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I. Úvod – základné vymedzenie problematiky
Realizácia komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Myjava vyplynula z
účinnosti zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon
o sociálnych službách/, ktorým prešli do pôsobnosti samosprávy i nové kompetencie
v sociálnej oblasti.
Sociálne služby
v súčasnej dobe sú orientované na nové druhy sociálnych služieb
a odborných činností, pričom
sa kladie dôraz na zvyšovanie kvality a odbornosti
poskytovaných sociálnych služieb a previazanosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Obsahom Komunitného plánu je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza
požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza demografických a sociologických
údajov, ciele a priority rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob
vyhodnocovania plnenia plánu. Plán je vypracovaný na obdobie do roku 2013.
Zmyslom komunitného plánovania je naplánovať také služby, ktoré zlepšia situáciu
cieľových skupín (seniori, rodina v núdzi, ohrozená rodina, občania bez prístrešia a pod.). Je
to metóda, ktorou sa plánujú sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifickým
požiadavkám a potrebám jednotlivých občanov. Jedná sa o otvorený proces zisťovania potrieb
a zdrojov a hľadania najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.
Preto hovoríme o komunitnom plánovaní sociálnych služieb, lebo základným definičným
znakom je, že sú poskytované obyvateľom danej komunity – mesta Myjava. Druhým
základným znakom je, že sú poskytované v komunite – v meste Myjava.
Komunitný plán sociálnych služieb poukazuje na pozitíva, ale aj problémy v jednotlivých
oblastiach, na súčasný stav i možnosti poskytovaných sociálnych služieb, na problémy, ktoré
sa musia denne v tejto širokej a veľmi závažnej oblasti riešiť i na možnosti riešenia do
budúcnosti.
Účelom predkladaného materiálu je snaha o vytvorenie súhrnnej štruktúry, pravidiel,
postupov a priorít v oblasti poskytovania sociálnych služieb v rámci mesta Myjava.
Je potrebné zdôrazniť, že komunitný plán je otvorený dokument, ktorý sa bude dotvárať a
ďalej kreovať podľa potrieb zodpovedajúcim miestnym podmienkam, potrebám komunity a
potrebám ľudí, ktorí sú alebo budú užívateľmi sociálnych služieb.
Komunitný plán mesta Myjava sa odvíja od Koncepcie sociálnej politiky mesta Myjava
schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č.108/2003 a Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava na roky 2000-2013 schváleného
Mestským zastupiteľstvom v Myjave uznesením č...../...... Vychádza z Národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, ktoré vydalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
v júni 2009.

1.1.

Komunita a komunitné plánovanie

Čo je komunitné plánovanie sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať
rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce i kraja a
ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie.
Charakteristickým znakom metódy je dôraz kladený:
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• na zapájanie všetkých, ktorých sa spracovávaná oblasť týka,
• na dialóg a vyjednávanie,
• na dosiahnutie výsledku, ktorý je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov.
Aby obyvatelia mohli uspokojovať svoje záujmy, potreby a nároky musia spolupracovať s
ďalšími ľuďmi. Ich záujmy a potreby sa môžu líšiť. Ľudia musia o svojich potrebách a
záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch ich naplnenia a spoločne hľadať
kompromisné riešenia, ktoré by aspoň čiastočne vyhovovali všetkým a pre nikoho by neboli
prehrou.
Slovo "plánovanie" označuje proces, v rámci ktorého sa komunita chce dostať zo súčasnej
situácie do budúcnosti, ktorá by lepšie vyhovovala občanom komunity. Plánovanie je cestou z
miesta nazvaného "súčasnosť" do miesta pomenovaného "dohodnutá budúcnosť".
Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti
poskytovateľov služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na naplňovanie potrieb
komunity. V záujme napĺňania spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych služieb v danej
komunite sa stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri:
• objednávatelia služieb,
• poskytovatelia služieb,
• príjemcovia služieb (klienti).
Všetky tri strany majú v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti
rozhodovania a finálnej podoby komunitného plánu.
Komunitné plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadanie
najlepšieho riešenia v oblasti sociálnych služieb.

1.2 Použitá terminológia
Prijímateľ sociálnej služby
Je osoba, ktorá využíva sociálne služby, pretože sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii.
Poskytovateľ sociálnej služby
Je subjekt poskytujúci sociálne služby ( za podmienok stanovených zákonom ).
Objednávateľ sociálnej služby
Je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb v danej komunite. Objednávateľom je najmä
obec a vyšší územný celok, teda subjekt, v kompetencii ktorého je sociálna oblasť. V našom
prípade objednávateľom sociálnych služieb je Mesto Myjava.
Sociálna služba
Je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo iná činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú
zamerané na:
• prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
• zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a
na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
• zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
• riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
• prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
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II. Analytická časť
2.1. Socio-demografická analýza
Základná charakteristika
Poloha:
Kód obce:
Názov okresu:
Názov kraja:
Prvá písomná zmienka o obci- meste - rok:
Nadmorská výška mesta v m:
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľov na km2:

západné Slovensko
504581
Myjava
Trenčiansky
1262
313
48 540 591
261

Mesto Myjava spolu s mestskou časťou Turá Lúka je strediskom rázovitej kopaničiarskej
oblasti medzi Záhorím na jednej strane a Považím na druhej strane. Leží na severe strednej
časti Myjavskej pahorkatiny, neďaleko jej hraníc s Bielymi Karpatmi.
Myjava sa nachádza v západnej časti Trenčianskeho kraja, 50 km od krajského mesta
Trenčín. V rámci trenčianskeho kraja plní funkciu terciálneho centra zabezpečujúceho vyššiu
a špecifickú obslužnú infraštruktúru pre obyvateľov všetkých obcí okresu Myjava.

2.1.1. Základné demografické údaje o meste Myjava a jeho obyvateľoch
Veková štruktúra obyvateľstva mesta Myjava
VEK
0 -14
15 -17
18 -61
62 -69
70 -74
75 -79
80 – 84
85+
Spolu
Stav k 31.7.2009

MUŽI

ŽENY
722
210
4126
424
164
148
90
35
5919

744
184
4140
544
272
246
142
89
6361
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Spolu
1466
394
8266
968
436
394
232
124
12280

Kategória
Obyvateľstvo celkom

počet
12 280

Muži od 18 do 60 rokov

3 982

Ženy od 18 do 55 rokov

3 545

Deti do 18 rokov

1 855

Deti do 15 rokov

1 462

Ostatní

2 898

V súčasnosti má mesto Myjava ešte relatívne dobrú skladbu vekovej štruktúry
obyvateľstva. Podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva predstavuje 15,2%, čo je ale
menej ako celoslovenský priemer (18,9%). Podiel obyvateľov v produktívnom veku 67,3% je
vyšší ako je celoslovenský priemer (62,2%). Podiel obyvateľov najstaršej vekovej skupiny
17,5 % je mierne nižší ako je celoslovenský priemer (18,9%).

