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Príhovor primátora
Vážení občania,
dostáva sa Vám do rúk významný strategický dokument nášho mesta, ktorým je
Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2016 – 2022. Jeho spracovanie je výsledkom
spolupráce odborníkov v oblasti sociálnych služieb, členov riadiacej skupiny, klientov
sociálnych služieb, poslancov mestského zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu
a v neposlednom rade aj Vás občanov mesta. Tento dokument obsahuje súhrnné informácie
o sociálnych službách a pláne ich ďalšieho rozvoja v meste Svidník tak, aby zodpovedali
špecifikám nášho mesta a potrebám našich občanov. Poslaním sociálnych služieb je pomôcť
ľuďom znovu získať alebo udržať si svoje miesto v spoločnosti, v komunite v ktorej žijú.
Našou snahou je vytvoriť podmienky pre ďalšie fungovanie a rozvoj sociálnych služieb, ktoré
budú kvalitné a dostupné pre všetkých občanov. Dokument je podkladom nielen pre
odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov mesta, ktorým je sociálna oblasť blízka.
Všetkým realizátorom a poskytovateľom sociálnych služieb želám veľa úspechov v ich práci
a napĺňaní spoločne plánovaných zámerov v našom meste.

Ing. Ján Holodňák
primátor mesta
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Poďakovanie zhotoviteľa
Ďakujeme obyvateľom mesta Svidník, organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti,
zamestnancom mestského úradu a všetkým, ktorí svojim pozitívnym prístupom,
konštruktívnym postojom a aktivitou, námetmi a postrehmi prispeli k tvorbe Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Svidník.
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Úvod – základné vymedzenie problematiky
1.1 Podstata komunitného plánovania
Komunita
Termín komunita sa používa v rôznych významoch. Ide o skupinu ľudí, ktorých zoskupuje
geografický, politický, sociálny alebo ekonomický spoločný aspekt. V komunitnom plánovaní
pojem komunita predstavuje skupinu obyvateľov, ktorá je vymedzená geograficky a sociálne
a v ktorej ľudia spolupracujú, aby naplnili svoj život, podieľajú sa na spoločnej kultúre a
podobne (Matoušek, 2008). V prípade geografickej komunity majú jej členovia konkrétne
vzťahy k miestu svojho bydliska a jeho okoliu a môžu byť v podobnej sociálnej, ekonomickej
a spoločenskej situácii ako iní obyvatelia tej istej časti. Sociálna komunita zase predstavuje
skupinu osôb, ktoré majú spoločné sociálne znaky, prevažne sociálneho znevýhodnenia.
Jedná sa teda o skupiny ľudí, ktoré môžu byť organizované, ale
aj neorganizované, majú spoločné problémy, hodnoty a záujmy a sú schopní dohodnúť sa na
spoločnom riešení.
Komunitné plánovanie
Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jej
obsahom je absorbovať názory celej komunity/mesta, ktoré umožnia spracovať podkladové
materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý pomáha v spolupráci s
komunitou na plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať
skutočný prínos a zmenu v životoch ľudí.
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“)
Hlavným nástrojom komunitného plánovania je KPSS, ktorý stanovuje krátkodobé ciele a
priority a smeruje k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v regióne. Jeho
náplňou je identifikovať sociálne problémy mesta a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom
na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a pod. Výsledkom je strategický
dokument, ktorý reflektuje potreby a kapacitu komunity, snaží sa aktívne zapájať čo najväčší
počet obyvateľov do jeho tvorby, čo prispieva k pocitu väčšej demokracie na lokálnej úrovni
a teda napĺňa cieľ rozširovania a skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb v meste.
Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
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živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“) ukladá povinnosť obciam a mestám plánovať sociálne služby
na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2 tohto zákona: ,,Obec vypracúva a
schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych
služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych
služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a
určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie.”
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje podľa §
83 ods. 5 zákona o sociálnych službách najmä:
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia
sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej
služby,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb a cieľových skupín,
c) analýzu sociologických a demografických údajov v územnom obvode obce,určenie
d) cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových
a organizačných podmienok na ich realizáciu,
f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
Účastníci komunitného plánu sociálnych služieb
Na trhu sociálnych služieb sa podieľajú traja aktéri – užívateľ, poskytovateľ a objednávateľ.
Tieto tri skupiny sa sústavne a priebežne schádzajú a rokujú spolu o dohode, ako čo najlepšie
naplniť predstavy a požiadavky každého z nich.
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Užívatelia sociálnych služieb
Užívateľom sociálnych služieb je každý ten, ktorý služby prijíma, prijímal ich v minulosti,
alebo mu budú poskytnuté v budúcnosti. Je to teda každý občan, ktorý k naplneniu svojich
potrieb a predstáv potrebuje pomoc sociálnych služieb. Užívateľom sa môže stať v priebehu
svojho života každý občan.
Cieľové skupiny
Každý užívateľ sociálnej služby patrí v rámci komunitného plánu sociálnych služieb do
niektorej z 5 cieľových skupín, ktoré sa identifikovali nasledovne:
a) rodina s deťmi a mládež
b) seniori
c) osoby so zdravotným postihnutím
d) osoby v obtiažnych životných situáciách
e) osoby aktívne v komunitách
Poskytovateľ sociálnych služieb
Poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená
obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným
celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len „neverejný
poskytovateľ sociálnej služby“), ktorá spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby
určené zákonom o sociálnych službách.
Objednávateľ sociálnych služieb
Objednávateľom je ten, ktorý za službu platí, zriaďuje, objednáva, organizuje a zabezpečuje
na ňu výberové konanie, predovšetkým štátna správa, samospráva, voľbami poverení
zástupcovia, ale aj mimovládne organizácie alebo agentúry. Všetky tri strany majú v procese
plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti rozhodovania a finálnej podoby
komunitného plánu.
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1.2 Hlavné princípy komunitného plánovania
Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania - potreby a ciele
všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Názorom všetkých strán musí byť venovaný
rovnaký priestor. Zapájanie miestneho spoločenstva - rôzne formy oslovenia a zapojenia
verejnosti tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná (napr. podľa špecifík komunity,
spôsobu života, záujmov, etnickej príslušnosti a pod.) Nikto nemá byť diskriminovaný a
vylučovaný.
Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov - významnú úlohu v tejto oblasti zohráva
spolupráca s podnikateľskými subjektmi, ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti, pomoc
dobrovoľníkov v sociálnej oblasti, svojpomocné skupiny, pomoc rodiny, susedská výpomoc a
pod.
Práca s informáciami - rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa plánovania
zúčastňujú a zabezpečujú odovzdávanie informácií verejnosti. Pravidelné sprostredkovávanie
informácií je zárukou spätnej väzby - pripomienok a podnetov zo strany všetkých účastníkov.
Priebeh spracovávania komunitného plánu (KP) - je rovnako dôležitý ako výsledný
dokument - proces tvorby KP je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusii rôznych ľudí,
čo zabezpečuje, že navrhovaný systém sociálnych služieb je jedinečný, neopakovateľný
a plne zodpovedá miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce - dobre fungujúca spolupráca medzi
všetkými účastníkmi KP prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb.
Kompromis priania a možností - výsledkom KP je vždy kompromisné riešenie medzi tým,
čo chceme a tým, čo máme k dispozícii. Dôležitú úlohu zohráva spoločná dohoda, ktorá
vymedzuje kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov KP podieľať.
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1.3 Úloha mesta v procese tvorby a naplňovania plánu sociálnych služieb
Podľa zákona o sociálnych službách poskytovanie sociálnych služieb sa považuje za služby
vo verejnom záujme. Za verejný záujem sa považuje najmä poskytovanie sociálnej služby
neverejným poskytovateľom sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je na
sociálnu službu odkázaný alebo poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom
sociálnej služby, ktorá v príslušnej obci/meste alebo v príslušnom vyššom územnom celku
chýba alebo je nedostatková. Verejný záujem pre poskytovanie sociálnych služieb sa
považuje tiež vtedy, ak je v súlade s komunitným plánom obce/mesta alebo s koncepciou
rozvoja sociálnych služieb v samosprávnom kraji. Zákon o sociálnych službách ukladá
obciam/mestám vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania
sociálnych služieb, vytvárať podmienky na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za
účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych
situácii a riešenia miestnych sociálnych problémov. Úlohou obce/mesta je vypracovať
komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb
ako aj prijímateľmi sociálnych služieb na území mesta. Mesto vypracúva a schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v
ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb
poskytovaných na území mesta. Mesto určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje
personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie. Mesto zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb
vhodným a obvyklým spôsobom.
KPSS je reálnym výstupom komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom dohody
medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb. Poukazuje na potreby v
danej komunite (meste), pričom poskytuje aj alternatívy finančného, personálneho,
prevádzkového a organizačného zabezpečenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v
danej komunite (meste).
Mesto Svidník vstupuje do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb ako zadávateľ
sociálnych služieb, čo znamená, že služby poskytuje alebo zabezpečuje prostredníctvom
iných poskytovateľov sociálnych služieb a podieľa sa na spolufinancovaní. Naplňovanie
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KPSS v najbližšom období (2016 – 2022) bude financované z viacerých zdrojov hlavne s
dôrazom na využitie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“).
Mesto sa snaží zabezpečiť viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a na krytie výdavkov
do sociálnych služieb sú využívané viaceré zdroje. Najväčšie podiely na financovaní
sociálnych služieb sú tvorené z rozpočtu mesta, potom sú to granty, následne príspevky na
chránené pracoviská a potom úrady za služby od občanov.
Z hľadiska podielu vynakladaných finančných prostriedkov do sociálnej oblasti podľa
jednotlivých cieľových skupín najväčší objem finančných prostriedkov sa vynakladá na
cieľovú skupinu osoby so zdravotným postihnutím a v obtiažných životných situáciach,
následne na seniorov a potom až na rodinu s deťmi a mládež.
1.4 Východiská a dokumenty nadväzujúce na tvorbu komunitného plánu
Komunitné plánovanie je proces, ktorý je charakteristický podielom účasti verejnosti, klientov
a potencionálnych klientov na definovaní vlastných potrieb a hľadaní zdrojov a možností
riešenia problémov v rámci komunity. V priebehu tohto procesu spolupracujú užívatelia
sociálnych služieb, poskytovatelia sociálnych služieb a zadávatelia sociálnych služieb,
získavajú informácie o sebe navzájom, klienti resp. potencionálni klienti získavajú prehľad o
poskytovaných sociálnych službách na území mesta, poznávajú možnosti ako riešiť rôzne
problémy. Postupy a techniky komunitného plánovania slúžia k tomu, aby sa dotknuté cieľové
skupiny a široká verejnosť mohli vyjadriť a aktívne sa zapojiť do prípravy podkladov pre
strategické rozhodnutia v meste pre oblasť sociálnych služieb. Charakteristickým znakom
komunitného plánovania je zapájanie všetkých, ktorých sa prejednávaná
oblasť týka, dialóg a vyjednávanie a dosahovanie výsledkov prijatých a podporovaných
väčšinou účastníkov.
KPSS nadväzuje na Komunitný plán sociálnych služieb pre obdobie rokov 2011 – 2014 a jeho
príprava bola zahájená v máji roku 2016. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník
predstavuje krátkodobý až strednodobý programový dokument sociálnej politiky mesta
Svidník v oblasti rozvoja sociálnych služieb. KPSS ako nástroj rozvojových procesov
sociálnej politiky mesta stanovuje ciele, opatrenia a konkrétne aktivity na zabezpečenie
rozvoja sociálnych služieb, ktoré vyplývajú z rôznych dokumentov a zákonov.
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Na úrovni EÚ sociálnu politiku a jej plánovanie vymedzujú nasledovné dokumenty:


Amsterdamská zmluva – hlava IX, články 136 – 145. Amsterdamská zmluva posilňuje
základné princípy ako sú ľudské práva a sociálne práva.



