, komunitný plán sa zameriava iba na vybrané charakteristiky obyvateľstva.
Predmetom socio-demografickej analýzy sú cieľové skupiny komunitného plánovania, ktorým je
systém sociálnych služieb určený. Bližšie poznanie týchto skupín umožní samospráve lepšie
spoznať prostredie, v ktorom sa komunitné plánovanie odohráva a – čo je dôležitejšie – od
ktorého sa odvíja. V rámci tejto podkapitoly teda bližšie špecifikujeme základné skupiny
užívateľov i čakateľov na sociálne služby, na čo v nasledujúcej podkapitole nadviažeme
konkrétnymi možnosťami, ktoré obec svojim obyvateľom v sociálnej oblasti ponúka.

Obyvatelia, rodiny, deti a mládež
Ku koncu roka 2014 žilo v obci Borský Svätý Jur 1 656 obyvateľov, čo v porovnaní so
stavom pred desiatimi rokmi predstavuje nárast o 94 obyvateľov a zároveň najvyšší počet
obyvateľov za sledované obdobie. Najmenej obyvateľov v sledovanom období žilo v obci v roku
2005. Pozitívny trend vo vývoji počtu obyvateľov obce zachytáva nasledujúci graf.
Graf č. 1 Vývoj počtu obyvateľov v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2005 – 2014.
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podiel žien v obci v uplynulej dekáde po celý čas prevyšoval podiel mužov a stabilne sa
držal na úrovni okolo 56 %. Táto skutočnosť je v súlade s celoslovenským stavom, kedy podiel
žien v mnohých obciach a mestách prevyšuje podiel mužov, čo je dané najmä vyšším vekom
dožitia u žien.
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Počet živonarodených aj zomrelých v obci v sledovanom období osciloval okolo
dlhodobého trendu. Počet živonarodených v uplynulej dekáde dosahoval hodnoty od cca 10 do
20 osôb a počet zomrelých od cca 15 do 20 osôb. Výsledkom pôsobenia týchto dvoch
protichodných tendencií je prirodzený prírastok dosiahnutý v 2 rokoch sledovaného obdobia a
prirodzený úbytok dosiahnutý v 8 rokoch sledovaného obdobia.
Najvyšší prirodzený prírastok zaznamenala obec Borský Svätý Jur v roku 2006, kedy
rozdiel medzi živonarodenými a zomrelými predstavoval 5 osôb v prospech živonarodených
a najvyšší prirodzený úbytok v roku 2007, kedy počet zomrelých prevýšil počet živonarodených
o 11 osôb. V roku 2008 sa počet živonarodených vyrovnal počtu zomrelých.
Graf č. 2 Vývoj počtu živonarodených a zomrelých v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2004 – 2014.
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Rok
Prirodzený
prírastok/úbytok

2004 2005 2006 2007 2008
-9

-5

5

-11

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-6

-5

3

-5

-8

-4

Tab. č. 1 Vývoj prirodzeného prírastku/úbytku v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2004 – 2014, zdroj: ŠÚSR

Okrem prirodzeného pohybu je z hľadiska komunitného plánovania zaujímavé sledovať
i mechanický pohyb. Rozhodnutie osôb bývať v určitej lokalite je determinované mnohými
faktormi, avšak vypovedá veľa o celkovej atraktivite prostredia. Zatiaľ čo mechanický prírastok
hovorí v prospech územia, ktoré je zaujímavé pre život a bývanie, mechanický úbytok
signalizuje nedostatky v kvalite života či napríklad v nedostatočnej propagácii daného územia.
V posledných 10 rokoch sa – s výnimkou roku 2007 – do obce Borský Svätý Jur
každoročne prisťahovalo viac osôb, ako z obce odišlo. Najväčší mechanický prírastok, 33 osôb,
zaznamenala obec v roku 2008, najmenší v roku 2005, kedy rozdiel medzi prisťahovanými
a vysťahovanými predstavoval 3 osoby. V roku 2007 došlo k mechanickému úbytku
obyvateľstva, kedy počet odsťahovaných osôb prevýšil počet prisťahovaných o 4 osoby.
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Graf č. 3 Vývoj počtu prisťahovaných a vysťahovaných v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2004 – 2014.
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
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Tab. č. 2 Vývoj mechanického prírastku/úbytku v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2004 – 2014, zdroj: ŠÚSR

Súčtom prirodzeného a mechanického pohybu je celkový pohyb (prírastok alebo
úbytok). Tento – s výnimkou roku 2005 a 2007 – dosahoval v obci Borský Svätý Jur pozitívne
hodnoty, čo znamená, že počet živonarodených a prisťahovaných osôb do obce prevýšil počet
zomrelých a odsťahovaných osôb z obce. Uvedenú skutočnosť možno považovať za pozitívnu,
avšak obec by sa ňou nemala uspokojiť, ale mala by naďalej pracovať na svojom rozvoji, aby
udržala tento priaznivý trend aj do budúcna.
Možností, ako dosahovať kladný celkový prírastok je niekoľko. V oblasti prirodzeného
prírastku by malo byť ťažisko pozornosti obce zamerané na podporu miery pôrodnosti (podpora
voľnočasových a vzdelávacích možností pre deti, podpora bývania pre mladé rodiny,
rozširovanie možností umiestnenia a starostlivosti o malé deti a pod.) a znižovanie miery
úmrtnosti (napr. informačnou kampaňou propagujúcou zdravý životný štýl, podpora kvalitných
zdravotných a sociálnych zariadení a možností sebarealizácie pre seniorov tak, aby viedli
aktívny, spokojný a pestrý život). Dosahovanie kladného mechanického prírastku zahŕňa
podstatne viac aktivít, no zdá sa, že obec Borský Svätý Jur ich v súčasnosti dostatočne pokrýva.
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Graf č. 4 Vývoj celkového prírastku v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2005 – 2014.
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

V kontexte tradičného ponímania rodiny ako skupiny osôb spojených zväzkom
manželstva, krvou alebo adopciou, je uzavretie manželstva jedným z najbežnejších spôsobov,
akým rodina vzniká.
V obci Borský Svätý Jur mal vývoj počtu sobášov v uplynulej dekáde kolísavú
tendenciu. Najviac manželstiev za posledných 10 rokov bolo uzavretých v rokoch 2005, 2008
(10 manželstiev) a 2015 (14 manželstiev), najmenej v roku 2014 (3 manželstvá).
V porovnaní s počtom sobášov je rozvodovosť v obci relatívne vysoká. Podiel
rozvodov na uzatvorených manželstvách vo všetkých rokoch presahuje 50 % a vo viacerých
rokoch je počet rozvodov rovný alebo vyšší ako počet sobášov. Takýto stav nie je z hľadiska
zachovania tradičnej rodiny priaznivý, avšak nie je ojedinelý, keďže koreluje s vývojovými
tendenciami charakteristickými pre súčasnú dobu. Vývoj počtu sobášov a rozvodov v obci
Borský Svätý Jur zachytáva nasledujúca tabuľka.
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Tab. č. 3 Vývoj počtu sobášov a rozvodov 2005 – 2015, zdroj: Interná evidencia OcÚ