Rok
2005
2006
2007
2008

Živonarodení
80
115
96
69

Prirodzen
Zomrelí ý prírastok

104
136
136
134

(-úbytok)
- 24
- 21
- 40
- 65

PriOdsťahovaní sťahovaní
129
127
132
121

193
207
213
179

Prírastok
(-úbytok)
sťahovaním
-64
- 80
- 81
-58

Celkový
prírastok
(-úbytok)
-88
- 101
- 121
- 123

* zdroj: MsÚ Myjava

V meste Myjava bolo k 31.12.2008 k trvalému pobytu prihlásených približne 12 325
obyvateľov. Uvedená tabuľka nám ukazuje, že počet obyvateľov Myjavy sa od roku 2005
plynulo znižuje. Počet obyvateľov klesá najmä v dôsledku prirodzeného úbytku a pri
stanovovaní výhľadového počtu obyvateľov Myjavy je potrebné zohľadniť dlhodobé trendy
demografického vývoja na Slovensku. Trendy demografického vývoja predpokladajú
znižovanie celkového prírastku obyvateľstva v Slovenskej republike. Prognóza predpokladá,
že v najbližších rokoch bude celkový prírastok obyvateľstva stagnovať a približne od roku
2020 sa celkový úbytok obyvateľstva zrýchli. Prognózy demografického vývinu na Slovensku
sú nepriaznivé, aj s ohľadom na zmenu vekovej štruktúry obyvateľstva (starnutie populácie).

2.1.2. Sociologické údaje
2.1.2.1. Štatistické údaje a analýza nezamestnanosti
Vývoj počtu uchádzačov o zamestnanie mal v meste Myjava od roku 2005 klesajúcu
tendenciu. Ku koncu roku 2008 začal stúpať počet uchádzačov o zamestnanie a za prvý
polrok 2009 sa viac ako zdvojnásobil oproti predchádzajúcemu obdobiu. Hlavným dôvodom
nárastu počtu uchádzačov o zamestnanie je hospodárska kríza, ktorá sa v sledovanom období
prejavila znižovaním počtu zamestnancov. Pretrvávanie krízy je viditeľné i v súčasnosti
a podľa predpokladov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ešte nastane nárast počtu
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evidovaných uchádzačov o zamestnanie i v tomto období /absolventov škôl/
k negatívnemu trendu vo vývoji zamestnanosti.

čím dôjde

Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Myjava k 31.12. príslušného roka
2003
Myjava
(okres)
9,07 %
Počet
evidovaných 1392
uchádzačov
Slovensko

15,19%

2004

2005

2006

2007

2008

Júl 2009

7,66 %

6,30 %

4,68 %

4,12 %

4,26 %

10,38 %

1183

971

718

628

621

1521

14,26%

11,67%

10,37%

8,43%

7,76%

2.1.2.2 Štatistické údaje o štátnych a sociálnych dávkach
Počet poberateľov sociálnych dávok v meste Myjava
Kumulatívne od začiatku roka
2008

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi

345

Počet poberateľov prídavku na dieťa

1732

Počet poberateľov rodičovského príspevku

328

Počet poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu

451

•

Príspevok na diétne stravovanie 113

•

Príspevok na hygienu a ošatenie 183
•

•

Príspevok na psa 0

Príspevok na prevádzku osobného motor.vozidla 75
•

Príspevok na osobnú asistenciu 11
•
•

Príspevok na prepravu 1

Príspevok na opatrovanie 68

Počet detí, ktoré poberali v roku 2008 opakovaný príspevok v náhradnej 14
rodinnej starostlivosti (NRS)/mesačne
Zdroj: ÚPSVaR pracovisko Myjava
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2.2 Analýza poskytovateľov
Na území mesta Myjava poskytujú sociálne služby organizácie s rôznou právnou formou:
samospráva, neziskové organizácie, rozpočtové organizácie Trenčianskeho samosprávneho
kraja a rozpočtové organizácie ÚPSVaR Trenčín.
2.2.1 Samospráva - Mesto Myjava poskytuje nasledujúce sociálne služby:
1. Opatrovateľská služba
Forma: terénna
2. Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Hurbanova 621/13
Forma: pobytová - celoročná
3. Denne centrum, Hoštáky 12
Forma: denná
4. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, ul. Trokanova 236
Forma: denná
5. Odľahčovacia služba
Forma: terénna
2.2.2 Neziskové organizácie – Sociálne služby Myjava, n.o.
1. Zariadenie núdzového bývania ISTOTA, ul. Trokanova
Forma: pobytová – celoročná
2. Útulok
Forma: pobytová – celoročná
3. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12
Forma: denná
2.2.3 Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
1. Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb služieb, ul. Staromyjavská
Forma: pobytová – celoročná
2.2.4 Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Trenčín
1. Detský domov Myjava, ul. Brezovská
Forma – pobytová - celoročná

2.2.1. Samospráva- Mesto Myjava
Mesto Myjava realizuje sociálnu pomoc a sociálne služby prostredníctvom oddelenia
sociálnych služieb Mestského úradu v Myjave.
Počet a vzdelanostná štruktúra zamestnancov oddelenia:
Celkový počet 19, z toho:
- sociálni pracovníci 3 (2 VŠ, 1 SŠ s maturitou)
- opatrovateľky 16
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2.2.1.1. Opatrovateľská služba
Druh sociálnej služby

sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného
stavu
alebo
z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku.

Forma sociálnej služby

terénna

Zriaďovateľ

Mesto Myjava

Úhrada

50 centov/hodina

Kapacita

80 opatrovaných

Rozsah služieb

Pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
starostlivosť o domácnosť, základné sociálne
aktivity, dohľad
16 opatrovateliek

Personálne zabezpečenie

Opatrovateľská služba je podľa zákona č.448/2008 Z.z. os sociálnych službách sociálna
služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II
podľa prílohy č.3 vyššie uvedeného zákona a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4
Ďalšie podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrady za opatrovateľskú službu
sú špecifikované vo VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v Myjave č.43/2009 zo dňa 23.4.2009.
K 31.7.2009 zabezpečuje Mesto Myjava tento druh sociálnej služby pre 74 opatrovaných
občanov prostredníctvom 16 opatrovateliek.
Opatrovateľská služba je medzi obyvateľmi mesta veľmi rozšírená a v poslednom období
sme zaznamenali nárast počtu žiadateľov. Mesto Myjava poskytuje tento druh sociálnej
pomoci všetkým žiadateľom, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky.
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2.2.1.2. Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Hurbanova 621/13, Myjava
Druh sociálnej služby

sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku.
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Forma sociálnej služby

Pobytová – celoročná

Zriaďovateľ

Mesto Myjava

Úhrada

50 centov/hodina

Kapacita
Rozsah služieb
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Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie,....
4

Personálne zabezpečenie

V zariadení opatrovateľskej služby sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna
služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č.3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
V zariadení opatrovateľskej služby sa:
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Bližšie podmienky poskytovania tohto druhu sociálnej služby, úhrada,... sú určené vo VZN
mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Myjave č.43/2009 zo dňa 23.4.2009.
Zariadenie opatrovateľskej služby je v našom meste novým zariadením, je vyčlenené
v časti „Domu osobitného určenia“, v ktorom je sústredená opatrovateľská služba v bytoch
opatrovaných. Zariadenie začne reálne fungovať od októbra 2009, kedy budú uzatvorené prvé
zmluvy s klientmi.
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2.2.1.3. Denné centrum, Hoštáky 12, Myjava

Druh sociálnej služby

Podporné služby

Forma sociálnej služby

Ambulantná

Zriaďovateľ

Mesto Myjava

Úhrada

Bez úhrady

Kapacita
Rozsah služieb

110
Záujmová činnosť, sociálne
poradenstvo

Personálne zabezpečenie

-

V dennom centre sa podľa zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba počas
dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému
rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa najmä:
a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť.
Denné centrum /bývalý klub dôchodcov/ v našom meste je najmä pre osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na saturáciu ich kultúrnych
a spoločenských potrieb. Utvárajú sa tu podmienky na ich záujmovú a kultúrnu činnosť.
Stretávajú sa tu skupinky obyvateľov s rôznym druhom postihnutia: telesne postihnutí,
nevidiaci a slabozrakí, mentálne postihnutí,...