Lisabonská zmluva - program radikálnej obnovy EÚ v ekonomickej a sociálnej oblasti



Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd



Dohovor o právach dieťaťa



Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím



Európska sociálna charta

Na úrovni SR sociálna politika a plánovanie sociálnych služieb je vymedzené v nasledovných
dokumentoch:


Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roku
2014-2020 – OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 s hlavnými cieľmi:

a) zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020
(zo 65% v rokoch 2011 až 2013),
b) znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku
2020 (z 20,5% v roku 2012).
V súčasnosti sa na Slovensku za najviac ohrozených rizikom chudoby a sociálnym vylúčením
považujú, nezamestnaní, mladí ľudia (0-17), neúplné rodiny, ako aj viacdetné rodiny, osoby
so zdravotným postihnutím a taktiež zamestnaní s nízkou vzdelanostnou úrovňou. Taktiež
medzi najzraniteľnejšie skupiny patria ľudia bez prístrešia, drogovo a inak závislí, ohrozené,
resp. týrané deti, obete obchodovania, chronicky chorí pacienti a pod. Súčasná situácia, ktorá
je ovplyvnená vo výraznej miere dlhodobou nezamestnanosťou, si vyžaduje zefektívnenie
(modernizáciu) súčasných nástrojov ako aj zavedenie nových nástrojov v oblasti finančnej
podpory jednotlivcov a členov rodín zameranej na zlepšenie ich prístupu na trh práce, k
bývaniu, vzdelaniu, starostlivosti o dieťa, využívaniu služieb a
pod. Opatrenia zamerané na prechod od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitnej s
využitím európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu rozvoja komunitných
služieb a na zvyšovanie povedomia o situácii ľudí so zdravotným postihnutím žijúcich v
špecializovaných zariadeniach, najmä detí a starých ľudí, nadväzujú na formulované ciele a
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nástroje EÚ v danej oblasti. V súlade s odporúčaním Európskej komisie finančné zdroje EŠIF
sa majú využívať predovšetkým na vytváranie nových služieb založených na komunitnom
princípe. Služby vytvorené a poskytované danou komunitou majú prioritne slúžiť pre jej
členov, čím sa zachovávajú ich prirodzené sociálne vzťahy.
Národný program reforiem – SR 2015
Zariadenia starostlivosti o deti a zamestnávanie žien - s cieľom podporiť zamestnanosť
matiek s deťmi.
Zamestnanosť a sociálna inklúzia – opatrenia v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie sa
zameriavajú na pokračovanie reformy služieb zamestnanosti a podporu starostlivosti o deti v
kontexte trhu práce.
Sociálne služby - zlepší sa kvalita a dostupnosť sociálnych služieb diverzifikáciou
financovania poskytovateľov sociálnych služieb a jednoznačnejším vymedzením kompetencií
zodpovedných subjektov. Budú prijaté kroky v súlade s Národnými prioritami rozvoja
sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, ktoré stanovili dlhodobé ciele rozvoja sociálnych
služieb na Slovensku.
Podpora marginalizovaných rómskych komunít - významnými nástrojmi riešenia
viacnásobne znevýhodneného postavenia marginalizovaných rómskych komunít sú terénna
sociálna práca a komunitné centrá. Oba nástroje podporujú integráciu zraniteľných skupín do
spoločnosti, hlavne zabezpečenie prístupu ku kvalitnému predškolskému a školskému
vzdelávaniu, k zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
a) zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením
ľudsko-právneho nediskriminačného prístupu a s dôrazom na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti,
b) zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a
komunity,
c) zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných
lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
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d) zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych
služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho odkázaného člena, odkázaného na pomoc
inej osoby pri sebaobsluhe,
e) deinštitucionalizovať sociálne služby,
f) presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,
g) zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb.
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014-2020
Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020
Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019
Národná stratégia na ochranu detí pre násilím
Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020
Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja
Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja
Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon 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
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Programe rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022, ktorý je rozčlenený do 3 častí, 2.
časť je venovaná sociálnej politike, kde v oblasti sociálnych služieb je vízia, že mesto bude
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pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a komplexným poskytovaných sociálnych služieb
bude pomáhať posilňovať funkciu rodiny ako základnej bunky spoločnosti. Špecifický cieľ
2.1 hovorí o tom, že je cieľom Podporiť kvalitné

poskytovanie

sociálnych služieb,

zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rozvoj
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Vyššie uvedené dokumenty, zákony sú základnými východiskami pri návrhu a tvorbe KPSS.
Priamym a nesprostredkovaným zapojením a participáciou populácie do života komunít pri
kreovaní a spolurozhodovaní v oblasti sociálnych služieb sa vytvárajú základy otvorenej
občianskej spoločnosti v meste za podpory prijatia myšlienky – žiť komunitne a pre
komunitu, spoločne identifikovať problémy a spoločne prispievať k ich riešeniu.
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Analytická časť
1.1 Základný popis územia
Okresné mesto Svidník v Prešovskom samosprávnom kraji sa nachádza na sútoku riek
Ondavy a Ladomirky, v severovýchodnej časti Slovenska v pohorí Nízkych Beskýd
v nadmorskej výške okolo 230 m n. m. v blízkosti hraníc s Poľskom.

Obrázok 1 Mapa SR

Zdroj: PRM 2007-2013
Mesto Svidník je administratívnym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom
podduklianskeho regiónu.
1.2 Sociodemografická analýza
Za posledných 5 rokov mesto zaznamenáva úbytok obyvateľstva. Ku koncu r. 2015 bolo
v meste 11289 obyvateľov, z toho viac žien ako mužov.
Tabuľka 1 Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12

Spolu

2011

2012

2013

2014

2015

11602

11492

11444

11337

11289

13

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Muži

5653

5609

5624

5568

5537

Ženy

5949

5883

5820

5769

5752

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov

Zdroj: vlastné spracovanie
Z hľadiska vývoja obyvateľstva konštatujeme pokles produktívneho obyvateľstva a mierny
pokles

aj

predproduktívneho

obyvateľstva,

naopak

nepriaznivo

stúpa

kategória

2012

2014

2015

poproduktívneho obyvateľstva.
Tabuľka 2 Prehľad obyvatelstva podľa veku

Ukazovateľ

2011

Podiel osôb v predproduktívnom veku (Percento)

13,33 12,97 12,71 12,68 12,34

Podiel osôb v produktívnom veku (Percento)

77,81 77,49 77,07 76,35 75,75

Podiel osôb v poproduktívnom veku (Percento)

8,85

9,55

2013

10,22 10,96 11,91

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube
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Graf 2 Vývoj obyvateľstva podľa vekových skupín

zdroj: vlastné spracovanie
V okrese Svidník je situácia ešte horšia, a to ku koncu roka 2015 bol podiel
predproduktívneho obyvateľstva 14,98 %, produktívneho 71,69 % a poproduktívneho 13,34
%. Naopak Prešovský kraj má viac obyvateľov predproduktívneho veku, a to 17,87 %,
naopak ešte menej produktívneho obyvateľstva 69,6 % a viac poproduktívneho obyvateľstva
12,53 %. Konštatujeme, že obyvateľstvo v kraji, okrese a meste stárne. V Slovenskej
republike dosiahli podiely obyvavateľstva ku konca r. 2015 pozitívnejšie hodnoty, 15,33 %
predproduktívneho obyvateľstva, 70,22% produktívneho obyvateľstva, pričom ale mesto
Svidník má vyššiu hodnotu až 75,75 % a 14,45 % poproduktívneho obyvateľsva, čo je tiež
viac ako v meste, okrese aj kraji.

Tabuľka 3 Indexy vekového zloženia

Ukazovateľ

2011

Index ekonomického zaťaženia osôb (Percento)

28,51 29,05 29,75 30,97 32,02

Index starnutia (Percento)

66,39 73,62 80,47 86,44 96,55

Mediánový vek (Rok)

37,40 38,20 39,00 39,70 40,40

Priemerný vek obyvateľa (Rok)

38,46 39,09 39,62 40,13 40,68

2012

2013

2014

2015

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube
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Priemerný vek (vážený aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci danej
populácie do daného okamihu) sa v meste Svidník zvyšuje a dosahuje 40,68 rokov, v okrese
39,35, v PSK 37,81 a v SR 40,13.
Medián veku (vek, ktorý rozdeľuje populáciu na dve rovnako početné časti (polovicu s nižším
a polovicu s vyšším vekom ako je medián) sa taktiež každým rokom zvyšuje a teda polovica
obyvateľstva mesta Svidník je staršia ako 40,4 rokov, v okrese Svidník je to 38,3, v PSK 36,5
a v SR. 39,4 roka.
Index ekonomického zaťaženia (počet osôb v predproduktívnom (0-14) a poproduktívnom
veku (65+) k osobám v produktívnom veku (15-64) k 31.12.2015 je v meste Svidník 32,02 %,
v okrese Svidník 39,5 %, v PSK 43,69 %, v SR 42,41 %.
Index starnutia (počet osôb v poproduktívnom veku (65+) k osobám v predproduktívnom
veku (0-14)) je v meste Svidník až 96,55 %, v okrese Svidník 89,07 %, v PSK 70,12 %
a v SR 94,22 %.
Počet obyvateľov mesta Svidník predstavuje okolo 34,5 % z celkového počtu obyvateľov
okresu Svidník. Hustota obyvateľstva mesta je však oveľa vyššia od priemernej hustoty
okresu a kraja.
Z prehľadu stavu a pohybu obyvateľstva je zrejmý neustály pokles obyvateľstva v meste,
avšak situácia bola priaznivejšia v r. 2013 a v r. 2015. Klesá počet narodených, hoci aj
úmrtnosť je nižšia oproti minulým rokom. Pozitívom je klesajúca až vyrovnaná rozvodovosť,
klesajúce ukončené tehotenstvá a pozitívny prirodzený prírastok v roku 2014 a 2015.
Každoročné záporné migračné saldo spôsobuje každoročný úbytok obyvateľstva.

Tabuľka 4 Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva

Ukazovateľ

2011

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1. (Osoba)

11758 11602 11492 11444 11337

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba)

11602 11492 11444 11337 11289

Narodení (Osoba)

117

100

103

91

86

Potraty (Počet v jednotkách)

37

62

39

40

13

2012

2013

2014

2015
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Ukončené tehotenstvá (Počet v jednotkách)

154

162

142

131

99

Zomretí (Osoba)

88

80

106

81

77

Sobáše (Počet v jednotkách)

70

60

62

61

58

Rozvody (Počet v jednotkách)

22

26

26

12

20

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)

29

19

-3

10

8

Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba)

128

110

164

119

125

Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba)

313

239

209

236

181

Migračné saldo (Osoba)

-185

-129

-45

-117

-56

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)

-156

-110

-48

-107

-48

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube
Graf 3 Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva mesta Svidník

zdroj: vlastné spracovanie
V r. 2014 bolo jedno dieťa umiestné v detskom domove.
Tabuľka 5 Počet rodín - mesto je osobitným príjemcom príspevku na dieťa

2011

12

2012

15

2013

14

2014

12

17
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2015

9

Zdroj: MsÚ
Tabuľka 6 Počet rodín - mesto je osobitnám príjemcom dávky v hmotnej núdzi

2011

54

2012

58

2013

72

2014

75

2015

61

Zdroj: MsÚ

SODB 2011
Podľa údajov posledného Sčítania obyvateľov, domácností a bytov (SODB) v roku 2011 sa
6636 osôb (57%) prihlásilo k slovenskému materinskému jazyku a 3493 (30%) obyvateľov
k rusínskemu materinskému jazyku, 419 obyvateľov (3,6%) uviedlo za svoj materinský jazyk
rómsky.
Z hľadiska ekonomickej aktivity obyvateľstva 52% obyvateľov mesta Svidník je ekonomicky
aktívnych, 17% predstavujú nepracujúci dôchodcovia a 24% je osôb závislých z toho najviac
detí do 16 rokov (1665 detí). Podľa postavenia v zamestnaní väčšinu ekonomicky aktívnych
predstavujú zamestnanci (67,8%). Zo zistení rodinného stavu a veku vyplýva, že najviac
občanov je v manželskom stave.
Priemerný vek obyvateľstva bol v r. 2011 36,71 rokov (muži), 39,44 rokov (ženy). Podľa
SODB 2011 je najviac obyvateľov mesta gréckokatolíkov (38%), 25% patrí k pravoslávnej
cirkvi a 21,5 % je rímskokatolíkov.
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Graf 4 Obyvateľstvo podľa vierovyznania

Zdroj: vlastné spracovanie
Tabuľka 7 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania

Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

1 175

1 340

2 515

Gréckokatolícka cirkev

2 132

2 345

4 477

Pravoslávna cirkev

1 401

1 577

2 978

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

54

46

100

Reformovaná kresťanská cirkev

6

7

13

Evanjelická cirkev metodistická

0

2

2

Apoštolská cirkev

0

3

3

Cirkev bratská

4

4

8

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

17

28

45

Bahájske spoločenstvo

1

0

1

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

2

1

3

Bez vyznania

353

206

559

Iné

12

5

17

Nezistené

554

446

1 000

Spolu

5 711

6 010

11 721

Zdroj: http://census2011.statistics.sk/
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Národnostné zloženie obyvateľstva mesta Svidník podľa SODB z r. 2011 je uvedené nižšie
v tabuľke. Najväčšie zastúpenie má národnosť slovenská (67%), druhá najväčšia skupina
obyvateľstva je rusínskej národnosti (19%). Eviduje sa aj skupina rómskej národnosti
a ukrajinskej národnosti. Naopak až 7,6 % bolo nezistených. Celkový počet obyvateľov MRK
podľa odhadu v meste Svidník je približne 800 osôb, čo predstavuje necelých 8% z celkového
počtu obyvateľov mesta. Pri sčítaní obyvateľstva sa však k rómskej národnosti prihlásilo
spolu len 362 obyvateľov.

