PRÍLOHA Č.3

PREHĽAD ŠTRUKTÚRY STRATÉGIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI PATA
STRATEGICKÁ VÍZIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Cieľavedomá a koordinovaná starostlivosť o všetky kategórie obyvateľov obce, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom fungujúcej siete sociálnych služieb
a je založená na skutočnom dopyte a uspokojení potrieb občanov.

STRATEGICKÝ CIEĽ ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mobilizovaním vnútorného potenciálu a využívaním vonkajších podporných zdrojov zabezpečiť vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj sociálnych
služieb v obci.

Stratégia je rozpracovaná do cieľov podľa jednotlivých cieľových skupín, priorít, opatrení a aktivít, realizácia ktorých umožní dosiahnuť víziu rozvoja sociálnych služieb
v obci. K jednotlivým aktivitám sú stanovené finančné podmienky na ich realizáciu (zdroje krytia), časový plán ich realizácie, ako aj personálne zabezpečenie vo forme gestora a
partnerov.
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CIELE A PRIORITY ROZVOJA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU SENIORI A OSOBY SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
Do cieľovej skupiny patria: seniori, osoby so zdravotným postihnutím, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom
CIEĽ

Vytváranie podmienok pre dôstojný a bezpečný život seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, zotrvanie seniorov v ich prirodzenom prostredí, resp. inklúziu ľudí so
zdravotným znevýhodnením

Priorita

Opatrenie

Aktivita

Priorita 1.
Posilniť
komunitný
charakter
sociálnych služieb

Opatrenie 1.1.
Podpora existujúcich
ambulantných
a terénnych foriem
sociálnych služieb

Aktivita 1.1.1. Zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby v Dennom centre (podľa § 56 zákona
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov – ďalej len zákon o sociálnych
službách)
Aktivita 1.1.2. Zabezpečenie poskytovania terénnej
opatrovateľskej služby (podľa §41 zákona o
sociálnych službách)

2017 - 2022

dotácia
z obce
+
dotácia
zo
ŠR,
sponzori, 2% dane

Obec Pata,
Nezábudka Pata, n. o.

2017 - 2022

Obec Pata,
Nezábudka Pata, n. o.

Aktivita 1.1.3. Zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby v jedálni - aj prostredníctvom donášky
(podľa §58 zákona o sociálnych službách)

2017 - 2022

Aktivita 1.2.1. Zabezpečenie priestorov na
poskytovanie sociálnych služieb v Dennom
stacionári formou prístavby k existujúcemu
obecnému objektu
Aktivita 1.2.2. Zabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb v Dennom stacionári (podľa §40
zákona o sociálnych službách)

2017 - 2022

úhrady klientov +
dotácia
z obce
+
dotácia
zo
ŠR,
sponzori, 2% dane
úhrady klientov +
dotácia
z obce
+
dotácia
zo
ŠR,
sponzori, 2% dane
obecný
rozpočet,
dotácia zo ŠR a EU

2017 - 2022

úhrady klientov +
dotácia
z obce
+
dotácia
zo
ŠR,
sponzori, 2% dane

Obec Pata,
Nezábudka Pata, n. o.
Poznámka: Jedná sa
o rozšírenie
služieb
Nezábudky Pata, n. o.

Aktivita 1.2.3. Poskytovanie prepravnej služby
(podľa §42 zákona o sociálnych službách) – „sociálny
taxík“

2017 - 2022

úhrady klientov
obecný rozpočet

Obec Pata

Opatrenie 1.2.:
Podpora vzniku
nových
ambulantných a
terénnych foriem
sociálnych služieb

Časový
harmonogram

Finančné zdroje

Gestor/partner
Poznámka

+

Obec Pata,
Nezábudka Pata, n. o.
Obec Pata
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Priorita 2:
Zabezpečiť
poskytovanie
pobytových
foriem sociálnych
služieb
v zariadeniach

Opatrenie 2.1.:
Podpora existujúcich
pobytových
sociálnych služieb

Aktivita 2.1.1. Zabezpečenie poskytovania
sociálnych služieb
v Zariadení pre seniorov a DSS (podľa §35/ZpS/ a
§38 /DSS/ zákona o sociálnych službách)

2017 - 2022

úhrady klientov +
dotácia
z obce
+
dotácia
zo
ŠR,
sponzori, 2% dane

Obec Pata,
Nezábudka Pata, n. o.