2.2.1.4. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, ul. Trokanova 236, Myjava

Forma sociálnej služby

sociálne služby na podporu rodiny
s deťmi
Ambulantná

Zriaďovateľ

Mesto Myjava

Úhrada

Bez úhrady

Kapacita
Rozsah služieb

150
Záujmová činnosť, sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov
-

Druh sociálnej služby

Personálne zabezpečenie
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V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociálna služba počas dňa
fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú
schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje návyky
a spôsob života.
V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa podľa zákona o sociálnych službách
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
2. záujmovú činnosť.
Aktivity, ktoré sa pravidelne vykonávajú v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu
sú zamerané na budovanie, rozvoj schopností a zručností detí a mladých ľudí a tým aj na ich
následnú integráciu do spoločnosti. Realizuje sa tu niekoľko aktivít, ktoré učia ako aktívne
tráviť voľný čas ale i budovať v sebe sebaocenenie a hrdosť na etnickú príslušnosť:
komunitné stretnutia detí a mládeže, nácvik folklórneho súboru Khamoro, kurz šitia,
vyšívania a pletenia, plavecký kurz, počítačový kurz, príprava na vyučovanie, turistický
krúžok, realizujú sa tu i osvetové prednášky, karneval, deň detí, Mikulášsky večierok,
opekačky,...
Väčšina týchto aktivít je realizovaná bez nároku na finančnú odmenu, resp. finančné
ohodnotenie je naozaj len symbolické. pod dozorom, inak by úplne stratili efekt.
2.2.1.5 Odľahčovacia služba
Druh sociálnej služby

Podporné služby

Forma sociálnej služby

Terénna

Zriaďovateľ

Mesto Myjava

Úhrada

1 € /hodina

Kapacita
Rozsah služieb

Podľa dopytu
Pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
starostlivosť o domácnosť, základné
sociálne aktivity, dohľad
Opatrovateľky podľa potreby

Personálne zabezpečenie

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje
alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas
obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Ďalšie
podmienky poskytovania odľahčovacej služby, úhrady
za odľahčovaciu službu sú
špecifikované vo VZN mesta Myjava o poskytovaní sociálnych služieb schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Myjave č.43/2009 zo dňa 23.4.2009.
Keďže sa jedná o nový druh sociálnej služby, k 31.8.2009 sme nemali žiadnych žiadateľov
o poskytnutie odľahčovacej služby.
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2.2.1.6. Ostatné sociálne služby a sociálna pomoc poskytovaná samosprávou mesta
Myjava
Okrem vyššie uvedených sociálnych služieb, poskytuje mesto Myjava aj ďalšie formy
sociálnej pomoci a sociálnych služieb. Možno ich rozdeliť do niekoľkých kategórii:
A. Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov a o rodiny v hmotnej núdzi
Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej pomoci
Mesto Myjava v rámci pomoci
sociálne odkázaným občanom a najmä rodinám
nachádzajúcim sa v nepriaznivej sociálnej situácii každoročne vyčleňuje zo svojho rozpočtu
finančné prostriedky, ktoré sú použité na úhradu mimoriadnych výdavkov. Občania túto
formu sociálnej pomoci využívajú najmä na zakúpenie školských potrieb pre deti pred
nástupom do ZŠ, nákup ošatenia a obuvi, ale i liekov a úhradu nákladov spojených
s lekárskym vyšetrením mimo Myjavy. V roku 2008 o túto formu sociálnej pomoci požiadalo
celkovo 25 občanov, na základe prešetrenia sociálnych pomerov bola 7 občanom žiadosť
zamietnutá, teda 18 občanom bola rozdelená suma 1099 eur. Do 31.7.2009 požiadalo
o jednorazovú finančnú pomoc alebo jednorazovú dávku v hmotnej núdzi celkovo 19
občanov, z toho 19 občanom bola ich žiadosť zamietnutá. Vyčerpané finančné prostriedky
v tomto roku sú do 31.7. vo výške 673 €.
Poskytovanie návratných pôžičiek
mesto Myjava poskytuje od roku 2004
Na základe žiadostí viacerých občanov
svojim obyvateľom návratnú bezúročnú pôžičku. Túto formu sociálnej pomoci využívajú
občania najmä na úhradu vyúčtovaní spojených s bývaním, kúpou uhlia na zimné obdobie ale
i na bežné náklady spojené so svojou nepriaznivou finančnou situáciou.
2004

2005

2006

2007

2008

2009
do31.7.

Počet žiadateľov
požičaná suma za rok
v€

11
793

21
1 278

20
1480

31
2772

22
1859

19
1434

Organizovanie letných tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Mesto Myjava od roku 2005 organizuje pre 20 detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia letné tábory najmä prostredníctvom grantového programu z Nadácie pre deti
Slovenska- Hodina deťom. Tábory sú realizované s niekoľkými cieľmi - plnohodnotné
trávenie voľného času, nácvik asertívnych techník, upevnenie základných hygienických
návykov, upevnenie priateľstva a súdržnosti v skupine, samostatnosti, zodpovednosti
a udržiavania poriadku. Každý rok sa deti zúčastnili počas tábora niekoľkých celodenných
výletov. Deťom bolo zabezpečené zdarma doprava, ubytovanie, stravovanie i celodenné
výlety.
Vianočné posedenia pre deti, ktorých rodičia sa nachádzajú v hmotnej núdzi i pre
bezdomovcov
Mesto Myjava nezabúda na svojich občanov, ktorí majú nepriaznivú finančnú situáciu ani
počas najkrajších sviatkov roka – cez Vianoce. Každoročne organizujeme v priestoroch
Útulku i Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu posedenia spojené so slávnostnou
večerou, kultúrnym programom i malými darčekmi.
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Poskytovanie príspevku na dopravu, úpravu a obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor.
Mesto Myjava na základe platného VZN č.9/2005 schváleného uznesením MsZ
v Myjave č.180/2005 zo dňa 14.12.2005 poskytuje na úpravu a zachovanie vzťahov medzi
dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo
starostlivosti súdom a umiestnené do detského domova, príspevok na dopravu do detského
domova v ktorom je dieťa umiestnené. Tento príspevok môže byť vyplatený rodičovi alebo
osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa
zákona o životnom minime a ktoré nepresiahnu hranicu životného minima za obdobie 6
mesiacov pred podaním žiadosti. O tento druh príspevku doposiaľ nikto nepožiadal.
Tvorba úspor sa začína po uplynutí doby 1 roka od nariadenia ústavnej výchovy
v detskom domove. Mesto Myjava je od mája 2008 povinné sporiť jednému dieťaťu.
Finančné náklady do 31.8.2009 predstavujú sumu 1210,90 eur.
B. Starostlivosť o starých občanov
Príspevok na stravu pre dôchodcov
V Meste Myjava sa nachádza približne 4000 poberateľov dôchodkov, čo je asi 30%
z celkového počtu obyvateľstva. V oblasti starostlivosti o starých občanov mesto organizuje
spoločné stravovanie v 4 zmluvných stravovacích zariadeniach. Mesto poskytuje za jedno
odobraté jedlo denne finančný príspevok vo výške 0,50 eur. V roku 2003 sa s príspevkom
mesta stravovalo spolu 135 občanov, ročné náklady na stravovanie boli 233.000,-Sk V roku
2004 sa stravovalo v priemere 107 dôchodcov a ročné náklady boli 290.000,-Sk.