Pokiaľ ide o vekovú štruktúru obyvateľstva obce, poproduktívna zložka obyvateľstva
v uplynulom desaťročí každoročne prevyšovala predproduktívnu zložku obyvateľstva vo veku od
0 – 14 rokov, pričom podiel predproduktívnej zložky sa neustále zmenšuje. Ešte v roku 2004
tvorili deti do 14 rokov 16,94 % z celkového počtu obyvateľov, v roku 2014 tento podiel
predstavoval 13,22 %.
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Produktívna zložka sa na počiatku sledovaného obdobia od roku 2004 do 2010
pohybovala na úrovni 60 % celkového počtu obyvateľov, avšak v posledných rokoch sa tento
podiel zvýšil na 70 %. S touto skutočnosťou úzko súvisí aj kontinuálny nárast priemerného veku
obyvateľstva obce, ktorý z 39,5 rokov na začiatku sledovaného obdobia v roku 2005 stúpol na
41,36 rokov na konci sledovaného obdobia v roku 2014.
Uvedené tendencie naznačujú, že v obci Borský Svätý Jur dochádza
k postupnému starnutiu obyvateľstva, čomu by malo byť prispôsobené aj komunitné plánovanie
a budúca štruktúra sociálnych služieb poskytovaných na území obce. Existuje vysoký
predpoklad, že obec bude zaznamenávať čoraz vyšší dopyt po zariadeniach pre seniorov,
opatrovateľskej či donáškovej službe obedov a potravín či aktivitách, spolkoch a podujatiach
určených pre túto cieľovú skupinu.
Graf č. 5 Vývoj priemerného veku v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2005 – 2014.
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Seniori
Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva má pre plánovanie sociálnych služieb veľký
význam najmä sledovanie produktivity obyvateľstva. Napríklad neustále sa zväčšujúca skupina
občanov v poproduktívnom veku indikuje potrebu budovania klubov či denných stacionárov pre
seniorov. Naopak, zväčšujúca sa skupina mladých ľudí v predproduktívnom veku vyvoláva
potrebu budovania detských ihrísk, centier voľného času, rozširovania škôlok a podobne.
Samostatnou kapitolou je vplyv vekovej štruktúry obyvateľstva na sociálny systém ako celok.
V súčasnosti je pre viaceré európske regióny príznačné starnutie obyvateľstva. Tento
vývojový trend predstavuje značnú záťaž pre sociálny systém, kedy stále menšia skupina
produktívnych osôb pracuje na stále väčšiu skupinu osôb po produktívnom veku. Uvedená
situácia je z dlhodobého hľadiska neudržateľná, a preto v súčasnosti už existujú strategické
dokumenty a implementujú sa politiky zamerané na koordináciu, resp. zmierňovanie dopadov
tohto nepriaznivého vývoja.
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K postupnému starnutiu obyvateľstva, ako sme to už v predchádzajúcej podkapitole
naznačili, dochádza aj v obci Borský Svätý Jur – indikuje to najmä zmenšujúca sa skupina
predproduktívneho obyvateľstva a tiež neustále rastúci priemerný vek v obci. Ako možno vidieť
na grafe nižšie, skupina poproduktívneho obyvateľstva sa nezväčšuje, preto sa starnutie v obci
prejavuje najmä v rámci skupiny produktívneho obyvateľstva. V súčasnosti tento problém
nemusí byť viditeľný, avšak v budúcnosti, keď silnejšie produktívne ročníky vstúpia do
poproduktívneho veku, môžu sa prejaviť negatívne dôsledky starnutia obyvateľstva, ak obec
včas neprijme adekvátne opatrenia.
Z uvedeného teda možno vyvodiť záver, že súčasný dopyt po zariadeniach a službách
pre seniorov bude v najbližších rokoch v obci Borský Svätý Jur rásť, preto by obec mala v rámci
komunitného plánovania s týmto dopytom počítať a zakomponovať ho do svojich zámerov, t. j.
vyčleniť si aj dostatočný objem finančných prostriedkov na riešenie tejto problematiky.
Graf č. 6 Vývoj podielu osôb v poproduktívnom a predproduktívnom veku na celkovom obyvateľstve v obci v rokoch
2004 – 2014.
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Ťažko zdravotne postihnutí
Ťažko zdravotne postihnuté osoby – aj keď navonok vystupujú pod týmto všeobecným,
súhrnným označením – sú veľmi členitá cieľová skupina sociálnych služieb, v rámci ktorej sa
potreby jednotlivcov spravidla výrazne líšia. Ťažko zdravotne postihnutými sú fyzické osoby,
ktorých miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Takýmito osobami však môžu byť napríklad
osoby s pohybovým alebo mentálnym postihnutím, nevidiaci, diabetici, celiatici a pod.
Z uvedeného je zrejmé, že potreby osoby s pohybovým postihnutím a potreby osoby
s potravinovou neznášanlivosťou nemusia byť a spravidla ani nie sú totožné, preto pri plánovaní
sociálnych služieb nemožno ťažko zdravotne postihnutých vnímať ako homogénnu skupinu.
Okrem druhu postihnutia na potreby ŤZP vplývajú aj ďalšie faktory, akými sú napr.
sociálne zázemie, vek, vzdelanie a pod.
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Prehľad ťažko zdravotne postihnutých žijúcich v obci Borský Svätý Jur podľa druhu
postihnutia obecný úrad neeviduje, čo môže obci spôsobovať komplikácie v snahe zabezpečiť
adekvátne služby tejto cieľovej skupine. Prehľad ŤZP podľa veku dokumentuje nasledujúca
tabuľka.
Veková skupina
24 – 37 rokov
38 – 60 rokov
61 – 80 rokov
81 – 91 rokov
Spolu
Celkovo