Graf 5 Národnostné zloženie v meste Svidník

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 8 Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti

Národnosť

Muži

Ženy

Spolu

Slovenská

3 781

4 095

7 876

Maďarská

1

4

5

Rómska

167

195

362

Rusínska

1 130

1 127

2 257

Ukrajinská

99

133

232

Česká

16

12

28

Nemecká

0

2

2
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Poľská

1

3

4

Chorvátska

0

1

1

Ruská

8

13

21

Židovská

2

1

3

Moravská

3

1

4

Bulharská

1

2

3

Iná

19

12

31

Nezistená

483

409

892

Spolu

5 711

6 010

11 721

Zdroj: http://census2011.statistics.sk/
Z hľadiska vzdelanostnej úrovne obyvateľov je najviac obyvateľov s úplným stredným
odborným

vzdelaním

(s

maturitou)

(24%),

výrazný podiel

majú

aj

obyvatelia

s vysokoškolským vzdelaním (17%), pričom priemer SR bol 13,8%. Zo študijných odborov
prevládajú spoločenské vedy, náuky a služby. Naopak, až 13% obyvateľov je bez vzdelania
a 11% obyvateľov má len základné vzdelanie a učňovské bez maturity.

Graf 6 Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v meste Svidník

Zdroj: vlastné spracovanie
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Tabuľka 9 Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Pohlavie
muži
Základné
492
Učňovské (bez maturity)
736
Stredné odborné (bez maturity)
494
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
304
Úplné stredné odborné (s maturitou)
1 344
Úplné stredné všeobecné
304
Vyššie odborné vzdelanie
70
Vysokoškolské bakalárske
156
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
738
Vysokoškolské doktorandské
37
Vysokoškolské spolu
931
Študijny
prírodné vedy
26
odbor
technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, 176
strojárstvo, informatika a VT, elektrotech.,
tech. chémia, potravinárstvo)
technické vedy a náuky II (textilná 69
v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov,
archit., staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz.,
špec. odb.)
poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy 87
a náuky
zdravotníctvo
66
spoločenské vedy, náuky a služby I 224
(filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, ekonomika a
manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA,
praktická š.,učeb.odb.)
spoločenské vedy, náuky a služby II 236
(histor.,filolog.,pedag.
a
psych.vedy,
publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo,
SŠ - gym.)
vedy a náuky o kultúre a umení
4
vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
20
nezistený
23
Bez školského vzdelania
813
Nezistené
223
Úhrn
5 711
Zdroj: http://census2011.statistics.sk/

Spolu
ženy
758
596
426
188
1 504
412
166
200
805
27
1 032
27
61

1 250
1 332
920
492
2 848
716
236
356
1 543
64
1 963
53
237

48

117

27

114

132
263

198
487

435

671

7
4
28
728
200
6 010

11
24
51
1 541
423
11 721
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Prognózy
Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035, priemer úhrnnej plodnosti
v rokoch (počet detí na 1 ženu v reprodukčnom veku) v okrese Svidník bol nasledovný: 2007
až 2011: 0,8 až 1,3, 1999 až 2003: 1,31 až 1,5, 1992 až 1996: 1,91 až 2,1.
Prognóza vývoja rodín a domácností v okrese Svidník je uvedená nižšie v tabuľke.

Tabuľka 10 Prognóza vývoja rodín a domácností v okrese Svidník

Cenzové domácnosti - okres Svidník
Rok 2030
Počet členov

Spolu

Typ

1

2

3

4

5

6+

Abs.

%

Úplné bez detí

x

1913

1073

675

235

147

4043

29,03

Úplné s deťmi

x

x

668

1698

1035

754

4155

29,83

Neúplné bez detí

x

649

298

103

42

42

1134

8,14

Neúplné s deťmi

x

278

227

103

40

37

685

4,92

Nerodinné

x

214

46

13

5

8

286

2,05

Jednotlivci

3625

x

x

x

x

x

3625

26,03

Spolu

3625

3054

2312

2592

1357

988

13928

100,00

Spolu %

26,03

21,93

16,60

18,61

9,74

7,09

100,00 x

Zdroj: Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030
PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA - SVIDNÍK – 2025
Tabuľka 11 Prognóza vývoja obyvateľstva okresu Svidník v r. 2025

muži

ženy

spolu

%

4 roky alebo menej

866

840

1706

5,11%

Od 5 do 9 rokov

919

911

1830

5,48%

Od 10 do 14 rokov

940

950

1890

5,66%

Od 15 do 19 rokov

905

929

1834

5,49%

Od 20 do 24 rokov

857

878

1735

5,20%
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Od 25 do 29 rokov

940

956

1896

5,68%

Od 30 do 34 rokov

1136

1242

2378

7,12%

Od 35 do 39 rokov

1320

1249

2569

7,70%

Od 40 do 44 rokov

1380

1408

2788

8,35%

Od 45 do 49 rokov

1307

1400

2707

8,11%

Od 50 do 54 rokov

1079

1214

2293

6,87%

Od 55 do 59 rokov

953

1034

1987

5,95%

Od 60 do 64 rokov

922

1072

1994

5,97%

Od 65 do 69 rokov

916

1104

2020

6,05%

Od 70 do 74 rokov

655

912

1567

4,69%

Od 75 do 79 rokov

428

679

1107

3,32%

Od 80 do 84 rokov

160

422

582

1,74%

Od 85 do 89 rokov

79

244

323

0,97%

Od 90 do 94 rokov

20

121

141

0,42%

Od 95 do 99 rokov

5

26

31

0,09%

100 rokov alebo viac

2

2

4

0,01%

Spolu

15789

17593

33382

100,00%

Zdroj: INFOSTAT – INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY, prepočty autorov
Na základe údajov k 31.12.2014 z hľadiska vekového zloženia, najväčšiu skupinu
obyvateľstva tvoria občania vo veku od 55-59 rokov, aj keď početnou skupinou sú aj občania
od 25-35 rokov, avšak tých rokmi ubúda. Predpokladá sa,

že v roku 2025 budú

najpočetnejšou vekovou skupinou osoby vo veku 40-49 rokov.

Tabuľka 12 Prognóza hlavných vekových skupín obyvateľstva okresu Svidník v r. 2025

vek

muži

ženy

spolu

%

0-14

2725

2701

5426

16,25%

15-44

6538

6662

13200

39,54%

45-64

4261

4720

8981

26,90%

65+

2265

3510

5775

17,30%
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spolu

15789

17593

33382

100,00%

Zdroj: INFOSTAT – INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY, prepočty autorov

Graf 7 Prognóza hlavných vekových skupín obyvateľstva okresu Svidník v r. 2025

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 13 Základné charakteristiky prognózy vývoja obyvateľstva okresu Svidník v r. 2025

Živonarodení

327

Zomrelí

303

Prirodzený prírastok (- úbytok)

24

Migračný prírastok

-71

Celkový prírastok (- úbytok)

-47

Úhrnná plodnosť

1,598

Stredná dĺžka života pri narodení - M

75,99

Stredná dĺžka života pri narodení - Ž

83,22

Index starnutia

106,43

Priemerný vek

41,12

Zdroj: INFOSTAT – INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY
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Rozvoj sociálneho bývania – štátna politika bývania

Rozvoj nájomného bývania bol na Slovensku utlmený od 90-tych rokov 20. storočia. V
období 1991-2001 sa výrazne zmenila vlastnícka štruktúra bytového fondu, nakoľko v tom
čase prebiehala privatizácia bytov do osobného vlastníctva a výstavba nových nájomných
bytov sa postupne utlmila. Na Slovensku sú v súčasnosti 4% nájomných bytov. Podiel
nájomného sektora dosahuje v EÚ hodnotu 18%. Vzrastom vlastníckeho sektora bývania na
úkor nájomného sa na Slovensku značne obmedzila dostupnosť bývania. Tento problém sa
samosprávy miest a obcí snažia čiastočne riešiť prostredníctvom výstavby sociálnych
nájomných bytov. Tento typ bývania je podporovaný štátom prostredníctvom nepriamych
dotácií (na úhradu časti obstarávacích nákladov nájomného bytu a časti úrokovej sadzby z
komerčného úveru na obstaranie nájomných bytov) a zvýhodneného úveru zo ŠFRB. Termín
sociálne bývanie je potrebné chápať ako bývanie nájomníkov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli
pre tento typ bývania (napr. z dôvodov mobility) alebo nájomníkov, ktorí nemajú možnosť
kúpiť si byt.
Sociálne bývanie chápeme: V najužšom slova zmysle sociálne bývanie je stotožňované s
verejným nájomným sektorom, t.j. nájomný bytový fond, ktorý je vo vlastníctve miest a obcí.
V širšom slova zmysle zahŕňa sociálne bývanie nájomný bytový fond, ktorý vlastnia
neziskové organizácie (súkromnoprávne subjekty), mestá, obce, bytové družstvá a vo
výnimočných prípadoch tiež kondomíniá. Široko chápaná definícia sociálneho bývania, ktorá
sa odvíja od spôsobu financovania,
chápe sociálne bývanie ako akékoľvek bývanie, k výstavbe či prevádzke ktorého boli v
nejakej miere použité verejné prostriedky (patrí sem teda aj vlastnícke nájomné bývanie,
využívajúce podporu z verejných prostriedkov). (Zdroj: Nehnuteľnosti a bývanie – Vedecký
časopis, III. Ročník, 2. číslo)
V našom chápaní ide teda o stredné a nižšie príjmové skupiny obyvateľov, u ktorých sa
predpokladá, že budú platiť nájomné a ostatné poplatky načas a nebudú úmyselne
poškodzovať majetok. Nie je vhodné chápať pod sociálnym bývaním iba bývanie určené pre
asociálne skupiny obyvateľstva. Sociálne bývanie sa zameriava aj na mladé rodiny s malými
deťmi, občanov v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutých občanov. Dopyt po
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sociálnych nájomných bytoch presahuje ponuku, preto je ich prideľovanie obmedzené dvomi
kritériami - príjem domácnosti je maximálne trojnásobok, resp. štvornásobok životného
minima (v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní) a
doba nájmu je maximálne 3 roky s právom na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pri
dodržaní stanovených podmienok.
Komunitný plán sociálnych služieb – nie je jeho úlohou riešiť otázky súvisiace s bývaním, je
to úlohou Programu rozvoja mesta, uvedené údaje však uvádzame, lebo majú bezprostredný
dopad na sociálnu oblasť. Nedostatočné formy riešenia otázok bývania na území mesta môžu
v jej dôsledkoch vyvolať tlak na riešenie problémov súvisiacich s dočasnými a núdzovými
formami bývania v rámci sociálnych
služieb.
Obytné územie, plochy viacpodlažných bytových domov sú zastúpené plochami obytných
súborov bývalej KBV, a to "Okrsok H", sídlisko UTRA, sídlisko Dukla a bytový fond v
centre mesta medzi Ul. Sovietskych hrdinov a Ul. Dr.Goldbergera a medzi Ul. Čsl. armády
a Ul. Pionierskou. Súčasťou realizovaných obytných súborov je komplexná základná
občianska vybavenosť.
Výstavba viacpodlažných bytových domov sa v meste zrealizovala na sídlisku Dukla, kde sa
na Ul. Karpatskej postavilo 33 nájomných bytov a na Ul. Festivalovej 2x 28 b.j. nižšieho
štandardu.