Rok

Priemerný počet
stravníkov za 1
mesiac/rok
Jedálnička

Priemerný počet
stravníkov za 1
mesiac/rok
St.MyjavaPekníková

Priemerný počet
stravníkov za 1
mesiac/rok
ZSŠ Myjava

Spolu
stravníkov

Ročné
Finančné
náklady
v€

2006

66/795

27/334

21/253

114

10 793

2007

62/752

38/455

21/258

121

11 406

2008

59/717

47/571

20/245

126

12 104

Byty osobitného určenia
Mesto Myjava je vlastníkom 25 bytov osobitného určenia na sídlisku Kamenné. Jedná sa
o 1 a 2-izbové byty, ktoré sú bezbariérové a sú prednostne určené občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím najmä pohybového aparátu.
Príspevok na úhradu dane za garáž
Mesto Myjava od 1.1.2006 neposkytuje zníženie dane o 50 % z nehnuteľnosti za garáž
o 50 % vo vlastníctve zdravotne ťažko postihnutých občanov. Preto Mesto Myjava od roku
2006 začalo poskytovať príspevok na úhradu dane za garáž.
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Poskytnutie príspevku na úhradu dane za garáž je sociálna pomoc zdravotne ťažko
postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom. Tento príspevok Mesto Myjava poskytuje občanom, ktorí sú vlastníkmi garáže
a zároveň sú vlastníkom motorového vozidla a sú odkázaní na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom. Príspevok na úhradu dane za garáž sa poskytuje max do
výšky 50% daňovej povinnosti.
Finančná podpora neziskových organizácii a združení združujúcich ľudí s rôznym
druhom postihnutia
V našom meste pracujú viaceré organizácie, ktoré združujú ľudí s rovnakým
druhom postihnutia. Mesto Myjava od roku 2003 pravidelne vyčleňuje zo svojho rozpočtu
financie na podporu dobrovoľných organizácii a združení pôsobiacich v meste. Okrem toho
mesto Myjaba poskytuje všetkým dobrovoľným organizáciám bezplatne priestory na ich
pravidelné stretávanie sa príp. organizovanie rôznych akcii a to v priestoroch Denného centra,
Domu kultúry Samka Dudíka alebo v Centre voľného času.. Niektoré organizácie majú od
mesta bezplatne k dispozícii i svoje vlastné priestory- kancelárie.
C. Ďalšie formy pomoci
Úhrada nákladov na pohreb
Pri úmrtí občana mesta Myjava, ale i občana, ktorý nemá v našom meste trvalý pobyt ale na
území mesta sa zdržiaval a u ktorého nie sú známi žiadni rodinní príslušníci a nemá kto
zabezpečiť pohreb, Mesto Myjava uhradí všetky výdavky spojené s jeho dôstojným
pochovaním.
Mesto ako osobitný príjemca
Mesto je osobitným príjemcom pri rodinných prídavkoch, dávke v hmotnej núdzi príp.
dôchodku. Ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku alebo rodinné prídavky nie sú
využívané v prospech dieťaťa, je oprávnenej osobe zastavený prídavok na dieťa a tento je
poukazovaný Mestu Myjava. V súčasnosti je Mesto poberateľom rodinných prídavkov pre 8
detí. Okrem toho Mesto preberá dôchodky a hospodári s nimi u dvoch obyvateľov.
Poradenská činnosť
Pre všetkých obyvateľov a všetky vekové skupiny je vykonávaná poradenská činnosť,
obyvateľom je ponúknutá pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pri nástupe do domova
dôchodcov, pri vybavovaní štátnych alebo sociálnych dávok alebo starobných a invalidných
dôchodkov. Obyvatelia sa na nás obracajú s prosbou o pomoc pri svojich rodinných
problémoch alebo výchovných problémoch svojich detí. Týmto občanom je poskytnuté
sociálne poradenstvo, prípadne sú objednaní k iným odborníkom: psychológovi,
psychiatrovi,....
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2.2.2 Neziskové organizácie – Sociálne služby Myjava, n.o.
2.2.2.1 Zariadenie núdzového bývania ISTOTA, ul. Trokanova 236, Myjava

Forma sociálnej služby

Sociálne služby na zabezpečenie
nevyhnutných
podmienok
na
uspokojovanie základných životných
potrieb
Pobytová –celoročná

Zriaďovateľ

Sociálne služby Myjava, n.o.

Úhrada

Viď text pod tabuľkou

Kapacita
Rozsah služieb

30 klientov
Ubytovanie na určitý čas, sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, utvárajú
podmienky na pranie, žehlenie, varenie,...
4

Druh sociálnej služby

Personálne zabezpečenie

Úhrada:
1. Rodič s 1 maloletým dieťaťom ..............................................56,42 €, t.j.1.700,-Sk
2. Rodič s 2 maloletými deťmi....................................................59,74 €, t.j.1.800,-Sk
3. Rodič s 3 maloletými deťmi ..................................................63,06 €, t.j. 1.900,-Sk
4. Rodič so 4 maloletými deťmi ................................................66,38 €, t.j. 2.000,-Sk
5. Rodič /tehotná žena/ bez ohľadu na počet detí nachádzajúci sa v hmotnej
núdzi:..........................................................................................23,23 €, t.j.700,-Sk
6. Osamelá tehotná žena /bez ďalších detí/ ...............................49,79 €, t.j.1.500,-Sk

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je
páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej
žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z
vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo
nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.
(2) V zariadení núdzového bývania sa
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.
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- zariadenie má k dispozícii 10 buniek, pričom každá bunka sa skladá z 2 izieb a sociálneho
príslušenstva,
- jednu bunku môžu obývať buď jeden alebo dvaja klienti s maloletými deťmi,
- výška nájomného je stanovená tak, aby klienti mohli zo svojho príjmu buď splácať dlhy,
ktoré majú voči mestu Myjava, príp. iným inštitúciám, alebo si mohli odkladať na príp.
podnájom,
- práca s klientmi je zameraná na riešenie bytovej situácie klientiek, ale aj ich celkovej
sociálnej situácie
- ubytovanie sa podarilo zabezpečiť 2 klientom: jednému bolo pridelené ubytovanie mestom
Myjava a druhá klientka odišla bývať k svojej starej mame,
- počas celého roka sa klientom poskytovalo sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní si
výživného, príp. iných úradných záležitostí,
- ku koncu roka sa zakúpil do niektorých izieb nábytok a kuchynská linka, nakoľko jednu
bunku chceme zrekonštruovať na kuchyňu a herňu pre všetkých klientov DOR-ky