Počet ŤZP muži
1
3
16
3
23

Počet ŤZP ženy
3
9
14
9
35
58

Tab. č. 4 ŤZP. Zdroj: Interná evidencia OÚ

Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
Sociálne vylúčenie predstavuje stav separácie jednotlivca od spoločnosti, ktoré môže
nastať ako dôsledok jednej alebo viacerých skutočností, najčastejšie však v dôsledku
nezamestnanosti, nedostatočného vzdelania, negatívnych životných skúseností, finančnej
nestability, pôvodu, rasy, veku či vierovyznania.
Výrazným faktorom sociálneho vylúčenia je nezamestnanosť. V obci Borský Svätý
Jur v uplynulých rokoch počet nezamestnaných medziročne rástol aj klesal, svoje maximá
dosiahol v roku 2009 (108 nezamestnaných) a 2012 (128 nezamestnaných). V posledných 5
rokoch, napriek tomu, že dôsledky hospodárskej krízy pomaly doznievajú, počet
nezamestnaných výraznejšie neklesol a stále sa nedostal na úroveň spred krízy, ale drží sa na
úrovni nad 70 nezamestnaných osôb. Zmena v pokrízovom období však nastala v pohlavnej
štruktúre nezamestnanosti, kedy pred krízou boli nezamestnané prevažne ženy, avšak po roku
2010 je v obci nezamestnaných viac mužov ako žien.
Vzhľadom na nelichotivý vývoj nezamestnanosti by malo byť v záujme obce vyvíjať
aktívne opatrenia v oblasti prevencie pred sociálnym vylúčením, a to napr. informovaním
občanov o voľných pracovných miestach, ponukou obecných prác, podporou podnikania a pod.
Najmenej nezamestnaných osôb v počte 47 zaznamenala obec v roku 2006. Vývoj počtu
nezamestnaných v obci Borský Svätý Jur dokumentuje nasledujúca tabuľka.
Rok
Počet
nezamestnaných
Z toho ženy

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

47

53

47

108

92

97

128

89

95

74

60 %

62 %

49 %

42 %

57 %

44 %

47 %

42 %

43 %

46 %

Tab. č. 5 Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie v obci Borský Svätý Jur v rokoch 2006 – 2015, zdroj: ÚPSVaR

Z pohľadu širších socioekonomických súvislostí, podľa Sčítania obyvateľov, domov
a bytov z roku 2011 menej ako polovica (46,62 %) obyvateľov obce Borský Svätý Jur patrí
medzi ekonomicky aktívne osoby. Pracujúce osoby sa na celkovom počte obyvateľov obce
podieľajú 36,24 percentami, pracujúci dôchodcovia 1,90 percentami. Z celkového počtu
18
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obyvateľov obce tvoria 26,17 % dôchodcovia, 8,17 % nezamestnané osoby, 6,57 % študenti
stredných a vysokých škôl, 2,58 % osoby na materskej a rodičovskej dovolenke a 0,68 % osoby
v domácnosti.
Ako sme však už naznačili, k sociálnemu vylúčeniu dochádza aj z iných ako
ekonomických dôvodov. V kontexte tejto skutočnosti treba aj sociálne služby vnímať
ako oblasť, ktorá nie je zameraná iba na riešenie, resp. zmierňovanie núdze hmotnej či
finančnej, ale aj núdze sociálnej. Komplexnejší prehľad počtu osôb ohrozených sociálnym
vylúčením v obci Borský Svätý Jur zachytáva nasledujúca tabuľka.
Skupina ohrozená sociálnym vylúčením

Počet osôb

Osoby vracajúce sa z výkonu trestu odňatia slobody
Osoby, proti ktorým je vedené trestné stíhanie
Osoby ohrozené trestnou činnosťou
Obete násilia a trestných činov
Osoby bez domova
Osoby závislé na alkohole a iných návykových látkach
Príslušníci marginalizovanej rómskej komunity
Osoby plnoleté po ukončení ústavnej výchovy
Osoby žijúce v náhradnej rodine
Dlhodobo nezamestnaní
Etnické menšiny
Spolu

0
3
7
5
30
15
0
0
2
30
0
92

Tab. č. 6 Skupiny obyvateľov ohrozené sociálnym vylúčením. Zdroj: Interná evidencia OÚ.

V rámci socio-demografickej analýzy sme sa pozreli na štruktúru obyvateľstva obce Borský
Svätý Jur podľa jednotlivých skupín, na ktoré sa sociálne služby primárne zameriavajú,
v nasledujúcej textovej časti si bližšie špecifikujeme prostredie, v ktorom tieto skupiny žijú.

Analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb úzko nadväzuje na
socio-demografickú analýzu a predstavuje neoddeliteľnú súčasť komunitného plánu, pretože iba
na základe monitoringu súčasnej situácie je možné identifikovať silné a slabé stránky obce
a navrhnúť konkrétne opatrenia. V rámci nasledujúcej textovej časti preto popisujeme aktuálny
stav sociálnej starostlivosti vo vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám, ktoré sme bližšie
špecifikovali v predchádzajúcej kapitole.