Tabuľka 14 Prehľad bytov v meste

SODB 2011

r. 2015

Byty podľa typu budovy (Spolu)

3672

3772

Byty v bytových budovách

3671

3772

Byty v budovách s jedným bytom

424

429

Byty v budovách s dvoma bytmi

232

237

Byty v budovách s troma alebo viac bytmi

3015

3106

nezistený

1

0

Zdroj: SODB 2011, MsÚ
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Graf 8 Prehľad bytov v meste

zdroj: vlastné spracovanie
Z hľadiska dostupnosti bytov, pokiaľ v r. 2011 bolo evidovaných 11602 obyvateľov na počet
bytov 3672 t.j. pripadalo 316 bytov na 1000 obyvateľov, v r. 2015 na 1000 obyvateľov
pripadá 337 bytov.
V súčasnosti mesto neeviduje žiadneho bezdomovca.
Tabuľka 15 Obyvateľstvo a bývanie

Obyvateľstvo podľa typu obydlia (Spolu)

11626

Obyvatelia bytu alebo kolektívneho obydlia

11220

Obyvatelia bytu

11004

Obyvatelia kolektívneho obydlia

216

Obyvatelia inej obytnej jednotky a bezdomovci

66

Obyvatelia inej obytnej jednotky

0

Bezdomovci

66

Nezistené

340

Zdroj: SODB 2011
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Tabuľka 16 Typy obydlí

Typ obydlia (Spolu)

Obývané byty

Kolektívne obydlia

Nezistené

3594

3478

23

93

Zdroj: SODB 2011
Tabuľka 17 Zoznam bytov vo vlastníctve Mesta Svidník, spravujúce spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o. Svidník ku
dňu: 30.11.2016

Ulica

Počet b.j.

Nábrežná 498/13

70

Sov. hrdinov 241

3

Sov. hrdinov 240

2

Sov. hrdinov 437/32

33

Sov. hrdinov 432/34

40

Karpatská 838/15

24

Ubytovňa mesta na Ul. Sov. hrdinov 628/112

51

Festivalová „A“ 133 – byty nižšieho štandardu

18

Karpatská 450/18,19,20

33
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Zdroj: www.svidnik.sk
V súčasnosti žijú obyvatelia MRK na troch miestach – Ul. Festivalová, Sovietskych hrdinov
a Nábrežná. Časť obyvateľov žije v bytových domoch kontajnerového typu, ktoré sú
dvojizbové a nižšieho štandardu, druhá skupina žije v miestnej ubytovni, do ktorej boli rodiny
presťahované z dôvodu zdevastovania ich pôvodného obydlia, čím sa stalo neobývateľným.
Tretia skupina MRK žije v bytovom dome, ktorí obývajú aj majoritní obyvatelia.
V lokalite na Ul. Festivalová sú vo výstavbe ďalšie 2 bytové domy nižšieho štandardu, blok
B18 a C18 (2 x 28 bytové bytové jednotky) pre presťahovanie obyvateľov z Ubytovne mesta
na Ul. Sov. Hrdinov 628/112, ktorá si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Pri bloku C18 je
plánovaná lokalita na výstavbu komunitného centra a obchodného vybavenia.
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Prehľad počtu žiadateľov o nájomné byty je uvedený v tabuľke. Mesto pravidelne žrebuje
nových nájomcov mestských bytov.

Tabuľka 18 Žiadatelia o nájomné byty

r. 2016

39

r. 2015

76

r. 2014

52

r. 2013

56

r. 2012

53

r. 2011

20

Zdroj: www.svidnik.sk
Z hľadiska demografického vývoja obyvateľstva uvedeného vyššie je zrejmý pokles
produktívneho obyvateľstva a mierny pokles aj predproduktívneho obyvateľstva, naopak
nepriaznivo stúpa kategória poproduktívneho obyvateľstva.
Na základe údajov poskytnutých sociálnou poisťovňou konštatujeme rastúci trend
vyplácaných starobných dôchodkov. Z uvedeného vyplýva, že v meste narastá počet
obyvateľov - seniorov, ktorí budú odkázaní na sociálne služby.

Tabuľka 19 Počet vyplácaných dôchodkov v meste Svidník

Druh dôchodku
Starobný
Predčasný starobný
Invalidný s pokl. schop. VZČ do 70 %
vr.
Invalidný s pokl. schop. VZČ nad 70
%
Invalidný spolu
Vdovský
Vdovecký
Sirotský
Invalidný z mladosti
Dôchodok manželky

Stav k 31.12.
2012
2013
1 966 2 016
49
38
401
432

2010
1 825
153
356

2011
1 870
93
388

378

372

361

734
565
70
65
15
1

760
572
81
62
21
0

762
577
82
58
23
0

2014
2 141
45
444

2015
2 187
32
461

346

336

316

778
573
85
65
23
0

780
577
81
53
24
0

777
568
91
40
27
0
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Sociálny
8
9
9
9
9
Úhrn
3 436
3 468
3 526 3 587 3 710
Poznámka: pokl. schop. VZČ - pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
Zdroj: Sociálna poisťovňa

9
3 731

V meste žijú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok a túto sociálnu pomoc
využívajú ako súčasť sociálneho zabezpečenia v našom štáte. Takéto sociálne zabezpečenie je
možné využívať v prípade, že sa občan ocitne v zlej životnej situácii resp. v hmotnej núdzi, to
znamená, že jeho príjem nedosahuje životné minimum. V doleuvedenej tabuľke je rozdelenie
obyvateľov mesta podľa evidencie nezamestnaných a podľa druhu poberanej sociálnej dávky
v sledovanom období.

Tabuľka 20 Prehľad poberateľov dávok a príspevkov

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

432

483

541

485

438

257

252

266

290

246

225

Počet poberateľov príspevku 123

130

134

137

137

122

238

253

290

296

248

39

29

10

5

6

Počet poberateľov dávky v 459
hmotnej

núdzi

s

trvalým

pobytom v meste Svidník
z toho žien
na opatrovanie s trvalým
pobytom v meste Svidník
Počet

vyplácaných 258

rodičovských príspevkov
Počet

vyplácaných 107

rodičovských príspevkov na
deti do 3 rokov, ktorým je
poskytovaná

služba

starostlivosti v zariadeniach
Zdroj: ÚPSVaR
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Z údajov ÚPSVaR vyplýva, že napriek rastúcemu trendu počtu poberateľov dávok v hmotnej
núdzi do r. 2012, v r. 2013 a 2014 dochádza k poklesu poberateľov. Do r. 2014 rástol počet
poberateľov príspevku na opatrovanie a rodičovských príspevkov, ale v posledných rokoch
má klesajúcu tendenciu. Naopak klesá resp. v posledných rokoch sa ustálil počet detí do 3
rokov veku umiestnených v zariadeniach.

Graf 9 Vývoj dávok a príspevkov

Zdroj: vlastné spracovanie

Uchádzači o zamestnanie

Nezamestnanosť v Prešovskom kraji je dlhodobo vyššia oproti celkovej evidovanej
nezamestnanosti v SR. Za posledných 10 rokov bola najnižšia v roku 2007 (12,1 %).
V nasledujúcich rokoch sa zvyšovala, čo bolo s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom
hospodárskej krízy. Za posledné dva roky dochádza k postupnému poklesu nezamestnanosti.
Ku koncu roka 2014 bola aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji
17,5 % a v okrese Svidník 20,05 %. Miera evidovanej nezamestnanosti žien je vyššia oproti
mužom, čo môže byť spôsobené nedostatkom pracovných príležitostí pre ženy a problémom
zosúladenia rodinného a pracovného života.
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Tabuľka 21 Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12. daného roka (v %)

2010
2011
12,5
13,6
Slovenská republika
17,8
19,0
Prešovský kraj
18,80
20,03
Okres Svidník
16,90
17,90
- muži
21,29
22,69
- ženy
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

2012
14,4
20,7
23,33
22,11
24,82

2013
13,5
19,4
21,92
20,41
23,82

2014
12,3
17,5
20,05
18,48
22,05

2015
10,63
15,50
19,38
17,36
21,33

Prešovský
kraj
79 635

Okres
Svidník
3 736

Svidník

36 225

1 824

502

81 880

3 820

1 049

37 768

1 942

562

88 245

4 293

1 132

39 926

2 092

588

83 576

4 101

1 067

38 197

1 970

527

78897

3979

1009

36387

1953

507

61526

3344

950

28566

1636

488

Tabuľka 22 Evidovaní uchádzači o zamestnanie

Slovenská
republika
2010 Počet evidovaných uchádzačov o 381 206
zamestnanie spolu
2010 Počet evidovaných uchádzačiek 180 913
o zamestnanie
2011 Počet evidovaných uchádzačov o 399 800
zamestnanie spolu
2011 Počet evidovaných uchádzačiek 193 702
o zamestnanie
2012 Počet evidovaných uchádzačov o 425 858
zamestnanie spolu
2012 Počet evidovaných uchádzačiek 204 503
o zamestnanie
2013 Počet evidovaných uchádzačov o 398 876
zamestnanie spolu
2013 Počet evidovaných uchádzačiek 192 628
o zamestnanie
2014 Počet evidovaných uchádzačov o 374718
zamestnanie spolu
2014 Počet evidovaných uchádzačiek 183706
o zamestnanie
2015 Počet evidovaných uchádzačov o 286825
zamestnanie spolu
2015 Počet evidovaných uchádzačiek 142420
o zamestnanie
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

969

Z údajov je možné konštatovať, že od roku 2012 dochádza k miernemu poklesu počtu
evidovaných UoZ v okrese Svidník i meste.
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Graf 10 Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 23 Štruktúra UoZ podľa pohlavia

Počet UoZ

z toho ženy

k 31.12.2010

969

502

k 31.12.2011

1049

562

k 31.12.2012

1132

585

k 31.12.2013

1067

527

k 31.12.2014

1009

507

k 31.12.2015

950

488

Zdroj: ÚPSVaR
Tabuľka 24 Dlhodobo evidovaní UoZ

13-24 mes.

25-48 mes.

nad

48 Spolu

z toho ženy

mes.
k 31.12.2010

127

127

195

449

neuvedené

k 31.12.2011

91

71

276

438

neuvedené

k 31.12.2012

225

202

112

539

neuvedené
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k 31.12.2013

226

175

182

583

314

k 31.12.2014

174

211

195

580

315

k 31.12.2015

153

198

203

554

293

Zdroj: ÚPSVaR
V roku 2011 bolo najviac dlhodobo nezamestnaných nad 48 mesiacov, avšak od roku 2012
do roku 2013 bol najvyšší podiel DEUoZ s dobou nezamestnanosti od 13-24 mesiacov.
K 31.12.2014 sa kategórie vyrovnali.

Graf 11 Dlhodobo evidovaní UoZ

Zdroj: vlastné spracovanie
Verejné služby zamestnanosti

Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna
inštitúcia, ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov, v súčinnosti
s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonávajú politiku
zamestnanosti. ÚPSVaR je hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku práce, čo je systém
podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta trhu práce formou
sprostredkovania zamestnania, poskytovania poradenstva, prispôsobovaním profesijnej
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štruktúry nezamestnaných a zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie
nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou poskytovania príspevkov v rámci
aktívnej politiky trhu práce a poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní
verejných služieb zamestnanosti mesto spolupracuje s ÚPSVaR Bardejov, pri vytváraní
dočasných pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zachovania pracovných
návykov dlhodobo nezamestnaných. Mesto spolupracuje rovnako aj pri realizácií aktívnej
politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP podporuje
predovšetkým vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj mestom
samotným.