Sledovaný údaj / rok
Kapacita zariadenia:
Počet klientov k 31.12. t.ktorého roka

29

26

32

2008
10
buniek
31

Z toho: osamel.rodičov:

10

9

12

11

Mal.detí:
Počet klientov, ktorí pribudli
V kalendárnom roku
Počet klientov, ktorí ubudli v kalendárnom
roku

19
3

17
4

20
13

20
15

1

6

4

16

7
5

5
3

7
3

9
3

10 -15 rokov

6

6

9

5

15 – 18 rokov

1

1

2

3

18 - 25 rokov

0

2

4

3

25 – 35 rokov

7

3

1

3

Nad 35 rokov

3

4

6

5

9
1.270,-

9
1.360,-

29
1.340,-

29
1,340,-

Vek klientov

2005
2006
2007
8 buniek 8 buniek 9 buniek

0 -6

rokov

6-10 rokov

Priemerný počet klientov
Priemerná mesačná úhrada za služby na klienta
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2.2.2.2 Útulok, ul. Trokanova 236, Myjava

Forma sociálnej služby

Sociálne služby na zabezpečenie
nevyhnutných
podmienok
na
uspokojovanie
základných
životných potrieb
Pobytová –celoročná

Zriaďovateľ

Mesto Myjava.

Úhrada

0,33 € /noc

Kapacita
Rozsah služieb

14 klientov
Ubytovanie na určitý čas, sociálne
poradenstvo, nevyhnutné ošatenie
a obuv, utvárajú podmienky na
prípravu stravy, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny
1

Druh sociálnej služby

Personálne zabezpečenie

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo
nemôže doterajšie bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť.
- klienti majú k dispozícii:
ktorých je i kúpeľňa s WC,

2 miestnosti + WC a kúpeľňu s vaňou, 2 miestnosti, súčasťou

Rok
Kapacita zariadenia
Počet klientov k 31.12.toho
kt.roka
- z toho
Muži
ženy
Priemerný počet klientov
Priemerná mesačná úhrada za
služby na klienta

2003
9

2004
9+1
9 +1

2005
14+3
13 + 2

2006
14 + 3
8+2

2007
14+3
6+1

2008
14+3
6+1

5
4
9

6
4
9

11
4
11

6
4
11

4
3
7

5
1
7

305,-

305,-

305,-

305,-

305,-

305,-
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2.2.2.3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12, Myjava

Druh sociálnej služby
Forma sociálnej služby

Denná

Zriaďovateľ

Sociálne služby Myjava, n.o.

Úhrada

Viď text pod tabuľkou

Kapacita
Rozsah služieb

Personálne zabezpečenie

Stravná jednotka od 1.9.2008:
desiata
Do 6 rokov
9,- Sk
Od 6 do 10 rokov
9 Sk
Od 10 do 15 rokov 10,- Sk
Nad 15 rokov
11,- Sk

Sociálna rehabilitácia, sociálne
poradenstvo, pracovná terapia,
záujmová činnosť
1- soc.pracovník /VŠ/
1- psychológ /VŠ/
1- zdravotná sestra /SŠ/
Na úväzky: špec.pedagóg /VŠ/,
pomocný vychovávateľ /SŠ/, odborný
prac. v dielni /SŠ/, pomocná kuchárka
/ZŠ/, práca s hlinou /SŠ/

Obed
21,- Sk
27,- Sk
29,- Sk
32,- Sk

Spolu
30,- Sk
36,- Sk
39,- Sk
43,- Sk

Výška úhrady je pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje:
a) denne do 4 hodín klientom do 18 rokov:
1. ktorý nevyžaduje mimoriadnu pozornosť, ani zvýšený dohľad, je samostatný pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, pri použití WC
0,50 €/deň
2. ktorý vyžaduje mimoriadnu pozornosť, sústavný dohľad, potrebuje pomoc pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, použití WC
0,66 €/deň
b) denne viac ako štyri hodiny klientov do 18 rokov:
1. ktorý nevyžaduje mimoriadnu pozornosť, ani zvýšený dohľad, je samostatný pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, pri použití WC
0,83 €/deň
2.
ktorý vyžaduje mimoriadnu pozornosť, sústavný dohľad, potrebuje pomoc pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, použití WC
1,16 €/deň
c) denne do 4 hodín klientom nad 18 rokov:
1. ktorý nevyžaduje mimoriadnu pozornosť, ani zvýšený dohľad, je samostatný pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, pri použití WC
0,83 €/deň
2. ktorý vyžaduje mimoriadnu pozornosť, sústavný dohľad, potrebuje pomoc pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, použití WC
1 €/deň
b) denne viac ako štyri hodiny klientov nad 18 rokov:
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1.

ktorý nevyžaduje mimoriadnu pozornosť, ani zvýšený dohľad, je samostatný pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, pri použití WC
1,16 €/deň
2.
ktorý vyžaduje mimoriadnu pozornosť, sústavný dohľad, potrebuje pomoc pri
sebaobslužných činnostiach, pri jedení, použití WC
1,49 €/deň
Dňa 01.10.2006 boli stanovené ceny v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých
ÚSVIT v Myjave v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, s prihliadnutím na zákon NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov a na základe uznesení správnej rady neziskovej organizácie č. 4/2003, č.
18/2004, č. 28/2004, č. 31/2005, č. 9/2006 a č. 26/2006 správnej rady neziskovej organizácie.
Výška úhrady bola stanovená v závislosti od veku, počtu hodín pobytu v zariadení a od
starostlivosti, ktorú si klient vyžaduje. Pokiaľ si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť úhrada je
vyššia a pokiaľ si nevyžaduje mimoriadnu starostlivosť úhrada je nižšia.
Tieto úhrady platia od októbra 2006 a do dnešného dňa sa neprehodnocovali. Je potrebné
v blízkej dobe však stanoviť nový cenník služieb s prihladnutím na nový zákon o sociálnych
službách.
-