Obyvatelia, rodiny, deti a mládež
Štatistiky z predchádzajúcej kapitoly komunitného plánu naznačujú, že obec Borský
Svätý Jur je atraktívnym miestom pre život, keďže tu dochádza k mechanickému aj celkovému
prírastku obyvateľstva. Rozhodnutie osôb presťahovať sa do obce a záujem občanov zotrvať
v obci môžu byť v prípade obce Borský Svätý Jur determinované napríklad dostupnosťou
materskej a základnej školy, pozemkov pre výstavbu rodinných domov, dostupnou zdravotnou
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starostlivosťou,
ostlivosťou, zaujímavými podujatiami organizovanými v obci, ale aj ďalšími faktormi, ktoré sa
u jednotlivcov môžu v značnej miere líšiť.
Keďže samospráva dlhodobo zaznamenáva dopyt po bývaní v obci, rozhodla sa ho
uspokojiť v rámci aktuálneho programového obdobia vytvorením podmienok pre individuálnu
bytovú výstavbu,, po ukončení ktorej vznikne 20 nových bytových jednotiek pre cca 60
obyvateľov. V súčasnosti obec disponuje 40 nájomnými bytmi,, celkový počet bytov v obci je
682. Z celkového
ového počtu 646 rodinných domov je aktuálne obývaných 477.
Na území obce sa nenachádzajú detské jasle ani iné zariadenie pre deti vo veku do 3
rokov. V obci nie je k dispozícii materské centrum ani iné zariadenie určené pre matky. Na
podporu rodín s deťmii poskytuje obec jednorazový príspevok po dosiahnutí 1. roku dieťaťa.
V obci sa nachádza základná škola s materskou školou. V zariadeniach pracuje 17
pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov. Materská škola je tvorená 2 triedami, ktoré
navštevuje spolu
lu 46 žiakov. Základná škola pozostáva z 9 tried a navštevuje ju 148 žiakov.
Výrazným nedostatkom je neexistencia multifunkčného ihriska, ktoré by však bolo
dostupné nielen žiakom, ale všetkým obyvateľom obce ako aj návštevníkom. Tento stav sa
samospráva rozhodla riešiť ako jednu z prioritných aktivít aktuálneho programového obdobia.
Medzi zámermi obce je tiež
ež vybudovanie detského ihriska
ihriska.
V obci sa nenachádza žiadna stredná škola. Žiaci dochádzajú za stredoškolským
vzdelaním prevažne do škôl v okresnom me
meste
ste Senica či do Malaciek a Bratislavy.
Zdravotnú starostlivosť v obci zabezpečuje všeobecný lekár a zubár, detská ambulancia
sa nachádza v Moravskom Svätom Jáne.
Obyvateľom obce je k dispozícii pošta i knižnica, pričom medzi zámermi obce na
aktuálne programové
ramové obdobie je aj rrekonštrukcia budovy, v ktorej sídli pošta a vynovenie
knižnice.
Požiarnu bezpečnosť
ezpečnosť v obci zabezpečuje hasičský zbor. Pozostáva
ozostáva z 15 členov, ktorí
majú k dispozícii 2 hasičské vozidlá. Zámerom obce v rámci aktuálneho programového obdobia
obd
je zrekonštruovať objekt zbrojnice.
Obec nevedie štatistiky o tom, koľko žien a detí je v obci obeťami domáceho násilia
alebo inak ohrozených a nevie odhadnúť, koľko rodín v obci je v zlej sociálnej situácii. Poznanie
týchto skutočností by výrazne na
napomohlo
pomohlo riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu osôb v núdzi
prostredníctvom vhodne zvolených opatrení, avšak tieto nie sú predmetom aktuálneho
programového obdobia.
V obci pôsobí viacero záujmových organizácií, napríklad Atletický klub, Futbalový klub,
Stolnotenisový
notenisový klub, Detský folklórny súbor Juránek, Jednota dôchodcov, MO Slovenský
Červený Kríž, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovné združenie či OZ Hliník.
Obec a jej združenia každoročne organizujú kultúrne a športové podujatia pre deti,
dospelých i seniorov:
v: Trojkráľový stolnotenisový turnaj, Maškarný ples detí, Poľovnícku zábavu,
Rozprávkovú
vú noc, Medzinárodný deň detí, B
Beh
eh Jurským parkom, súťaž vo varení guláša, súťaž
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vo vyrezávaní tekvíc, lampiónový sprievod a vianočné trhy. Na kultúrne a spoločenské akcie
využíva obec kultúrny dom či priestor pri kultúrnom dome a pri fontáne, na športové akcie
futbalové ihrisko. Na území obce sa nachádzajú 4 cyklotrasy s celkovou dĺžkou 20 km.

Seniori, ťažko zdravotne posithnutí
Od februára 2018 v obci funguje opatrovateľská služba. Služba je poskytovaná
v súlade s § 41 zákona o sociálnych službách terénnou formou. Poskytovateľom služby je
obec. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Aktuálne opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta poskytujú 2 opatrovateľky
pre 6 klientov. Obec má záujem postupne navyšovať kapacity opatrovateľskej služby.
Obec Borský Svätý Jur nevedie štatistiky ťažko zdravotne postihnutých podľa druhu
postihnutia, čo môže výrazne skomplikovať jej snahu o uspokojenie potrieb tejto cieľovej
skupiny, avšak nápomocná môže byť obci aspoň evidencia postihnutých podľa vekového
zloženia.
V obci Borský Svätý Jur sa nachádza domov sociálnych služieb pre dospelých so
sídlom na Hviezdoslavovej ulici č. 264. V domove je poskytovaná sociálna služba v zmysle § 38
zákona o sociálnych službách. Poskytuje sa týždennou pobytovou formou alebo ambulantnou
formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. V domove sa poskytuje pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba blielizne a šatstva, osobné
vybavenie; zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť; utvárajú sa
podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.
Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú
pobytovú sociálnu službu. Domov v Borskom Svätom Jure má aktuálne 32 zamestnancov,
z ktorých 10 osôb tvorí zdravotnícky personál, 6 osôb pomocný personál, 9 osôb obslužný
personál, zvyšných 7 zamestnancov pracuje na administratívnych pozíciách. Kapacita
zariadenia je 50 klientov, v súčasnosti je naplno využívaná, a to aj obyvateľmi z iných obcí a
miest. Zriaďovateľom domova je Trnavský samosprávny kraj.
Seniori majú možnosť zúčastňovať sa v obci voľnočasových aktivít a kultúrnych podujatí
zmieňovaných v predchádzajúcej podkapitole venovanej obyvateľstvu. Okrem toho obec aktívne
spolupracuje s Jednotou dôchodcov Slovenska, ktorá usporadúva rôznorodé podujatia – Jurská
zabíjačka, Burčiaková párty a pod.
Obec si každoročne uctieva seniorov v mesiaci október pozvaním do kultúrneho domu,
kde je ponúkané malé občerstvenie, organizovaný program a zábava. Občanom
v dôchodkovom veku nad 70 rokov poskytuje obec vianočný príspevok.
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Verejné priestranstvá obce na viacerých miestach disponujú bezbariérovým prístupom,
čo výrazne uľahčuje mobilitu osôb s telesným postihnutím. Obec disponuje jedným nájomným
bytom pre zdravotne postihnutých.

Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
Spomedzi jednotlivých skupín ohrozených sociálnym vylúčením (ak neberieme do
úvahy už vyššie zmieňované skupiny – seniorov a ťažko zdravotne postihnutých) sa pozornosť
obce v súčasnosti zameriava predovšetkým na skupinu nezamestnaných, ktorej poskytuje
informácie o voľných pracovných miestach a vo výnimočných prípadoch nenávratnú finančnú
výpomoc. Takýto záujem zo strany obce je žiaduci, keďže nezamestnanosť v obci v posledných
rokoch ešte stále nedosiahla úroveň spred krízy, čo signalizuje problémy so zamestnávaním
v dotknutej lokalite.
Pre ostatné kategórie ohrozené sociálnym vylúčením obec aktuálne nerealizuje žiadne
aktivity a ani sa na jej území nenachádzajú žiadne špeciálne zariadenia uľahčujúce začlenenie
sa týchto osôb do vnútra spoločnosti. Taktiež v aktuálnom plánovacom období sa obec
neplánuje venovať tejto cieľovej skupine.

SWOT analýza
Na základe vyššie uvedeného popisu súčasnej situácie je možné zostaviť tzv. SWOT
analýzu, ktorá sumarizuje silné a slabé stránky v oblasti poskytovania sociálnych služieb v obci
Borský Svätý Jur a identifikuje tiež príležitosti a ohrozenia vplývajúce na budúci rozvoj sociálnej
oblasti. Prehľad uvedených atribútov zachytáva nasledujúca tabuľka.