Tabuľka 25 Prehľad projektov zamestnanosti s podporou ÚPSVaR

Podpora

Realizácia

podľa §-u
Názov projektu

poč.
prac.

od - do

miest

Protipovodňové práce

§ (51)54

3/2012 - 8/2012

10

Protipovodňové práce

§ (51)54

9/2012 - 12/2012

5

Protipovodňové práce

§ (51)54

5/2013 - 10/2013

13

Chránená dielňa-Sov. hrdinov

§60

10/2011 - 9/2013

3

Chránená dielňa-Sov. hrdinov

§60

10/2013 - pokračuje

4

Chránená dielňa-Nábrežná

§60

3/2013 – pokračuje

3

Chránená dielňa - K1K

§60

10/2012 - pokračuje

2

Chránená dielňa - Kamerový systém

§60

7/2012 - 6/2014

4

Chránená dielňa - Kamerový systém

§60

7/2014 - pokračuje

4

Projekt zamestnania mladých

§54.x.x

5/2014 - 11/2015

1

Projekt rozvoja zamestnanosti

§50.j.

10/2013 - 06/2014

1

Dobrovoľnícke práce

§52.a

12/2014 - 05/2015

5

Dobrovoľnícke práce

§52.a

3/2015 - 8/2015

8

Dobrovoľnícke práce

§52.a

9/2015 - 2/2016

10

Dobrovoľnícke práce

§52.a

10/2015 - 3/2016

5

Protipovodňové práce

§54

4/2015 - 9/2015

13
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Dobrovoľnícke práce

§52.a

12/2015 - 5/2016

2

Dobrovoľnícke práce

§52.a

4/2016 - 9/2016

10

Dobrovoľnícke práce

§52.a

5/2016 - 10/2016

2

Dobrovoľnícke práce

§52.a

6/2016 - 11/2016

2

Dobrovoľnícke práce

§52.a

7/2016 - 12/2016

5

Praxou k zamestnanosti

§ 54

4/2016 – 12/2016

1

Praxou k zamestnanosti

§ 54

11/2016 – 7/2017

1

Šanca na zamestnanie

§ 54

12/2015 – 8/2016

12

Šanca na zamestnanie

§ 54

1/2016 – 9/2016

12

Zdroj: MsÚ

Špeciálne školy

V meste Svidník pracujú 2 špeciálne školy, z toho 1 štátna a 1 súkromná. Súkromná škola je
len pre žiakov školského veku, pracujú v nej 2 učitelia pre 13 detí. V štátnej špeciálnej škole
je zabezpečovaná výučba pre 10 detí predškolského veku a 117 žiakov školského veku.
Spojená škola internátna, Partizánska 52, Svidník
Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami od predškolského veku do veku dospelosti, ktorým ich mentálne postihnutie
nedovoľuje vzdelávať sa v bežných školách pre intaktnú populáciu.
Organizačné zložky školy:
Súčasti školy:
Špeciálna materská škola uskutočňuje predprimárne vzdelávanie podľa vzdelávacích
programov pre deti s mentálnym postihnutím.
Špeciálna základná škola uskutočňuje primárne vzdelávanie podľa vzdelávacích programov
pre žiakov s mentálnym postihnutím.

37

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Praktická škola uskutočňuje nižšie stredné vzdelávanie podľa vzdelávacích programov
určených na vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom
s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným
zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom
učilišti alebo strednej škole.
Odborné učilište nadväzuje na primárne vzdelávanie v ŠZŠ var.A. Uskutočňuje nižšie
stredné vzdelávanie zamerané na prípravu žiakov na výkon robotníckeho povolania v učeb.
odboroch: stavebná výroba – murár (chlapci), výroba konfekcie – šička (dievčatá).
Centrum

špeciálno–pedagogického poradenstva poskytuje

komplexnú

špeciálno-

pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu,
metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických
intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývin. poruchami s cieľom
dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
Školský internát zabezpečuje deťom a žiakom školy ubytovanie, stravovanie a svojim
výchovným programom nadväzuje na vých.-vzdel. činnosť školy v čase mimo vyučovania.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu
v škole alebo v školskom zariadení podľa odporúčaných výživových dávok, materiálnospotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
Osobitosti žiakov a organizácia výchovy a vzdelávania:
Vo výchovno-vzdelávacom procese a výchovnej činnosti v mimovyučovacom čase sa
využívajú metódy práce, ktoré vyplývajú zo špecifík žiakov a ich individuálnych možností.
Pozornosť je sústredená na organizačné formy, ktoré smerujú k sociálnej integrácii
žiakov s mentálnym postihnutím a ich príprave na praktický život.
Štátni príslušníci tretích krajín
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Mesto Svidník sa zapojilo do projektu BUK - Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej
samosprávy v oblasti integračnej politiky. Mesto Svidník v súlade so znením zákona SNR
369/90 o obecnom zriadení a v jeho duchu prijalo Stratégiu integrácie príslušníkov tretích
krajín a naň nadväzujúci Akčný plán ako výraz úsilia a dobrej vôle vytvárať optimálne
podmienky všetkým obyvateľom mesta bez rozdielu národností, vierovyznania, farby pletí,
etnickej príslušností či rodných koreňov pre budovanie pocitu, že mesto Svidník je ich
domovom a dobrým miestom pre pokojné nažívanie terajších obyvateľov ako aj život
budúcich generácií.

Tabuľka 26 Štátni príslušníci tretích krajín bývajúci v meste Svidník

Bieloruská republika

1

Čínska ľudová republika

11

Izraelský štát

1

Juhoafrická republika

1

Kazašská republika

1

Moldavská republika

3

Ruská federácia

1

Spojené štáty americké

1

Srbská republika

2

Tuniská republika

1

Ukrajina

41

Vietnamská socialistická republika

22

Bez štátnej príslušnosti

2

Zdroj: MsÚ
Populáciu cudzincov v meste tvoria predovšetkým príslušníci členských štátov EÚ:
Chorvátsko, ČR, Taliansko, Poľsko, Anglicko a Nemecko, čo je asi 2/3 cudzincov a 1/3 tvoria
príslušníci tretích krajín, a to Vietnam, Izrael, Ukrajina a Čína. Z nich dominantnú skupinu
tvoria občania Vietnamu a Ukrajiny. Kým občania Vietnamu sa v meste etablovali postupne v
rokoch 1995-2000 prevažne ako obchodníci a neskôr prevádzkovatelia obchodných
prevádzok, príslušníci Ukrajiny k nám prišli v jednorazovej vlne v rokoch 1995-1996 pri
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expanzií odevnej firmy v meste predovšetkým na pozíciu výrobných pracovníkov- krajčírok.
V nasledujúcich rokoch došlo k opätovnej redukcii výroby, avšak prevažná časť týchto
občanov sa už etablovala a zastala žiť v meste natrvalo.
Analýza poskytovateľov sociálnych služieb
Sociálne služby v meste Svidník poskytujú:
1. Mesto Svidník - denné centrum, opatrovateľská služba
2. Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník – verejný poskytovateľ zriadený PSK –
poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb
a v špecializovanom zariadení so zameraním na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu
chorobu a demencie rôzneho typu etiológie celoročnou pobytovou formou – celková
kapacita 118
3. NÁŠ DOM n.o. Ul. Dezidera Millyho 448/1 Svidník – poskytovateľ sociálnej služby
v domove sociálnych služieb ambulantnou formou – kapacita 20
4. Atrium n.o. Horárska 61, Prešov – poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári
na Ul. Duklianska 653, Svidník – kapacita 60
5. Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín vo Svidníku, Dlhá 505/ Svidník –
poskytovateľ sociálnej služby v útulku – kapacita 20
6. Gréckokatolíckacharita Prešov – poskytovateľ sociálnej služby v domove na pol
ceste

v Dome

sv.

Faustíny,

Pavlovičova

344/8,

Svidník

(kapacita

15)

a špecializovaného sociálneho poradenstva v Sociálnom centre Svidník Pavlovičova
344/8 (cieľová skupina – osoby závislé od alkoholu, cigariet, drog, nelátkových
závislostí napr. patologické hráčstvo, osoby bez domova, osoby so zdravotným
postihnutím, seniori).
7. EURO-DONO, n.o. Ul. Gen. Svobodu 684/11 Svidník – poskytovateľ základného
sociálneho poradenstva – cieľová skupina: marginalizované komunity – občania
dlhodobo

nezamestnaní,

občania

so

zdravotným

postihnutím,

občania

marginalizovanej rómskej komunity
8. Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník – poskytovateľ opatrovateľskej
služby, požičiavanie pomôcok, prepravnej služby
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9. Dôstojný život pre všetkých, n.o. Centrálna 632/7 Svidník – poskytovateľ
opatrovateľskej služby v Okrese Svidník
Organizácie vykonávajúce spoločenskú a charitatívnu činnosť na území mesta Svidník
1.

OZ na ochranu chorých, opustených, postihnutých osôb a Rómov, Dlhá 505/9, Svidník

2.

OZ na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, D. Millyho 448/1, Svidník

3.

ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník

4.

OZ Spojme srdcia pre zdravie, Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník

5.

ZO Slovenský zväz telesne postihnutých, Sovietskych hrdinov 200/33, Svidník

6.

ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami,

Sovietskych hrdinov 200/33,

Svidník

Senior dom Svida
V zariadení pre seniorov sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby alebo potrebuje poskytovanie služby v zariadení z iných vážnych dôvodov
(týranie, zneužívanie, alkoholizmus člena rodiny).
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., alebo fyzickej osobe,
ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
V Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, a demencie
rôzneho typu, etiológie.
Kapacita zariadenia: v časti ZPS: 30, v časti DSS: 28, v časti ŠZ: 60

Atrium n.o.
Plánované služby (v zmysle 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 a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov): denný stacionár, zariadenie pre seniorov, nájomné bývanie pre seniorov, služby
denného centra pre seniorov, služba jedálne a dovoz stravy pre seniorov, opatrovateľská
služba, ošetrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie,
rehabilitačné služby, špecializované poradenstvo pre seniorov a ich rodinných príslušníkov,
požičovňa zdravotníckych a kompenzačných pomôcok.
Terénna sociálna práca
Terénna sociálne práca v meste Svidník prebieha bez prerušenia už takmer celých 9 rokov.
V súčasnosti v rámci Národného projektu Terénnej sociálnej práce v meste Svidník pôsobia
celkovo 3 pracovníci. Jedna pracovníčka zastáva pozíciu TSP a dvaja pracujú, ako jej
asistenti.
V meste Svidník vzniklo Komunitné centrum v roku 2009. Komunitné centrum má dve
pracoviská a to pracovisko na Ul. Sov. hrdinov a na Ul. Festivalovej.
Zámerom je v novej lokalite Ul. Festivalová okrem komunitného centra vybudovať aj detské
ihrisko. Pre staršiu mládež a dospelých z hľadiska osvojovania si pracovných návykov
a pestovateľských prác vyčleniť plochy pre tzv. „komunitnú záhradu“.
Komunitné centrum na Ul. Sovietskych hrdinov
Komunitné centrum na Ul. Sovietskych hrdinov je umiestnené v priestoroch bývalej
robotníckej ubytovni. Táto budova slúži ako sociálne bývanie pre marginalizované a
znevýhodnené sociálne skupiny.
Hlavnou cieľovou skupinou sú najmä deti a mládež marginalizovanej rómskej skupiny, ktorá
je postihnutá, alebo ohrozená rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Nemalú pozornosť si
zaslúžia aj seniori, ktorí si svoj dôchodkový vek môžu spríjemniť v komunitnom centre
rôznymi klubovými činnosťami určené pre skupinu seniorov. Poslednou dôležitou skupinou
komunity sú obyvatelia v produktívnom veku. Prevažná časť skupiny je nezamestnaná a žije
vo veľmi zlých sociálnych podmienkach.
Aktivity v Komunitnom centre pre cieľovú skupinu:


Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov.



Podpora talentovaných detí.



Organizovanie kultúrnych podujatí a kultúrnych súťaží.
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Klubová, voľnočasová činnosť pre deti a mládež podľa záujmu.



Organizovanie prednášok spojených s besedami.



Zriaďovanie motivačných programov pre zodpovednosť k práci a k rodine.

Podporné aktivity:


Využívať podporné programy pre rast zamestnanosti.