DSS pre deti a dospelých poskytuje starostlivosť zdravotne postihnutím deťom
a dospelým, ktorí sú telesne postihnutí, majú duševné poruchy a poruchy správania alebo
sú zároveň zmyslovo postihnutí,
- poslaním DSS pre deti a dospelých je skvalitnenie a zlepšenie života zdravotne
postihnutých detí , dosiahnutie najvyššieho rozvoja ich osobnosti,
- v DSS sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ďalšia starostlivosť, ktorou je výchova,
poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rekreačná činnosť
a rehabilitačná činnosť
- klientom je vypracovaný individuálny výchovno - vzdelávací plán a dvakrát ročne
hodnotenie fyzických a psychických funkcií
zameraná na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, orientácie, koordinácie
- činnosť je
pohybov, rozvoj fantázie, zapamätanie si postupov, informácii, individuálnej realizácie,
rozvoj zručností, počúvania, rozoznávania materiálov, zvukov a pod. Činnosť je
zameraná aj na samostatnosť, celkovú zručnosť a rozvoj tvorivého myslenia.
- klienti pod vedením špeciálneho pedagóga opakujú nadobudnuté školské vedomosti,
- dvakrát ročne sa vypracováva psychologická správa,
- v dielni počas celého roka vyrábajú rôzne výrobky, vykonávajú rôzne menšie práce
v zariadení, menšie opravy a pod.
- v zariadení prebieha fyzioterapia, svetloliečba, termoterapia, liečebná telesná výchova,
cvičenie na fitloptách, vodoliečba
počas celého roka prebieha arteterapia – práca s hlinou a maľovanie rôznymi technikami na
papier, hodváb, drevo,....
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Sledovaný údaj: rok
Kapacita zariadenia:

2003
10

2004
10

2005
20

2006
20

2007
20

2008
20

Počet klientov k 31.12. toho kt.roka
Počet klientov, ktorí pribudli
v kalendárnom roku
Počet klientov, ktorí ubudli v kalendárnom
roku
- z toho
chlapci
dievčatá

7
7

13
6

19
8

19
1

17
4

15
2

0

2

2

1

5

4

5
2

10
3

14
5

14
5

13
4

11
4

Vek klientov

rokov

-

-

3

1

0

0

6-15 rokov

-

2

4

7

5

3

15 -18 rokov

3

2

4

3

3

2

18 – 25 rokov

3

7

5

4

5

5

Nad 25 rokov

1

2

3

4

4

5

7

13

19

12

11

11

375,-

375,-

375,-

543,-

521,-

533,17,69€

2 -6

Priemerný počet klientov
Priemerná mesačná úhrada za služby na
klienta

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s denným pobytom ako taký, nie je
definovaný v novom zákone o sociálnych službách a preto v tomto období prebieha jeho
transformácia na rehabilitačné stredisko v zmysle § 37.

2.2.3. Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Domov dôchodcov – domov sociálnych služieb, ul. Staromyjavská 77, Myjava

Forma sociálnej služby

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej
situácie
z dôvodu
ťažkého
zdravotného
postihnutia,
nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku
Pobytová – celoročná

Zriaďovateľ

Trenčiansky samosprávny kraj

Úhrada

200 €

Kapacita
Rozsah služieb

150
Ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská
starostlivosť, upratovanie, pranie, žehlenie,
osobné vybavenie, záujmová činnosť
64 z toho 21 občanov Myjavy

Druh sociálnej služby

Počet žiadateľov
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V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy
č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň
odkázanosti
je najmenej III podľa prílohy č. 3.
(2) V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť,
c) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Myjave poskytuje sociálne služby pre
150 klientov. V DD-DSS sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách a ich stupeň
odkázanosti je V. a VI. a fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
V zariadení sa poskytuje i nepretržitá 24 hodinová zdravotná starostlivosť
a vykonávajú sa základné zdravotné úkony: preväzy, výdaj a podávanie liekov,... Od roku
2008 sa rozšírila možnosť obyvateľov domova o aktívne trávenie voľného času a je im
poskytovaná pracovná terapia na všetkých oddeleniach. Vykonávajú sa rôzne činnosti ako sú
práca s papierom -precvičovanie jemnej motoriky rúk, práca s prírodnými materiálmi,...
Okrem toho je klientom poskytovaná muzikoterapia, biblioterapia, artetarapia.
Domov dôchodcov -Domov sociálnych služieb v Myjave organizuje pre svojich klientov
množstvo rôznych kultúrnych a záujmových aktivít: vystúpenia detí z materských škôl,
folklórneho súboru Kopaničiarik, zábavy so živou hudbou, stavanie mája, opekačky, guláš
párty v PKO Trnovce, športové hry, jeden 2-denný zájazd a niekoľko 1-denných, maškarný
ples, Katarínsku zábavu,.... U obyvateľov sú žiadané aj návštevy rímskokatolického
a evanjelického farára.
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2.2.4 Zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Trenčín
Detský domov Myjava, ul. Brezovská, Myjava

Forma sociálnej služby

Zariadenie sociálno-právnej ochrany
detí
Celoročná-pobytová

Zriaďovateľ

ÚPSVaR Trenčín

Úhrada

Formou výživného (30%životného
minima)
20
Ubytovanie, stravovanie, výchova,
vzdelávanie, odborné poradenstvo,
osobné vybavenie, záujmová
činnosť,...
20

Druh sociálnej služby

Kapacita
Rozsah služieb

Personálne zabezpečenie

Detský domov zabezpečuje starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou výchovou v jednej
samostatnej skupine, v 1 špecializovanej skupine pre deti s mentálnym a telesným
postihnutím a v dvoch profesionálnych rodinách. K 31.8.2009 je umiestnených 17 detí, z toho
4 deti v profesionálnych rodinách, 7 detí v špecializovanej skupine, 6 detí v samostatnej
skupine. Detský domov zabezpečuje deťom riadnu dochádzku do školských a predškolských
zariadení v rámci mesta Myjava, pri deťoch pripravujúcich sa na budúce povolanie i mimo
mesta Myjava. Detský domov poskytuje deťom i isté finančné zabezpečenie formou
vreckového podľa veku dieťaťa. Pri odchode chovancov z detského domova je im poskytnuté
odchodné. Počas celého roka sa deťom organizujú rôzne akcie: výlety, tábory, návštevy
kultúrnych a športových podujatí,.....

2.3 ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Jedným z najdôležitejších krokov komunitného plánovania je analýza požiadaviek
príjimateľov - obyvateľov mesta Myjava. Určuje sa na základe dvoch rozdielnych súborov dát
Prvvým súborom dát sú štatistické údaje o obyvateľstve mesta, ktoré nám hovoria, v akej
miere sú v populácii zastúpení obyvatelia, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb, napr.
seniori, občania so zdravotným postihnutím a pod.... Pomocou normatívov požiadaviek
ukazujú, aký podiel osôb konkrétnej cieľovej skupiny bude potrebovať danú službu.
Požiadavky takto vypočítané majú však len pravdepodobný charakter, preto sa využíva aj
analýza druhej skupiny dát – prieskum požiadaviek priamo od obyvateľov, napr.
prostredníctvom dotazníkov, ankiet a pod.
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Nakoľko v súčasnosti nemáme k dispozícii výsledky prieskumu medzi obyvateľmi mesta
Myjava tieto budú do cieľov a opatrení komunitného plánu mesta Myjava zakomponované
po ich realizácii a následnom spracovaní.