Silné stránky











Celkový prírastok obyvateľstva
v uplynulých 10 rokoch
Mechanický prírastok obyvateľstva
takmer vo všetkých rokoch uplynulej
dekády
Stabilný počet zomrelých počas
uplynulej dekády
Dostupnosť základnej školy s
materskou školou priamo v obci
Dostupnosť zdravotníckej
infraštruktúry pre obyvateľov
Dostupnosť poštových služieb v obci
Dostupnosť hasičskej zbrojnice
Široká ponuka kultúrnych a
športových aktivít pre obyvateľov a
návštevníkov obce
Vyrovnané hospodárenie obce
Aktívna samospráva v snahe o
získanie a využívanie externých
finančných prostriedkov – štátne

Slabé stránky












Prirodzený úbytok obyvateľstva
v posledných rokoch
Vysoký podiel obyvateľov bez
školského vzdelania a so základným
vzdelaním
Odchod obyvateľov za prácou do
blízkych miest
Chýbajúce multifunkčné a detské
ihrisko
Nedostatočné personálne, finančné
a technické kapacity na realizáciu
rozvojových projektov
Zvyšujúci sa priemerný vek
obyvateľstva
Nedostatočné kapacity pre seniorov
Nedostatočné kapacity pre bývanie
v obci
Nezamestnanosť v obci stále
nedosahuje úroveň spred krízy
Prevažujúca nezamestnanosť mužov
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dotácie, granty EÚ a pod.
Informovanie nezamestnaných
o dostupných voľných pracovných
miestach
Verejné priestranstvá čiastočne
disponujúce bezbariérovým
prístupom
Dostupnosť nájomného bytu pre
zdravotne postihnutých
Spolupráca obce s Jednotou
dôchodcov Slovenska
Dostupnosť štatistík ŤZP podľa
vekových kategórií
Dostupnosť domova sociálnych
služieb pre dospelých
Dostupnosť 40 obecných nájomných
bytov
Poskytovanie sociálnych príspevkov
zo strany obce občanom
Aktívne úsilie obce pokryť sociálne
potreby svojich obyvateľov














Príležitosti









Možnosť získať externé finančné
prostriedky z fondov EÚ a štátneho
rozpočtu
Vypracovanie KPSS ako zdroja
cennej spätnej väzby od obyvateľov
a organizácii
Zvyšovanie kompetencií samosprávy
v oblasti poskytovania sociálnych
služieb
Výhodná poloha obce z hľadiska
medzinárodnej spolupráce s Českou
a Rakúskou republikou
Zvýšený záujem o voľnočasové
aktivity obyvateľov
Dopyt po bývaní v obci (mechanický
prírastok obyvateľstva)
Záujem samosprávy o riešenie
sociálnych potrieb občanov
Zvyšovanie kapacít opatrovateľskej
služby

ako živiteľov rodiny
Nízka miera ekonomickej aktivity
obyvateľstva
Znižujúci sa podiel
predproduktívneho obyvateľstva
Chátrajúce verejné budovy
Absencia materského centra alebo
iného zariadenia určeného pre matky
Absencia zariadenia starostlivosti
pre deti do 3 rokov
Absencia evidencie počtu žien, ktoré
sú obeťou domáceho násilia a počtu
rodín v zlej sociálnej situácii
Absencia špeciálnych služieb pre
sociálne vylúčené osoby
Absencia štatistík ŤZP podľa druhu
postihnutia
Absencia viacerých služieb pre
seniorov (denný stacionár,
stravovanie, prepravná služba
a pod.)
Vysoká rozvodovosť v obci