Podpora návrhov doplnkových motivačných prvkov obnovy pracovných návykov
obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a efektívnej kontroly ich výsledkov.



Poskytovanie sociálneho poradenstva, konzultácii, verejnoprospešných služieb.
(Ochrana a pomoc deťom a mládeži, pomoc a ochrana starým a bezvládnym ľuďom).



Sociálna prevencia - predchádzanie vzniku nežiaducich spoločenských situácií
skorým odstraňovaním jej príčin u jednotlivca, alebo v skupine.



Klubová činnosť pre seniorov.

Komunitné centrum na Ul. Festivalovej
Komunitné centrum na Ul. Festivalovej má vyhradený jeden z kontajnerových bytov, ktoré
boli postavené ako náhradné sociálne bývanie pre sociálne vylúčených obyvateľov mesta. Tak
ako v komunitnom centre na Ul. Sovietskych hrdinov, tak aj v komunitnom centre na Ul.
Festivalovej sú hlavnou cieľovou skupinou najmä deti a mládež marginalizovanej rómskej
skupiny, ktorá je postihnutá alebo ohrozená rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Aj v
tomto komunitnom centre komunitní konzultanti a sociálni pracovníci poskytujú poradenstvo
starším a bezvládnym ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.
Obe Komunitné centrá mesta Svidník majú vo svojom programe zahrnutú okrem iného aj
cielenú prípravu orientovanú na potreby detí, teda na predškolské a školské vyučovanie ale aj
iné vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, predovšetkým vo forme besied, prednášok a
diskusií zameraných na rozličné aktuálne témy.
Hlavným prínosom týchto nízkoprahových služieb je predovšetkým vykrytie nedostatočných
ponúk pre voľnočasové aktivity na miestnej úrovni, bezpečný priestor pre trávenie voľného
času, pomoc pri prekonávaní životných problémov mladých ľudí, kontakt v ich prirodzenom
prostredí a primárna prevencia sociálno-patologických javov.
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Mesto Svidník sa aktívne zapája do všetkých prístupných projektov, ktorých úlohou a cieľom
je motivovať a napomáhať k znovu získaniu pracovných návykov všetkým sociálnym
skupinám, ktoré túto pomoc potrebujú.
Detský domov Svidník
Detský domov – Centrum detí, Svidník (ďalej len Detský domov) zriadený zriaďovacou
listinou číslo 158/1994, zo dňa 04.02.1994, v znení neskorších dodatkov a dodatku č. 8 zo dňa
01.07.2011 Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.
V súčasnosti má 7 samostatných skupín a 2 skupiny mladých dospelých. V samostatných
skupinách je spravidla 8-10 detí. V kmeňovej budove sú vytvorené 2 samostatné skupiny a 2
skupiny mladých dospelých. V piatich rodinných domčekoch je vytvorených 5 samostatných
skupín. Výchovu zabezpečujú vychovávatelia + pomocný vychovávateľ (model 4+1). Na
skupinu mladých dospelých dohliada sociálny pracovník a psychológ. Tí im pomáhajú s
bežnou agendou. V DeD máme 9 profesionálnych rodičov a v ktorých je umiestnených 20
detí (+/-). Minimálne 1-krát v mesiaci sociálni pracovníci a odborní zamestnanci DeD
navštevujú tieto rodiny a sledujú prácu profesionálnych rodičov, pričom im podávajú odbornú
pomoc.
V detskom domove fungujú krúžky: tanečný, krúžok šikovných rúk, spevácky krúžok.
Dotazník pre poskytovateľov SS v meste Svidník a jeho vyhodnotenie je v prílohe.
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Analýza SWOT
Analýza SWOT patrí medzi základné nástroje strategického plánovania. Používa sa na
hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré sa týkajú danej oblasti. Ide
o metódu, ktorá sumarizuje množstvo faktov a informácií o skúmanej oblasti. Analýza SWOT
odpovedá na otázku: „Kde sa teraz nachádzame?“ Umožňuje urobiť prehľad východiskovej
situácie pred formulovaním stratégie. Je to metóda založená na skúsenostiach odborníkov.
Silné a slabé stránky pomenúvajú súčasný stav riešenej problematiky v samospráve z hľadiska
vnútorných faktorov – čo je v súčasnosti v území pozitívne a negatívne. Príležitosti a
ohrozenia vyjadrujú predpoklad vplyvu vonkajších faktorov na budúci rozvoj územia.
Swot analýza - Sociálna oblasť
Silné stránky
Sociálne služby všeobecne
- existujúca sieť zariadení sociálnych
služieb verejných aj neverejných
poskytovateľov,
- záujem neverejných poskytovateľov o
aktivity v sociálnych službách a
podnikanie v tejto oblasti,
- nové byty nižšieho štandardu – 56
bytov
- realizácia projektov,
pôsobenie Mesta
- monitoring
sociálne
odkázaných
cieľových skupín
- poskytovateľ terénnych sociálnych
služieb
(opatrovateľská
služba,
spoločné stravovanie v zmluvných
jedálňach a príspevok na stravovanie,
terénna sociálna práca);
- zriaďovateľ zariadení
sociálnych
služieb,
- poskytovateľ
sociálneho
bývania
bežného a nižšieho štandardu,
- poskytovateľ poradenských služieb;
- organizovanie aktivačnej činnosti a
malých obecných služieb Mestom pre
získanie
pracovných
návykov
nezamestnaných;
- podpora aktivít občanov a MVO

Slabé stránky
Sociálne služby všeobecne
- materiálne a priestorové podmienky
niektorých zariadení,
- časovo
obmedzené
finančné
prostriedky z projektov
- nedostatočná
propagácia
možnosti
poradenstva zo strany MsÚ
Seniori
- rastúci počet vyplácaných starobných
a invalidných dôchodkov v meste,
- obmedzené
priestorové
kapacity
fungujúceho denného centra,
- chýba monitorovací systém pre seniorov
(privolanie pomoci) ako spoplatnená
služba,
Zdravotne postihnutí občania
- chýbajú
služby:
monitorovací
a
signalizačný systém na privolanie
pomoci, spoplatnená služba
- nedostatočná
bezbariérovosť
jestvujúcich
objektov
občianskej
vybavenosti
Rodiny s deťmi
- problematické zosúladenie rodinného
a pracovného života: slabé ohodnotenie
práce žien v porovnaní s mužmi,
pretrvávanie predsudkov a rodinných
stereotypov v oblasti postavenia žien v
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v sociálnej oblasti formou dotácií z
rozpočtu mesta
Seniori
- existujúce zariadenia: Senior dom
SVIDA vo Svidníku, Denný stacionár
Atrium, n.o,
- fungujúce
denné
centrum
pre
dôchodcov (kapacita 35 osôb, cyklické
návštevy, záujmy, tvorivá činnosť),
- fungujúce
služby
samosprávy:
poskytnutie priestorov pre stretávanie
sa seniorov, opatrovateľská služba,
spoločné stravovanie v zmluvných
jedálňach a príspevok na stravovanie,
podujatia pre seniorov, základné
sociálne
poradenstvo,
záujmová
činnosť v dennom centre,
- služby iných subjektov: Organizácie
vykonávajúce
spoločenskú
a charitatívnu činnosť na území mesta
Svidník
- aktívny prístup seniorov k životu,
dostatok
seniorov-lídrov
a
organizátorov aktivít pre seniorov,
- pozornosť mesta pri životných
jubileách
Zdravotne postihnutí občania
- existujúce zariadenia: DSS pre
zdravotne postihnutých občanov Svida, Náš Dom, Atrium
- aktivity iných subjektov: Organizácie
vykonávajúce
spoločenskú
a charitatívnu činnosť na území mesta
Svidník,
- poskytované
bývanie
v
bezbariérových mestských bytoch,
- fungujúce
služby
samosprávy:
opatrovateľská služba, príspevok na
spoločné stravovanie, denné centrum
- dostatok chránených dielní
poskytujú pracovné príležitosti pre ZP
ľudí
- integrácia detí so zdravotným
postihnutím do vzdelávacieho systému
Rodiny s deťmi
- existujúce zariadenia: Azylový dom

spoločnosti,
nedostatok adekvátnych pracovných
príležitostí,
- chýbajúce mestské zariadenie pre deti
do 3 rokov veku
Občania v núdzi a neprispôsobiví
- nízka vzdelanostná úroveň,
- nedostatok sociálnych zručností,
- nedostatok adekvátnych pracovných
príležitostí,
Marginalizované rómske komunity
- sociálna inklúzia: sociálna izolácia,
nízke
spoločenské
postavenie,
prehlbovanie sociálnych rozdielov medzi
majoritnou a rómskou časťou populácie;
- vzdelávanie: nízka vzdelanostná úroveň
(základné),
zaznávanie
významu
vzdelania,
- zamestnanosť: extrémne vysoká a
dlhodobá nezamestnanosť Rómov
- chýbajúci účelový objekt komunitného
centra
-
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Svidník
Spoločnosť
priateľov
detí,mládeže a rodín, Denný stacionár
pre deti Svidník, Detský domov,
- fungujúce služby samosprávy: v
súlade s legislatívnym rámcom
- aktivity iných subjektov: odborné a
akreditované subjekty pre oblasť práce
s rodinami (MsÚ, ÚPSVaR)
- existujúca
sieť
predškolských
zariadení pre deti od 3-6 rokov
- organizivanie podujatí pre rodiny
- vonkajšie športoviská a ihriská,
Občania v núdzi a neprispôsobiví
- existujúce zariadenia: Útulok pre
občanov ktorí sú v hmotnej núdzi
Svidník
- poskytované
bývanie
nižšieho
štandardu,
- fungujúce
služby
samosprávy:
komunitná/terénna sociálna práca,
aktivity detí z rodín v hmotnej núdzi
bez poplatkov v CVČ, v školách
- aktivity iných subjektov: MVO
poskytujúce pomoc občanom v núdzi
(Útulok pre občanov ktorí sú v
hmotnej núdzi Svidník )
Marginalizované rómske komunity
- sociálna
inklúzia:
integrovaní
obyvatelia MRK,
- aktivity
samosprávy:
program
terénnej sociálnej práce, organizovanie
aktivačných a verejnoprospešných prác
pre získanie pracovných návykov,
mestské nájomné byty nižšieho
štandardu, finančné príspevky a úľavy
na vzdelávanie detí,
- bývanie
v bytových
domoch
a v mestských nájomných bytoch,
- znižovanie počtu neplatičov zo
strany opatrení mesta
- vzdelávanie: vytvorené podmienky
pre vzdelávanie a rozvoj detí so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacím
potrebami
(špeciálna
škola,
integrovaní
žiaci,
špeciálni
pedagógovia, asistenti učiteľa, podpora
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-

výchovnovzdelávacích
aktivít
prostredníctvom dotácií z rozpočtu
mesta),
mesto ako osobitný príjemca dávky
v hmotnej
núdzi,
rodičovského
príspevku a rodinných prídavkov

Príležitosti
Sociálne služby
- využitie fondov EÚ,
- spolupráca Mesta v sociálnej oblasti s
PSK, MVO, inými samosprávami a
ďalšími domácimi a zahraničnými
organizáciami,
- záujem o dobrovoľníctvo v sociálnej
oblasti,
- práca s verejnosťou za účelom
zvyšovania
zodpovednosti
a aktívnej
účasti pri riešení životných situácií
- vzdelávanie a rekvalifikácie dospelých
občanov použiteľných pre trh práce
- preventívne programy pre občanov so
závislosťami
- systémovejšie využitie existujúcich
možností obecných masmédií pre
propagáciu a informovanosť o dianí
v sociálnej sfére komunity
- rovnosť príležitostí ako jeden zo
základných princípov uplatňovaných v
EÚ.
Marginalizované rómske komunity
- využitie fondov EÚ (MRK ako
horizontálna priorita NSRR SR),
- možnosť čerpania financií na rozvoj
bývania z dotácií a úverových programov
zo štátneho rozpočtu,
- využitie nástrojov aktívnej politiky trhu
práce ÚPSVaR.