CIELE A PRIORITY ROZVOJA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU RODINY S DEŤMI
Do cieľovej skupiny patria: rodiny s malými deťmi
CIEĽ
Vytváranie priaznivých životných podmienok pre rodiny s deťmi
Priorita

Opatrenie

Priorita 1:
Pomoc rodinám s
deťmi
nachádzajúcimi sa
v nepriaznivej
sociálnej situácii

Opatrenie 1.1.:
Zabezpečiť cenovo
dostupné bývanie pre
rodiny s deťmi

Aktivita
Aktivita 1.1.1. Výstavba sociálnych nájomných
bytov pre mladé rodiny

Časový
harmonogram

Finančné zdroje

2017 - 2022

obecný
rozpočet,
dotácia zo ŠR a EU

Gestor/partner
Poznámka
Obec Pata
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CIELE A PRIORITY ROZVOJA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU OSOBY OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM A SOCIÁLNE VYLÚČENÍ
Do cieľovej skupiny patria: členovia marginalizovaných komunít: členovia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), občania v prechodnej sociálnej kríze,
dlhodobo nezamestnaní, osoby ohrozené závislosťou
CIEĽ
Predchádzanie sociálnej exklúzii a podpora inklúzie sociálne vylúčených, zlepšenie prístupu členov MRK k sociálnej infraštruktúre
Priorita

Opatrenie

Priorita 1:
Aktivizovať
marginalizované
komunity (najmä
rómske) k riešeniu
ich problémov,
zlepšovať vzťahy
medzi
príslušníkmi
marginalizovaných
komunít (najmä
rómskych) a
komunitou celej
obce

Opatrenie 1.1.:
Zabezpečenie
poskytovania sociálnej
služby v komunitnom
centre (podľa § 24 d)
zákona o sociálnych
službách)

Aktivita

Časový
harmonogram

Finančné zdroje

2018 - 2019

obecný
rozpočet,
dotácia zo ŠR a EU

Obec Pata

2019 - 2022

dotácia
z obce
+
dotácia
zo
ŠR,
sponzori

Obec Pata

Aktivita 1.1.1. Prestavba existujúceho obecného
objektu (starej škôlky) pre účely zriadenia a
fungovania komunitného centra
Aktivita 1.1.2. Zriadenie a prevádzkovanie
komunitného centra

Gestor/partner
Poznámka
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SPOLOČNÉ CIELE A PRIORITY ROZVOJA PRE VŠETKY CIEĽOVÉ SKUPINY
CIEĽ
Pomoc a podpora občanom v nepriaznivej sociálnej situácii
Priorita

Opatrenie

Aktivita

Časový
harmonogram

Finančné zdroje

Priorita 1:
Zabezpečiť
podmienky na
uspokojovanie
základných
životných potrieb

Opatrenie 1.1.:
Zabezpečenie
poskytovania služieb
na uspokojovanie
základných životných
potrieb

Aktivita 1.1.1. Úprava existujúcich obecných
priestorov na poskytovanie sociálnej služby
v práčovni a stredisku osobnej hygieny.

2017-2019

obecný rozpočet

Aktivita 1.1.2. Poskytovanie sociálnej služby
v práčovni a stredisku osobnej hygieny

2019 - 2022

obecný rozpočet

Priorita 2:
Podpora pri
riešení problémov
formou
poradenstva

Opatrenie 2.1.:
Zabezpečenie
vykonávania
odbornej činnosti
a inej činnosti

Aktivita 2.1.1. Vykonávanie sociálneho
poradenstva

2019 - 2022

obecný rozpočet

Aktivita 2.1.2. Vykonávanie právneho poradenstva

2019 - 2022

obecný rozpočet

Priorita 3:
Riešenie
nepriaznivej
situácie občanov v
teréne

Opatrenie 3.1.:
Zabezpečenie
poskytovania
terénnej sociálnej
služby krízovej
intervencie

Aktivita 3.1.1. Zabezpečenie poskytovania terénnej
sociálnej práce

2017 - 2022

dotácia
z obce
+
dotácia
zo
ŠR,
sponzori, 2% dane

Gestor/partner
Poznámka
Obec Pata
Poznámka:
Ide
o
obecné priestory pri
klube dôchodcov
Obec Pata
Poznámka: Existujúca
pracovníčka obce – 2 x
do týždňa bude robiť
údržbu a hygienu
Obec Pata

Obec Pata
Poznámka:
Zamestnanie externého
právnika – 1x týždenne
Obec Pata,
Nezábudka Pata, n. o.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pata na roky 2016 - 2022

5