Ohrozenia






Neúspešnosť projektových zámerov
v snahe žiadať prostriedky z EÚ
a štátneho rozpočtu
Nedostatočný objem prostriedkov na
realizáciu všetkých potrebných
zámerov z obecného rozpočtu
Presun kompetencií na samosprávy
bez adekvátneho presunu
finančných zdrojov
Nezáujem investorov o podnikanie
na území obce
Komplikácie v rámci realizácie
projektov (predlžovanie verejného
obstarávania, predražovanie
projektov, dodanie nekvalitných
stavebných prác/technológií,
omeškanie dodávateľa, vandalizmus
a pod.)
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Výsledky dotazníkového prieskumu
S cieľom spracovať Komunitný plán sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur na roky
2016 – 2023 tak, aby čo najlepšie zachytával reálnu situáciu v obci v oblasti poskytovania
sociálnych služieb a tiež potreby cieľových skupín komunitného plánovania, vyzvala
samospráva obyvateľov a organizácie pôsobiace v obci vyjadriť saa ku kvalite poskytovaných
sociálnych služieb a navrhnúť vlastné riešenia, ako túto kvalitu v dohľadnej dobe zvýšiť.
Obyvatelia obce ako aj organizácie pôsobiace v obci Borský Svätý Jur mali v II. polroku
2015 možnosť zapojiť sa do dotazníkového prieskum
prieskumuu monitorujúceho jednak súčasný stav
sociálnych služieb dostupných v obci a potrieb obyvateľov, ale tiež predstavy obyvateľov
a organizácií o tom, ako by sa mali sociálne služby v budúcnosti vyvíjať. Do dotazníkového
prieskumu
skumu sa zapojilo 61 obyvateľov a jjedna organizácia.
Z celkového počtu 61 respondentov z radu obyvateľov bolo 41 respondentov (67 %)
ženského a 20 respondentov (33 %) mužského pohlavia. Najviac respondentov – 26 % – bolo
vo veku 56 – 65 rokov. Značný záujem o prieskum mali tiež vekové skupiny
iny 36 – 45 rokov
(18 % respondentov), 46 – 55 rokov (17 % respondentov), 66 – 75 rokov (16 % respondentov)
a 76 a viac rokov (15 % respondentov). Najmenší záujem vyjadriť svoj názor na kvalitu
sociálnych služieb poskytovaných v obci mali respondenti vo veku 18 – 35 rokov (8 %
respondentov).
Je pravdepodobné, že tento nezáujem mladších ročníkov o prieskum vyplynul
z všeobecne zaužívanej domnienky, že oblasť sociálnych služieb sa mladých ľudí netýka, avšak
cieľovou skupinou komunitného plánovania sú aj čaka
čakatelia na tieto služby, preto zapojenie sa
aspoň malej časti mladších obyvateľov do prieskumu výra
výrazne
zne zlepšilo kvalitu prieskumu.
Najviac respondentov – 34 % – malo v čase prieskumu dosiahnuté stredoškolské
vzdelanie s maturitou. Druhé najväčšie zastúpenie mali v prieskume respondenti s najvyššie
dosiahnutým vzdelaním stredoškolským bez maturity (25 %). Z celkového počtu respondentov
malo 23 % ukončené základné vzdelanie a 18 % vysokoškolské vzdelanie. Pokiaľ ide
o ekonomickú
onomickú aktivitu respondentov
respondentov, 46 % odpovedí tvorili odpovede
ovede starobných dôchodcov
a 41 % odpovede zamestnaných osôb. Invalidní dôchodcovia mali v prieskume 6-percentné
6
zastúpenie, nezamestnaní a podnikatelia po 2 percentá. Jedno percento odpovedí patrilo
študentom.
Z celkového počtu respondentov až 67 % žije v obci Borský Svätý Jur už viac ako 30
rokov. Menej ako 30, avšak viac ako 16 rokov žije v obci 8 % respondentov. Od 5 do 15 rokov
žije v obci 18 % respondentov, menej ako 5 rokov 7 % respondentov. Vzhľadom na vysokú
účasť dlhoročných obyvateľov obce v prieskume možno vyvodiť záver,
ver, že do prieskumu sa
zapojili obyvatelia, ktorí obec Borský Svätý Jur dobre poznajú, a teda majú určitý prehľad aj
o dostupných sociálnych službách.
Predmetom prieskumu bolo tiež zisťovanie zloženia domácností. Medzi obyvateľmi,
ktorí sa do prieskumu zapojili, 33 % osôb žije v manželstve v domácnosti bez detí (deti nemajú
alebo sa už osamostatnili), 25 % tvorili jednotlivci, 21 % osoby žijúce s partnerom a dieťaťom,
18 % osoby žijúce vo viacgeneračnej domácnosti a 3 % zastupovali jednotlivci s dieťaťom.
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V rámci dotazníka sa obec zaujímala aj o súčasné sociálne problémy obyvateľov
a ich blízkych príbuzných. Z celkového počtu respondentov nepociťuje žiadny sociálny
problém 26 % respondentov. So získaním zamestnania má problém 17 % respondentov,
s mobilitou (pohybom) 13 % a s uplatňovaním práv 12 % respondentov. S nedostupnosťou
zdravotnej starostlivosti, so zabezpečovaním prípravy stravy a s komunikáciou má problém
zhodne 8 % respondentov. Vykonávanie sebaobslužných prác a starostlivosť o domácnosť robí
problém zhodne 3 percentám. Dve percentá respondentov uviedli, že majú problémy s bývaním.
Z vyhodnotenia dotazníkového prieskumu vyplynulo zistenie, že 21 % respondentov
v prípade potreby získania informácií o oblasti sociálnych služieb najradšej vyhľadá pomoc
v rodine a u priateľov. Takmer rovnaký podiel respondentov (20 %) kontaktuje radšej priamo
príslušné úrady, 13 % uprednostňuje získavanie informácií z internetu. Desať percent
respondentov sa zvykne obracať so žiadosťou o informácie na človeka, ktorý sa už s podobným
problémom stretol a zhodne 10 % respondentov obvykle kontaktuje organizácie, o ktorých
vedia, že dané služby poskytujú. U ošetrujúceho lekára sa zvykne informovať 8 %
respondentov. Osemnásť percent respondentov v prieskume uviedlo, že sa doteraz nestretli so
situáciou, kedy by potrebovali vyhľadávať informácie o sociálnych problémoch.
V prípade, že by respondent alebo jeho príbuzný potreboval dlhodobú opateru,
najviac respondentov (22 %) by v takomto prípade využilo pomoc kvalifikovaného opatrovateľa
(platená forma), 21 % služby poradenstva. Osemnásť percent by sa spoľahlo na pomoc
dobrovoľníkov (neplatená forma), 13 % na susedskú výpomoc. Dvadsaťšesť percent
respondentov v prieskume uviedlo, že aktuálne opateru nepotrebuje a pravdepodobne v blízkej
budúcnosti ani potrebovať nebude, preto sa o seba dokážu postarať bez väčších problémov.
O využití sociálnych služieb v blízkej budúcnosti (v horizonte do 5 rokov) uvažuje
61 % respondentov, avšak len v prípade, že by ich okolnosti prinútili. Osemnásť percent
o budúcom využívaní sociálnych služieb neuvažuje, 10 % ich plánuje zabezpečiť pre svojich
blízkych a zhodne, 10 % respondentov, ich plánuje zabezpečiť pre seba.
Podľa respondentov, najväčšiu pozornosť si v obci vyžadujú seniori (myslí si 36 %
respondentov) a rodiny s malými deťmi (myslí si 28 % respondentov). Podľa 24 % respondentov
je potrebné pomáhať najmä dlhodobo chorým, podľa 23 % respondentov najmä zdravotne
postihnutým. Rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím by chcelo prednostne pomôcť 22 %
respondentov, deťom a mládeži 18 % respondentov, občanom v prechodnej sociálnej kríze
14 % respondentov a osobám ohrozeným závislosťou 9 % respondentov. Podľa 6 %
respondentov je potrebné pomáhať najmä nezamestnaným, podľa 4 % najmä neprispôsobivým
a 1 % respondentov nevedelo určiť, komu by mala pomoc prioritne smerovať.
Ďalej mali obyvatelia v prieskume možnosť vyjadriť názor, na aké oblasti sociálnej
pomoci by sa mala obec podľa nich v budúcnosti zamerať. Najviac respondentov uviedlo
potrebu orientovať sa na zariadenia pre seniorov (43 %) a zariadenia opatrovateľskej služby
(33 %). Viac ako 10, ale menej ako 20 % respondentov je presvedčených o potrebe venovať
pozornosť prepravnej službe, dennému stacionáru a zariadeniu núdzového bývania. Ostatné
formy sociálnej pomoci by podporilo menej ako 10 % respondentov.
Na záver dotazníkového prieskumu mali obyvatelia možnosť uviesť vlastné postrehy
a nápady týkajúce sa oblasti sociálnych služieb tak, aby pomohli samospráve so
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skvalitňovaním tejto oblasti. Zúčastnení obyvatelia najčastejšie vyjadrovali želanie, aby mali viac
príležitostí sa spoločne stretávať osoby s rovnakými záujmami a tiež, aby bola vyvíjaná vyššia
aktivita obce v oblasti starostlivosti o seniorov (potreba zriadenia domovu pre seniorov,
zriadenia donáškovej služby obedov a potravín a pod.). Medzi požiadavkami bol tiež dopyt po
pravidelných dodávkach pitnej vody do osady Húšky, dopyt po obecnej pohrebnej službe
a dopyt po zavedení opatrení pre lepšiu prechodnosť chodníkov z dôvodu obmedzovania
mobility obyvateľov parkujúcimi autami. Medzi návrhmi sa vyskytol nápad organizovať
svojpomocné brigády, vďaka ktorým by mohla byť obec zvýšiť svoju estetickú hodnotu.
Do dotazníkového prieskumu sa zapojila aj jedna organizácia – Domov sociálnych
služieb pre dospelých, ktorý má sídlo na území obce Borský Svätý Jur, avšak obec nie je jeho
zriaďovateľom. Organizácia vznikla v roku 1986 a poskytuje odborné a obslužné činnosti na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
zverenej fyzickej osoby na základe Zákona 448/2008 Z. z. Podľa tejto organizácie je sortiment
sociálnych služieb poskytovaných v obci čiastočne uspokojivý, avšak v obci chýba
opatrovateľská starostlivosť o osamelých seniorov – domov dôchodcov, prípadne zariadenie
s možnosťou denného pobytu.