Hrozby
Sociálne služby
- chýbajúca dlhodobá a presvedčivá politika
štátu pre riešenie problematiky osôb
ohrozených
sociálnym
vylúčením,
neurčitosť
ďalšieho vývoja legislatívy v sociálnej sfére,
- odliv kvalifikovaného personálu zo
sociálnej sféry do iných oblastí (nízke
finančné
ohodnotenie
zamestnancov,
vyhorenie
zamestnancov, nedostatočná regenerácia
fyzických a duševných síl),
- nedostatok financií v sociálnej oblasti,
nedostatočná podpora sociálnych služieb zo
strany štátu v oblasti legislatívy,
- nárast počtu obyvateľov vyžadujúcich
sociálne služby (starnutie populácie,
zhoršenie ekonomickej situácie, nárast
negatívnych
spoločenských javov - alkoholizmus a
toxikománia, prehlbovanie chudoby a
sociálnej izolácie, migrácia obyvateľov za
prácou a rozpad rodín),
- nezáujem o zamestnávanie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením,
- hrozby plynúce z nezodpovedného
správania sa klientov v rôznych formách
závislosti, zadlžených klientov a pod.
Marginalizované rómske komunity
- nepresvedčivá politika štátu v oblasti
riešenia rómskej problematiky, realizácia
nesystémových krokov, neefektívne
využívanie
finančných
prostriedkov,
neefektívnosť preventívnych
opatrení,
- zvýšené tempo rastu počtu rómskych
obyvateľov (prirodzený prírastok a prírastok
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sťahovaním),
- zvyšujúce sa základné životné náklady na
bývanie (zaobstaranie bytu, nájomné,
energie) a potraviny,
- nárast negatívnych spoločenských javov –
alkoholizmus a toxikománia, zvyšovanie
násilia, agresivity, kriminality,
- nedostatok pracovných príležitostí pre
Rómov, obmedzená možnosť uplatnenia sa
na trhu práce,
- prehlbovanie sociálnych rozdielov medzi
majoritnou a rómskou časťou populácie,
prehlbujúca sa diskriminácia a xenofóbia zo
strany majority.
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2 Strategická časť
Strategická časť dokumentu obsahuje stratégiu mesta Svidník v sociálnej oblasti, určuje
hlavné ciele a priority rozvoja územia.
2.1 Strategické ciele
2.1.1 Hierarchia cieľov
Globálny cieľ

Špecifický cieľ
Seniori

Vytvorenie takých podmienok v meste
Svidník, ktoré zabezpečujú sociálne služby na
komunitnej
báze,
rozšírenú
ponuku
a podporu pre občanov so zdravotným
postihnutím s dôrazom na deti so ZP, rodiny
s deťmi a mládež, občanov v núdzi a sociálne
odkázaných a štátnych príslušníkov tretích
krajín.
Opatrenie

1.1 Podporiť kvalitné poskytovanie 1.1.1 Vytvorenie vhodných podmienok na
sociálnych služieb na komunitnej poskytovanie a kvalitné zabezpečenie
báze.
sociálnych služieb na komunitnej úrovni.
1.1.2 Podpora vzdelávania zamestnancov a
odborného personálu zabezpečujúceho
poskytovanie sociálnych služieb v
podmienkach komunitnej starostlivosti v
prirodzenom prostredí.
1.1.3 Podporovať aktívne stárnutie.
Zdravotne postihnutí
2.1 Rozšíriť ponuku služieb pre 2.1.1 Podpora terénnych a poradenských
občanov so zdravotným postihnutím služieb.
a ich rodín.
2.1.2 Podpora vzdelávania zamestnancov a
odborného personálu zabezpečujúceho
poskytovanie sociálnych služieb.
2.1.3 Podpora pre rodiny s deťmi so
zdravotným postihnutím.
2.2 Podpora tvorby pracovných 2.2.1 Vytvorenie podmienok pre začlenenie
príležitostí,
aktivizácie osôb so ZP.
a pracovného začlenenia občanov
so ZP
2.3 Podpora integrácie detí so ZP 2.3.1 Vytvorenie podmienok na zlepšenie
do
spoločnosti,
vzdelávacieho integrácie detí so ZP do ZŠ.
systému.
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Rodiny s deťmi a mládež
3.1 Podporiť kvalitné poskytovanie
sociálnych služieb pre rodiny
s deťmi a mládež, zabezpečenie
výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a
rozvoj služieb starostlivosti o dieťa
do troch rokov veku na komunitnej
úrovni.

3.1.1 Vytvorenie vhodných podmienok na
poskytovanie a kvalitné zabezpečenie
sociálnych služieb na komunitnej úrovni
a zosúladenie rodinného a pracovného života
a lepšie začlenenie žien na trh práce.
3.1.2 Podpora vzdelávania zamestnancov a
odborného personálu zabezpečujúceho
poskytovanie sociálnych služieb a
vykonávanie opatrení SPOaSK v
podmienkach komunitnej starostlivosti v
prirodzenom prostredí.

Občania v núdzi a sociálne odkázaní
4.1 Podporiť zvyšovanie počtu a 4.1.1 Vytvorenie vhodných podmienok na
kvalitné poskytovanie sociálnych poskytovanie a kvalitné zabezpečenie
služieb pre občanov v núdzi sociálnych služieb na komunitnej úrovni.
a sociálne odkázaných.
4.1.2 Vytvorenie možností vzdelávania
v oblasti životných zručností aj v rámci
prevencie obtiažnych životných situácií.
4.1.3 Podpora vzdelávania zamestnancov a
odborného personálu zabezpečujúceho
poskytovanie sociálnych služieb pre osoby
v núdzi a neprispôsobivých.
4.2 Zabezpečenie podmienok pre 4.2.1 Zabezpečiť bytovú dostupnosť.
bývanie osôb v núdzi a sociálne
odkázaných.
4.3 Podpora MRK.
4.3.1 Podpora komunitnej práce s MRK.
4.4 Podpora tvorby pracovných 4.4.1 Udržanie a rozvíjanie pracovných
miest.
návykov.
Štátni príslušníci tretích krajín
5.1 Podpora integrácie štátnych 5.1.1 Zlepšenie integrácie štátnych
príslušníkov tretích krajín.
príslušníkov tretích krajín.
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3 Programová časť
Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie KPSS mesta Svidník 2016-2022, ktoré sú priradené k
jednotlivým cieľom. Súčasťou programovej časti je súbor merateľných ukazovateľov.
3.1 Opatrenia a aktivity, Merateľné ukazovatele
Tabuľka 27 Tabuľka opatrení, projektov, aktivít a merateľných ukazovateľov

Seniori
Špecifický cieľ

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Ukazovateľ

Merná

Cieľová

jednotka

hodnota
2022

Termín
r. realizáci

Náklady

Gestor/

v tis. €

Partneri

25,00

G: Mesto

e
aktivity

1.1 Podporiť kvalitné 1.1.1
poskytovanie

vhodných

Sprostredkovanie
na Spoplatneného

sociálnych služieb na podmienok
komunitnej báze.

poskytovanie

diaľkového

a kvalitné

monitoringu

zabezpečenie

a privolávača

sociálnych
na

Počet

Vytvorenie 1.1.1.1

služieb pomoci

klientov počet

využívajúcich

100

2017

klientov

službu.

pre

komunitnej seniorov.

úrovni.
52

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Podpora 1.1.2.1

1.1.2

vzdelávania
zamestnancov

Zapájanie Počet

zamestnancov
a odborného

počet

6

a vzdelávacích

2017-

10,00

G:Poskyt

2022

ovatelia

aktivít/

SS

odborného

personálu

projektov,

do

území

personálu

zabezpečujúceho

ktorých

sa

mesta

zabezpečujúceho

poskytovanie

zapojili

poskytovanie

sociálnych služieb zamestnanci

sociálnych služieb v do

personál
zariadení

komunitnej
starostlivosti

Svidník

vzdelávacích a odborný

aktivít/ projektov.

podmienkach

na

sociálnych

v

služieb.

prirodzenom
prostredí.
1.1.3

Podporovať 1.1.3.1

aktívne stárnutie.

počtu
iniciatív

Zvýšenie Počet
aktivít/ iniciatív

aktivít/ počet

6

2017-

10,00

G: Mesto

2022

P:

podpory podpory

poskytov

aktívneho stárnutia. aktívneho

atelia

stárnutia.

soc.
služieb
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pre
seniorov
Zdravotne postihnutí
Špecifický cieľ

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Ukazovateľ

Merná

Cieľová

jednotka

hodnota
2022

Termín
r. realizáci

Náklady

Gestor/

v tis. €

Partneri

2,5

G: Mesto

e
aktivity

2.1 Rozšíriť ponuku 2.1.1

Podpora 2.1.1.1

Podpora Počet

aktivít počet

aktivít

so

a poradenských

terénne

Poskytov

služieb.

a poradenské

atelia

služby.

sociálny

postihnutím
rodín.

a

ich služieb.

na

2017-

služieb pre občanov terénnych
zdravotným a poradenských

terénnych zameraných

10

2022

P:

ch
služieb,
Slovensk
ý
červený
kríž,
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Charita
2.1.2

Podpora 2.1.2.1

vzdelávania
zamestnancov

Zapájanie Počet

zamestnancov
a odborného

počet

1

a vzdelávacích

2017-

2,00

G:

2022

Poskytov

aktivít/

atelia

odborného

personálu

projektov,

do

sociálny

personálu

zabezpečujúceho

ktorých

sa

ch

zabezpečujúceho

poskytovanie

zapojili

poskytovanie

sociálnych služieb zamestnanci

sociálnych služieb.

do

služieb

vzdelávacích a odborný

aktivít/ projektov.

personál
zariadení
sociálnych
služieb.

2.1.3 Podpora pre 2.1.3.1

Podpora Počet

rodiny s deťmi so rekondičných

podporených

počet

6

2017-

1,00

G:

2022

OZ

Spojme

zdravotným

pobytov pre deti so pobytov

srdcia

postihnutím.

zdravotným

pre

postihnutím

zdravie
P: mesto
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2.1.3.2

Podpora Počet subjektov počet

sociálneho

poskytujúcich

poradenstva.

poradenstvo

2

2017-

4,00

G: Mesto

2022

P:
Nezisko
vé
organizá
cie
pôsobiac
e

v

meste
2.2 Podpora tvorby 2.2.1

Vytvorenie 2.2.1.1

Podpora Počet

pre chránených

pracovných

podmienok

príležitostí,

začlenenie osôb so pracovných miest,

aktivizácie

ZP.

a pracovného
začlenenia

počet

5

vytvorených PM

2017-

30,00

G:

2022

Mesto,
organizá

miest v chránených

cie

dielňach.

v meste

občanov

P:
UPSVaR

so ZP
2.3

Podpora 2.3.1

Vytvorenie 2.3.1.1 Zabezpečiť počet

integrácie detí so ZP podmienok
do

na bezbariérovosť na bezbeariérových

spoločnosti, zlepšenie integrácie ZŠ.

počet

3

2017-

50,00

G: Mesto

2022

škôl
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vzdelávacieho

detí so ZP do ZŠ.

systému.
Rodiny s deťmi a mládež
Špecifický cieľ

Opatrenie

Ukazovateľ

Projekt/Aktivita

Merná

Cieľová

jednotka

hodnota
2022

Termín
r. realizáci

Náklady

Gestor/

v tis. €

Partneri

150,00

G: Mesto

136,60

G:

e
aktivity

3.1 Podporiť kvalitné 3.1.1
sociálnych

zariadenia

vhodných

poskytovanie

Zriadenie Kapacita / počet počet detí

Vytvorenie 3.1.1.1

služieb podmienok

služieb klientov /detí do

na starostlivosti
dieťa

a mládež,

rokov veku - Jasle.

službu.

3.1.1.2

Počet

zabezpečenie výkonu zabezpečenie
opatrení

sociálnych

sociálnoprávnej

na

ochrany

detí

do

počet

/ zrekonštruovaný

komunitnej zateplenie
rodinných

ch

3

20172019

UPSVaR

objektov

domov Detského

sociálnej kurately a a zosúladenie

v správe Detského domova.

rozvoj

domova

služieb rodinného

2020

troch využívajúcich

služieb Rekonštrukcia

a úrovni

2017-

o 3 rokov veku/

pre rodiny s deťmi poskytovanie
a kvalitné

15

Svidník,

57

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Partizánska

starostlivosti o dieťa a pracovného

a lepšie 306/6, Svidník -

do troch rokov veku života
na
úrovni.