III. SWOT analýza mesta Myjava z hľadiska sociálnych služieb

3.1 Silné stránky
•

•

•

•
•
•
•

3.2 Slabé stránky
• Nedostatočná
kapacita
zariadenia
opatrovateľskej
služby
a absencia
vlastného zariadenia pre seniorov
• Dlhé čakacie lehoty na umiestnenie
občanov v DD - DSS
• Nepriaznivý demografický vývin
• Nedostatok vlastných finančných zdrojov
mesta na rozvoj sociálnych služieb
počet
odborných
• Nedostatočný
pracovníkov
v už
existujúcich
zariadeniach soc. služieb
• Nedostatok pracovných príležitostí na
trhu
práce
pre
marginalizované
a znevýhodnené sociálne skupiny
• Vysoký podiel obyvateľov komunity so
sociálnymi problémami a s poruchami
sociálneho správania a spolužitia v
komunite.
• Nezáujem samotných rodičov detí
• Zlyhanie osobnej zodpovednosti klienta
za vlastný život a absencia aktívneho
prístupu k riešeniu vlastnej životnej
situácie
•

Záujem mesta a jej oficiálnych
zložiek o rozvoj sociálnej oblasti
a vôľa riešiť problémy skupín
ohrozených sociálnym vylúčením
Vlastná
legislatívna
činnosť
samosprávnych orgánov umožňujúca
úpravu niektorých oblastí sociálnych
služieb podľa špecifických potrieb
podmienok komunity
Poskytnutie možnosti obyvateľom
mesta a ich záujmovým združeniam
o identifikáciu a prezentáciu ich
problémov
a potrieb
v sociálnej
oblasti a umožnenie spoločne hľadať
a navrhovať riešenia
Finančná dostupnosť sociálnych
služieb
Už existujúca sieť inštitucionálnych
sociálnych služieb a jej potenciál
Poskytovanie bezplatných priestorov
spoločenským
organizáciam
pôsobiacim v sociálnej oblasti
Aktívna
pomoc,
spolupráca
a finančná
podpora
rómskej
organizácii pôsobiacej na území
mesta
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3.3 Príležitosti

3.4 Ohrozenia

•

•

•

•

•

Existujúca
nová
legislatíva
upravujúca vzťahy sociálnych služieb
a možnosti jej využitia komunitou
mesta
Využitie možností projektového
a donorského získavania domácich aj
zahraničných zdrojov na rozvoj
sociálnych služieb ( fondy veľkých
podnikateľských subjektov, štátne
fondy, fondy EÚ a pod. )
Systémovejšie využitie existujúcich
možností obecných masmédií pre
propagáciu a informovanosť o dianí
v sociálnej sfére komunity ( vznik
sprievodcu soc. službami, adresáre
i v elektronickej forme )
Záujem a chuť ľudských zdrojov
vzdelávať sa so zameraním na
sociálnu sféru.

•
•
•

•
•

•

Demografický
vývoj
populácie
v komunite, očakávajúci nárast počtu
sociálnych
kategórií
občanov
vyžadujúcich väčšiu mieru sociálnych
služieb ( hroziaca disparita
medzi
potrebami a možnosťami )
Administratívna náročnosť služieb
Zvyšujúca sa nezamestnanosť a s tým
súvisiaci nárast sociálno- patologických
javov
Postoje
a predsudky
zo
strany
zamestnávateľov
pri
poskytovaní
pracovných
príležitostí
marginalizovaným
znevýhodneným
sociálnym skupinám komunity
Nízke príjmy seniorov neumožňujúce
platiť plné úhrady za sociálne služby
Nedostatočná
starostlivosť
o pomáhajúcich pracovníkov (syndróm
vyhorenia) a s tým súvisiac odliv
odborných pracovníkov do iných oblastí
Nedostatočné vlastné finančné zdroje

3.5 Zhrnutie SWOT analýzy
Zo zhrnutia a porovnania pôsobiacich faktorov SWOT analýzy je zrejmé, že existuje
nerovnováha v pomere počtu a rozsahu silných stránok k prvkom a javom, ktoré pôsobia ako
slabé stránky. Počet a pôsobenia slabých stránok a ohrození je prevažujúcejší nad silnými
stránkami a príležitosťami.
Z tohto stavu je možné reálne a kvalifikovane predpokladať ďalší vývoj v prípade, že
by sa takto zmonitorované a identifikované deficity a disparity neriešili a tento stav by
v komunite mesta dlhodobo pretrvával, mohli by nastať tieto sociálno-ekonomické prejavy:
• Nárast sociálno-patologických javov v komunite
• Vznik a narastanie sociálneho napätia destabilizujúceho situáciu a vzťahy v komunite
mesta
• Pokles súčasnej úrovne už poskytovaných sociálnych služieb, ako aj riziko
nemožnosti realizovania zákonných nárokov občanov v oblasti sociálnych služieb
v potrebnom rozsahu
• Rozpor medzi mierou finančných a materiálnych vstupov vynaložených na oblasť
sociálnych služieb a mierou a kvalitou jej výstupov pre prijímateľov cieľových skupín
obyvateľov komunity mesta
• Prehlbovanie závislosti komunity mesta a jej obyvateľov v oblasti sociálnych služieb
od iných systémov a subjektov stojacich mimo jej teritoriálny rámec.
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IV. Financovanie sociálnych služieb
Zabezpečenie sociálnej pomoci občanovi, ktorý je na ňu odkázaný, sa v súčasnosti dá
dosiahnuť iba viaczdrojovým modelom financovania. Zdroje financovania je možné rozdeliť
do dvoch skupín:
1. obligatórne zdroje financovania (legislatívne garantované):
• rozpočet miest, obcí a samosprávnych krajov,
• úhrada od zdravotných poisťovní - za zdravotnícke služby poskytované v sociálnych
zariadeniach
2. fakultatívne zdroje financovania (nesystémové zdroje financovania sociálnych služieb,
ktoré majú doplnkový, jednorazový alebo účelovo viazaný charakter):
• sponzorské dary a príspevky,
• podiely výnosov hier a lotérií,
• vecné a finančné dary klientov a rodinných príslušníkov,
• vlastná doplnková ekonomická činnosť,
• zdroje zahraničnej pomoci a iné.
Zabezpečenie dostatočných zdrojov je základnou podmienkou fungovania a rozvoja
každého sociálneho systému o to viac, že vytváraný systém sociálnych služieb komunity
mesta, je a bude významným požadovateľom a spotrebiteľom finančných zdrojov.
V roku 2008 bola bilancia verejných výdavkov
mesta Myjava v nominálnom
i percentuálnom vyjadrení nasledovná:
Rozpočet
mesta
2008 ( v tis. € )
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Mesto spolu
tis. €
167,73
109,34
58,39

8.559,04
6.416,02
2.145,02

Sociálna sféra
%
1,96
1,70
2,72

Financovanie konkrétnych sociálnych služieb za rok 2008: opatrovateľská služba, denné
centrum /klub dôchodcov/, nízkopahové denné centrum pre deti a rodinu /KC Khamoro/:
Príjmy v tis. € :
Spolu bežné príjmy:
26,59
z toho KC Khamoro:
2,32
úhrady za soc.služby:
9,33
Spolu kapitálové príjmy:
14,94
Financovanie sociálnej sféry na najbližšie obdobie: predpoklad na rok 2009 /v tis. €/:
Príjmy: úhrady za soc.služby: 8,90
Bežné výdavky:
267,19
Uvedený prehľad súčasného financovania sociálnej sféry z verejných zdrojov mesta
v nominálnom aj percentuálnom vyjadrení, ale aj plánovaného financovania do najbližšieho
obdobia nasvedčuje o skutočnosti, že potreby rozvojových programov a cieľov sociálnych
služieb obsiahnuté v ďalších kapitolách komunitného plánu nie je možné zabezpečiť len
z verejných zdrojov rozpočtu mesta. Zvlášť problémová je situácia vo finančne náročnej
kapitálovej oblasti.
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Na základe uvedeného je možné predpokladať, že za úspech bude možné považovať
zabezpečenie pokrytia aspoň bežných výdavkov na prevádzku súčasných existujúcich
zariadení, ale aj pripravovaných a postupne realizovaných projektov. Verejné prostriedky
rozpočtu nebudú schopné zvládnuť financovanie kapitálových výdavkov nových rozvojových
programov komunitného plánu, preto prioritným zdrojom získavania kapitálu na rozvojové
projekty budú pre mesto prostriedky z fondov EÚ.

V. Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
5.1 Sumarizácia sociálnej problematiky
Tak, ako na každú oblasť života mesta, tak aj na sociálnu oblasť vplývajú vonkajšie
faktory – sociologické (demografické zmeny, zmeny v životnom štýle, oslabovanie tradičných
ľudských hodnôt, oslabovanie rodiny), technologické (inovácie, informatizácia spoločnosti),
ekonomické (decentralizácia verejnej správy, makroekonomický vývoj spoločnosti) a
politické faktory (členstvo SR v EÚ, NATO, globalizácia ekonomiky, zavedenie eura). Proces
starnutia obyvateľstva si bude vyžadovať posilnenie zdravotníckych a sociálnych služieb.
Problematika sociálnych služieb je na úrovni mesta legislatívne upravená a to formou
všeobecne záväzných nariadení. Oblasti, ktoré súvisia so sociálnou problematikou, sú tiež
riešené v strategických dokumentoch (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
sektorové stratégie zamerané na rozvoj školstva).
Na národnej úrovni došlo k novelizácii niektorých kľúčových zákonov upravujúcich
sociálnu problematiku. Nový zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. je orientovaný na
jednotlivca, rodinu a komunitu fyzických osôb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.
Zákon zaručuje fyzickej osobe práva na poskytnutie sociálnej služby, alebo zabezpečenie jej
poskytnutia, tiež právo výberu poskytovateľa. Sú vytvorené rovnaké podmienky pre
poskytovateľov sociálnych služieb a to bez ohľadu na to, či ide o verejných alebo neverejných
poskytovateľov. Stanovuje sa podmienka zápisu poskytovateľov sociálnych služieb do
registra, sú definované štandardy kvality sociálnych služieb, tiež povinnosť poskytovateľa
vypracovať individuálne rozvojové plány klientov. Zavádzajú sa nové druhy sociálnych
služieb a zariadení. Upravené je financovanie verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Zavádza sa viacstupňové komunitné plánovanie sociálnych služieb.

5.2 Národné priority rozvoja sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo v júni 2009 Národné priority
rozvoja sociálnych služieb do roka 20013, ktoré tvoria východisko k vypracovaniu
komunitného plánu sociálnych služieb:
1. Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych
služieb.
2. Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení
s týždenným pobytom.
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3. Zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb.
4. Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

5.3 Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v meste Myjava
Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb vychádzajú z Národných priorít rozvoja
sociálnych služieb a z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb:

o podporiť rozvoj terénnych sociálnych služieb so zameraním na osoby odkázané na pomoc
inej osoby,
o zvýšiť efektivitu poskytovania služieb v komunite mesta,
o rekonštrukcia, debarierizácia a rozširovanie kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby
o humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie
a modernizácie domu zlúčených sociálnych služieb a následného zriadenia zariadenia pre
seniorov, v zrekonštruovanej budove vytvorenie akéhosi centra poskytovania sociálnych
služieb v meste Myjava
o humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie
a modernizácie nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu
o zlepšiť informovanosť občanov vytvorením rubriky „Sociálna pomoc“ na webovej stránke
mesta
sprievodcu
sociálnymi
službami
v
meste
Myjava
(+
o spracovať
elektronická verzia na webovej stránke mesta),
o vytvoriť podmienky voľného pohybu pre zdravotne postihnutých postupným
odstraňovaním architektonických bariér v meste
o podporovať a organizovať výchovno – vzdelávacie, voľnočasové aktivity pre sociálne
ohrozené a sociálne rizikové skupiny detí a mládeže.
o realizácia vzdelávacích programov - kvalifikačné predpoklady pre opatrovateľky
o zaistiť prehlbovanie kvalifikácie a celoživotného vzdelávania zamestnancov pracujúcich
v sociálnej oblasti na všetkých úrovniach
o zvýšiť počet odborných zamestnancov v jestvujúcich zariadeniach sociálnych služieb
o podpora spoločenských organizácií a neštátnych inštitúcií pôsobiacich v sociálnej oblasti.
o podpora jednotlivcov a rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov v nepriaznivej
a v krízovej sociálnej situácii

5.4 Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb je vypracovaný do roku 2013. Realizácia
jednotlivých stanovených cieľov /najmä tých, ktoré sú kapitálového charakteru/ je
podmienená predovšetkým dostatkom finančných prostriedkov z grantových programov
a štrukturálnych fondov. Niektoré ciele a opatrenia sa realizujú už v súčasnosti a sú vykryté
rozpočtom mesta Myjava , resp. sú programovo zahrnuté vo viacročnom rozpočte.
Ako sme už uviedli vyššie, t.č. ešte nie je spracovaná analýza požiadaviek prijímateľov
sociálnej služby, teda samotných obyvateľov mesta Myjava. V rokoch 2009 – 2010 sa zrealizuje
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prieskum požiadaviek prijímateľov, ktorého výsledky budú zapracované do komunitného plánu
a predložené Mestskému zastupiteľstvu do konca roka 2010.

VI. Záver
Komunitné plánovanie mesta je nepretržitý proces zabezpečenia rovnováhy medzi cieľmi
a možnosťami mesta v neustále sa meniacom prostredí. Komunitné plánovanie je tvorivá
skupinová činnosť založená na vzájomnej spolupráci a hľadaní optimálnych riešení medzi
poskytovateľom, príjemcom a objednávateľom sociálnej služby.
Komunitné plánovanie ako proces spracovaním nekončí. Je to len zavŕšenie jednej etapy.
V priebehu realizácie je rovnako nevyhnutné sledovať realizačné procesy, implementovať do
komunitného plánu vývojové zmeny ( legislatívne, ekonomické a iné ) v komunite, v regióne,
v celej spoločnosti, ktoré v priebehu plánovania neboli známe, ale ktoré sa reálne uskutočnili
a flexibilne na ne reagovať tak, aby samotné napĺňanie komunitného plánu nebolo ohrozené a
využiť ich pôsobenie smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov komunitného plánovania.
Našou snahou je, aby sa komunitné plánovanie sociálnych služieb stalo trvalou súčasťou
plánovacej praxe a prispelo k rozvoju a skvalitneniu života občanov v meste Myjava.
meste
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