STRATEGICKÁ ČASŤ
Vízia obce
Východiskom pre spracovanie tejto časti komunitného plánu sa stali rôzne strategické
dokumenty, analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb na území obce,
SWOT analýza, realizovaný verejný anonymný dotazníkový prieskum ako aj stretnutia pracovnej
skupiny zriadenej na obecnom úrade za účelom zostavenia komunitného plánu na aktuálne
plánovacie obdobie.
Zo strategických dokumentov boli pre samosprávu smerodajné predovšetkým program
rozvoja a Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Cieľom Národných
priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 je pozitívne ovplyvniť rozvoj
sociálnych služieb v Slovenskej republike cestou formulovania základných priorít rozvoja,
predpokladov na ich dosiahnutie a merateľných ukazovateľov na posudzovanie ich splnenia.
Špecifickým cieľom Národných priorít rozvoja sociálnych služieb je:
 zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením
ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti,
 zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a
komunity,
 zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
 zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych
služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe,
 deinštitucionalizovať sociálne služby,
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 presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,
 zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb.
Na základe takto vytýčených národných priorít a analýzy súčasného stavu v oblasti
poskytovania sociálnych služieb si obec stanovila svoju víziu. Vízia je súhrnom predstáv
o želanej situácií, o konečnom stave, ktorý má byť dosiahnutý na konci plánovacieho obdobia
v roku 2023. Vízia sociálnej oblasti obce Borský Svätý Jur bola sformulovaná na základe
identifikovania silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí. Keďže do spracovania
komunitného plánu boli zapojení predstavitelia obce, odborníci na sociálnu oblasť,
poskytovatelia ako aj užívatelia sociálnych služieb, verejnosť i ďalšie subjekty, je vízia verným
odrazom potrieb všetkých zúčastnených partnerov.
Obec Borský Svätý Jur bude vždy otvoreným, bezpečným a dôstojným miestom
pre život svojich občanov bez ohľadu na ich vek, pohlavie, sociálnu situáciu, pôvod, rasu
či vierovyznanie. Konanie obce bude v súlade s cieľom urobiť sociálne služby
kvalitnejšími, rozmanitejšími a adresnejšími. Obec bude naklonená inovatívnym
prístupom s cieľom riešiť nové výzvy. Obec bude vyvíjať aktívne úsilie v oblasti
prevencie pred sociálnou núdzou a sociálnym vylúčením a vytvorí podmienky pre návrat
sociálne vylúčených späť do života komunity.
Táto vízia bude naplnená realizáciou Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Borský Svätý Jur na roky 2016 – 2023. Zodpovednými osobami za dosiahnutie vízie budú
odborníci na sociálnu oblasť a členovia pracovnej skupiny zriadenej za účelom vytvorenia
KPSS: Mária Hromkovičová, Mária Šimková, Elena Kollová. Obec bude oblasť rozvoja
sociálnych služieb pravidelne monitorovať a komunitný plán priebežne aktualizovať.

Návrh stratégie rozvoja
S cieľom dosiahnuť uvedenú víziu si obec Borský Svätý Jur navrhla stratégiu rozvoja.
Vďaka naplánovaniu jednotlivých krokov obec už vopred vie, na aký zámer kedy a koľko
finančných prostriedkov bude potrebovať, čo jej umožní lepšie, organizovanejšie a efektívnejšie
napĺňať jednotlivé zámery a následne aj vyhodnocovať úspešnosť svojho konania. Z tohto
dôvodu by stratégia rozvoja nemala byť príliš ambiciózna, ale mala by zohľadňovať súčasné
podmienky na jednej strane a reálne dostupné možnosti obce na druhej strane. Iba stanovením
racionálnych cieľov môže obec dosiahnuť skutočný rozvoj, naopak, vymenovaním dlhého
zoznamu nereálnych opatrení iba podporí frustráciu z neschopnosti zmeniť súčasný stav
k lepšiemu.
Na obdobie rokov 2016 – 2023 si obec Borský Svätý Jur stanovila nasledujúce ciele,
opatrenia a k nim aktivity, ktorými zamýšľa tieto ciele v oblasti sociálnych služieb dosiahnuť:
Ciele a aktivity obce Borský Svätý Jur v sociálnej oblasti
Cieľ
Zabezpečiť kapacity pre
seniorov a ŤZP

Opatrenie
1.1 Zriadenie terénnej
sociálnej služby

Aktivita
1.1.1 Zriadenie opatrovateľskej služby
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V súvislosti s každou z vyššie uvedených aktivít si obec definovala aj ukazovatele
výsledku a dopadu, prostredníctvom ktorých bude sledovať napĺňanie a hodnotiť úspešnosť
jednotlivých aktivít. Ku každému ukazovateľu obec priradila merné jednotky a konkrétne
hodnoty, ktoré plánuje dosiahnuť do roku 2019 a následne aj ku koncu strategického obdobia,
v roku 2023.

TABUĽKA UKAZOVATEĽOV VÝSLEDKOV A DOPADOV
Typ
ukazovateľa

Názov ukazovateľa

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
2016

Cieľová hodnota
2019

2023

1.1.1 Zriadenie opatrovateľskej služby
Dopad

Počet klientov
využívajúcich
opatrovateľskú službu

Evidencia
OÚ

Počet

0

20

20

Dopad

Počet osôb
poskytujúcich
opatrovateľskú službu

Evidencia
OÚ

Počet

0

4

4

Zdroj: Obecný úrad Borský Svätý Jur.

V nadväznosti na takto kvantifikovanú predstavu o budúcej situácii vykonala obec aj
monitoring východiskových podmienok – zostavila sumár, v ktorom uvádza, aké kroky už
podnikla na dosiahnutie svojich cieľov a aké sú následne jej ďalšie možnosti. Obec zvážila,
kedy, za pomoci koho, za akých podmienok a s akými nákladmi bude môcť ďalej prispievať
k realizácii jednotlivých zámerov, pričom prehľad odpovedí na tieto kľúčové otázky zachytáva
nasledujúca tabuľka.

Zámer č. 1: Zriadenie opatrovateľskej služby
Druh sociálnej služby
Forma sociálnej služby
Cieľová skupina sociálnej
služby

Poskytovateľ sociálnej
služby
Kontaktná osoba
Začatie a ukončenie
projektu

Domáca opatrovateľská služba
Terénna forma (poskytovaná v domácom prostredí klienta)
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej
osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej II a
b) b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách.
Obec Borský Svätý Jur
Mgr. Anna Kratochvílová
Zámer bol čiastočne zrealizovaný, opatrovateľskú službu obec
Borský Svätý Jur poskytuje od 07. 02. 2018. V nasledujúcich
rokoch plánovacieho obdobia je zámerom obce navyšovanie
kapacít služby.
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Prevádzkové podmienky
Stav projektu pred
realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy

Indikátory monitoringu
Požiadavky na kapacitu
Personálne zabezpečenie
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Realizácia projektu

§ 41 zákona o sociálnych službách
Absentujúca domáca opatrovateľská služba a vysoký dopyt po
tejto službe. Nepriaznivý demografický vývoj – starnutie
obyvateľstva.
Rozšíriť základnú sociálnu občiansku vybavenosť a uspokojiť
dopyt po absentujúcej opatrovateľskej službe na území obce.
Reagovať na nepriaznivý demografický vývoj.
Domáca opatrovateľská služba pre cca 20 klientov, ktorú budú
poskytovať 4 opatrovatelia. Ku dňu 05. 10. 2018 sa opatrovateľská
služba poskytuje 6 klientom, prostredníctvom dvoch
opatrovateliek. V nasledujúcom mesiaci pribudne ďalší klient
a taktiež jedna opatrovateľka.
Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu
počet osôb poskytujúcich opatrovateľskú službu
Existujúca kapacita: 6 klientov
Potrebná kapacita: 10 klientov
Plánované navýšenie kapacít realizáciou zámeru: o 4 miesta
Počet zamestnancov: 3 (k 31. 12. 2018)
Z toho odborných: 3
Z toho pomocných: 0
Nedostatok opatrovateľov, kvalita práce opatrovateľov.
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Obecný úrad prostredníctvom od 07. 02. 2018
opatrovateľov

Financovanie projektu
Druh výdavku
Realizácia
projektu
Realizácia
projektu
Realizácia
projektu
Realizácia
projektu
Realizácia
projektu
Realizácia
projektu
Realizácia
projektu
Realizácia
projektu

Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

02/2018

Z toho verejné zdroje

Z toho
súkromné
zdroje

EU

SR

VÚC

Obec

544,91

0

0

0

544,91

0

03/2018

423,35

0

0

0

423,35

0

04/2018

468,48

0

0

0

468,48

0

05/2018

949,76

0

0

0

949,76

0

06/2018

544,91

0

0

0

544,91

0

07/2018

544,92

0

0

0

544,92

0

08/2018

633,98

0

0

0

633,98

0

09/2018

601,57

0

0

0

601,57

0
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Spolu

4 711,88

0

0

0

4 711,88

0

Zdroj: Obecný úrad Borský Svätý Jur.

Komunitný plán bude obec vyhodnocovať každoročne na konci roka na obecnom
zastupiteľstve vždy za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka pred schválením rozpočtu
na nasledujúci rok.
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Plán financovania
Keďže možnosti obecného rozpočtu sú obmedzené, okrem celkovej výšky a štruktúry
nákladov na jednotlivé zámery je žiaduce poznať tiež zdroje financovania a odhadovaný objem
finančných prostriedkov (rozpočet) pre každý jeden rok. Uvedené atribúty prehľadne
zachytávajú nasledujúce dve tabuľky.
Plán financovania (v €)
Verejné zdroje
Štát
VÚC
Obec

Celkové
náklady

EÚ

Zriadenie
opatrovateľskej
služby

60 480

-

-

-

Spolu

60 480

-

-

-

Zámer

Spolu

Súkromné
zdroje

60 480

60 480

0

60 480

60 480

0

Zdroj: Obecný úrad Borský Svätý Jur.

Rozpočet pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2016 – 2023 (v €)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

0

6 480,00

8 000

10 000

12 000

12 000

12 000

Potreba prostriedkov na obdobie 2016 – 2023 spolu: 60 480 €
Zdroj: Obecný úrad Borský Svätý Jur.
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ZÁVER
Aj keď žijeme v turbulentnom, rýchlo sa meniacom prostredí, predstavuje komunitný
plán významný oporný bod v procese plánovania sociálnych služieb,, ktoré je nevyhnutné pre
efektívnu organizáciu a zabezpečenie širokej škály činností umožňujúcich dosiahnuť lepšiu
kvalitu, širšie portfólio a vyššiu adresnosť sociálnych služieb. Zostavenie komunitného plánu
i komunitné plánovanie ako také úzko súvisí a nadväzuje na jeden zo základných strategických
dokumentov – program
gram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Zatiaľ čo program rozvoja
posudzuje a stanovuje ciele pre 3 prioritné oblasti, komunitný plán zameriava svoju pozornosť
výhradne na jednu, sociálnu oblasť.
Cieľom komunitného plánu nie je vymenovať rad opat
opatrení,
rení, ktoré by samospráva chcela,
avšak nemôže uskutočniť,, ale stanoviť reálne zámery, ktoré má obec možnosť zrealizovať
počas aktuálneho plánovacieho obdobia. Komunitný plán je zostavovaný ako otvorený
dokument, ktorý je možné priebežne aktualizovať, vďak
vďakaa čomu operatívne reaguje na nové
výzvy a poskytuje k nim hneď aj príslušné riešenia.
Obec Borský Svätý Jur si na obdobie rokov 2016 – 2023 vytýčila 1 zámer v oblasti
poskytovania sociálnych služieb, na ktorý bude potrebovať
ebovať finančné prostriedky v celkovej výške
60 480 EUR.. Zrealizovaním všetkých vytýčených zámerov bude naplnená vízia obce na roky
2016 – 2023,, čím sa kvalita sociálnych služieb v obci výrazne zlepší. V tejto súvislosti plní
komunitný plán nielen informačnú funkciu pre verejnosť, al
alee vystupuje tiež ako významný nástroj
monitoringu pre obec samotnú.
Na zostavení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur na roky
2016 – 2023 sa podieľalo niekoľko partnerov: zástupcovia obce, odborníci na sociálnu oblasť,
poskytovatelia i užívatelia sociálnych služieb, externá projektová spoločnosť, verejnosť i ďalšie
organizácie. Dokument bol spracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský
ostenský zákon) v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s inými legislatívnymi
normami a strategickými dokumentmi. Vzhľadom na uvedené predstavuje Komunitný plán
sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur na roky 2016 – 2023 cenný nástroj na riadenie
lokálnych procesov a dosahovanie pokroku v sociálnej oblasti.
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