č.

komunitnej začlenenie žien na Centrum detí.
trh práce.
3.1.2

Podpora 3.1.2.1

vzdelávania
zamestnancov

Zapájanie Počet

zamestnancov
a odborného

počet

a vzdelávacích

2

2017-

2,00

G:

2022

Mesto,

aktivít/

poskytov

odborného

personálu

projektov,

do

atelia

personálu

zabezpečujúceho

ktorých

sa

sociálny

zabezpečujúceho

poskytovanie

zapojili

poskytovanie

sociálnych služieb zamestnanci

sociálnych služieb a a
opatrení SPOaSK v do

vzdelávacích zariadení
sociálnych
služieb.

komunitnej
starostlivosti

SPOaSK personál

aktivít/ projektov.

podmienkach

skužieb

vykonávanie a odborný

opatrení

vykonávanie

ch

v

prirodzenom
prostredí.
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Občania v núdzi a sociálne odkázaní
Špecifický cieľ

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Ukazovateľ

Merná

Cieľová

jednotka

hodnota
2022

Termín
r. realizáci

Náklady

Gestor/

v tis. €

Partneri

250,00

G: Mesto

50,00

G: Mesto

e
aktivity

4.1

Podporiť 4.1.1

zvyšovanie počtu a vhodných

Vybudovanie
na nového

kvalitné

podmienok

poskytovanie

poskytovanie

sociálnych

Kapacita (počet počet

Vytvorenie 4.1.1.1

služieb a kvalitné

klientov)

100

klientov

20172020

zriadeného

Komunitného

komunitného

centra.

centra.

4.1.1.2

Počet

Vybudovanie

vybudovaných

pre občanov v núdzi zabezpečenie
a sociálne

sociálnych

odkázaných.

na

služieb

komunitnej

úrovni.

detského

2

20192020

ihriska prvkov

a komunitnej
záhrady

počet

doplnkovej
pri infraštruktúry
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4.1.2

Komunitnom

pri Komunitnom

centre.

centre.

Vytvorenie 4.1.2.1. Vytvorenie Počet

možností

modulu

vzdelávania

neformálneho

počet

2

aktivít vzdelávacích

v oblasti životných vzdelávania

2018-

2,00

G:

2022

poskytov

aktivít/
projektov,

zručností aj v rámci v oblasti životných ktorých

atelia
do

soc.

sa

služieb

prevencie

zručností pre osoby zapojili

P:

obtiažnych

ohrozené ťažkými zamestnanci

Mesto,

životných situácií.

životnými

a odborný

UPSVaR

situáciami.

personál
zariadení
sociálnych
služieb.

4.1.3

Podpora 4.1.3.1

vzdelávania
zamestnancov

Zapájanie Počet

zamestnancov
a odborného

počet

a vzdelávacích

2

2017-

2,00

G:

2022

poskytov

aktivít/

atelia

odborného

personálu

projektov,

do

soc.

personálu

zabezpečujúceho

ktorých

sa

služieb
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zabezpečujúceho

poskytovanie

poskytovanie

sociálnych služieb zamestnanci

sociálnych

služieb do

zapojili

vzdelávacích a odborný

pre osoby v núdzi aktivít/ projektov.

personál

a neprispôsobivých.

zariadení
sociálnych
služieb.

4.2

Zabezpečenie 4.2.1

podmienok

Zabezpečiť 4.2.1.1

pre bytovú dostupnosť.

Výstavba Počet

bytov

28

nižšieho vystavených

štandardu.

bývanie osôb v núdzi

počet

bytov

2018-

900,00

G: Mesto

70,00

G: Mesto

2022-

nižšieho

štandardu.

a sociálne
odkázaných.
4.3 Podpora MRK.

4.3.1

Podpora 4.3.1.1

komunitnej
s MRK.

Aktivity Počet

aktivít počet

práce zamerané na prácu realizovaných

7

20172022

– s MRK.

s MRK
zvyšovanie
vzdelanostnej
úrovne,

zníženie

nezamestnanosti,
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zvyšovanie
hygienických
a zdravotných
štandardov.
4.4 Podpora tvorby 4.4.1
pracovných miest.

Udržanie 4.4.1.1 Udržiavanie Počet osôb na počet

a rozvíjanie

aktivačných prác.

pracovných

4.4.1.2

návykov.

vytvorenia subjektu podporených

100

aktivačné práce

Podpora Počet

sociálnej

subjektov

ekonomiky

sociálnej

(sociálneho

ekonomiky

podniku).

(sociálnych

2017-

100,00

G: Mesto

321,00

G: Mesto

500,00

G: Mesto

2022
počet

1

20172022

podnikov)
4.4.1.3 Využívanie Počet projektov počet
rôznych projektov v oblasti
v oblasti

zamestnávania

zamestnávania

znevýhodnených

znevýhodnených

uchádzačov.

50

20172022

uchádzačov.
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Štátni príslušníci tretích krajín
Špecifický cieľ

Opatrenie

Projekt/Aktivita

Ukazovateľ

Merná

Cieľová

jednotka

hodnota
2022

Termín
r. realizáci

Náklady

Gestor/

v tis. €

Partneri

3,00

G: Mesto

20,00

G: Mesto

e
aktivity

Počet

5.1

Podpora 5.1.1

integrácie

štátnych integrácie štátnych Organizovanie

príslušníkov
krajín.

Zlepšenie 5.1.1.1

tretích príslušníkov tretích stretnutí
krajín.

počet

zorganizovanýc
h

20172022

stretnutí

s príslušníkmi

s príslušníkmi

tretích krajín.

tretích krajín.

5.1.1.2

10

Venovanť Počet zariadení, počet

zvýšenú pozornosť v ktorom

sa

6

20172022

pedagogickej práci venovala
s deťmi

zvýšená

príslušníkov tretích pozornosť
krajín.

pedagogickej
práci

s deťmi

príslušníkov
tretích krajín .
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5.1.1.3 V kancelárii Počet
prvého

počet

3

kontaktu pripravených

pripraviť

2017-

15,00

G: Mesto

1,00

G: Mesto

2022

pracovníkov na

pracovníkov

na kontakt
s príslušníkmi 3-

kontakt
s príslušníkmi

3- tích krajín.

tích krajín.
5.1.1.4 Na stránke Počet
mesta

údajov počet

zverejnenie týkajúcich

sa

1

20172022

kontaktných údajov príslušníkov
„dobrovoľných

tretích krajín na

ambasádorov“

web

z radov

mesta.

stránke

príslušníkov 3-tich
krajín, ktorí budú
plniť

kontaktnú

funkciu

medzi

cudzincami
a miestnou
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samosprávou.
Zdroj: vlastné spracovanie
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4 Realizačná časť
Realizačná časť obsahuje postup inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
KPSS mesta Svidník 2016-2022, systém monitorovania a hodnotenia plnenia na základe
stanovených merateľných ukazovateľov.
4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie KPSS
Realizácia KPSS mesta bude pozostávať z vykonávania navrhnutých aktivít, ktoré sa budú
každoročne aktualizovať. Medzi hlavné úlohy manažmentu mesta bude patriť:
- realizovať projekty, ktoré prinesú pre mesto želaný efekt a budú dlhodobo udržateľné,
- vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých aktivít,
- podporovať spoluprácu medzi hlavnými aktérmi sociálneho a komunitného rozvoja mesta a
koordinovať ich aktivity,
- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie na základe stanovených
merateľných ukazovateľov.
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Záver
Schválenie KPSS Svidník
Dokument

Názov: Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na r. 2016 2022
Štruktúra
1 Analytická časť
2 Strategická časť
3 Programová časť
4 Realizačná časť

Spracovanie

Forma spracovania
KPSS bol spracovaný pracovníkmi samosprávy mesta Svidník a
externou odbornou kapacitou. Externá odborná kapacita zodpovedala za
metodické vedenie, implementáciu a zostavenie finálneho dokumentu,
pričom využívala výstupy pracovnej skupiny zriadenej mestom za
účelom spracovania dokumentu.
Obdobie spracovania
Máj - November 2016
Riadiaci tím :
Za mesto: Koordinátor riadiaceho tímu: Mgr. Vladimír Šandala,
prednosta MsÚ
Členovia riadiaceho tímu za mesto Svidník: Mgr. Marcela Ivančová –
poslankyňa MsZ, Ing. Ľuboš Čepan - vedúci odboru VDŽPaRR, Ing.
Nikolaj Vlčinov – vedúci odboru FaSM, Ing. Marta Jacková – vedúca
odboru SZPČaO, Mária Kandravá – referent OSZPČaO
Členovia tímu za poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode
mesta Svidník Mgr. Peter Hakun – riaditeľ Náš dom, n. o. Svidník, Mgr.
Adriána Gmitterová – riaditeľka Atrium, n. o. Prešov, PhDr. František
Pochanič - vedúci pracoviska ÚPSVaR, Svidník Mgr. Adrián Labun riaditeľ Senior dom Svida Svidník, Ing. Tatiana Pavľučuková - ved. soc.
oddelenia PSK, Mgr. Adriana Mikušová - riaditeľka ÚzS SČK Svidník
Za dodávateľa: ARR PSK
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Prerokovanie

Dokument bol prerokovaný v samospráve (komisie MsZ, MsR a MsZ).
Verejné pripomienkovanie prebehlo prostredníctvom web stránky
mesta.
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Prílohy
Príloha č. 1 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov, informačných zdrojov
1. Stratégia Európa 2020
2. PRM na r. 2016 -2022
3. Územný plán mesta Svidník
4. Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
5. Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020
6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník na r. 2007 - 2013
7. Národný program reforiem – SR 2015
8. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
9. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014-2020
10. Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020
11. Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019
12. Národná stratégia na ochranu detí pre násilím
13. Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020
14. Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
15. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja
16. Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského
samosprávneho kraja
17. Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022
18. Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015
19. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
20. Zákon 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
21. Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov
22. Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
23. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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24. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
25. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2011-2014
26. Komunitný plán mesta Svidník
27. Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030
28. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035
29. Lokálna stratégia integrácie štátnych príslušníkov tretích krajínpre mesto Svidník
30. Štatistický úrad SR databáza DATAcube
31. www.svidnik.sk
32. www.zpsadsssk.sk
33. http://www.detskydomovsvidnik.sk/sk/
34. www.census2011.statistics.sk
35. www.po-kraj.sk

70

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Príloha č. 2 Zoznam tabuliek a grafov
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Príloha č. 3 Dotazník pre občanov a vyhodnotenie
Dotazník pre občanov
Vážený občan
Mesto Svidník a Agentúra regionálneho rozvoja PSK pripravujú Komunitný plán sociálnych
služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022, preto sa na Vás obraciame s prosbou o
spoluprácu. Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného
plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom
poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania
sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb.
Dotazníkový prieskum je anonymný a získané údaje z vyplnených dotazníkov budú použité
výlučne pre potreby spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník na
roky 2016 – 2022.
Spracovatelia komunitného plánu
1. Som (sociálna kategória):
(môžete vyznačiť aj viac možností)
študent

rodič starajúci sa o maloleté dieťa

dôchodca

občan s duševnou chorobou

nezamestnaný

občan s chronickou, nevyliečiteľnou chorobou

osamelý rodič

občan po výkone trestu

obeť násilia

občan bez prístrešia

občan v hmotnej núdzi

mladý dospelý po náhradnej starostlivosti

občan s telesným postihnutím

závislý na návykových latkách

občan so zmyslovým postihnutím
občan s mentálnym postihnutím
príbuzný občana z vyššie uvedených kategórií (uviesť, akej)
starám sa alebo bývam v jednej domácnosti s osobou /osobami z hore uvedených kategórií
iné (prosím dopíšte) ……………………………………....…………………………............
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2. Môj súčasný sociálny problém:
(môžete vyznačiť aj viac možností)
problém s mobilitou

problém

so

starostlivosťou

o domácnosť
problém s bývaním

problém s komunikáciou

problém so zabezpečovaním prípravy stravy

problém s využívaním voľného času

problém so získaní m zamestnania

problém s potrebnou rehabilitáciou

problém so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa
problém s vykonávaním sebaobsluhy
problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných
záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných
podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, ...)
iné (prosím dopíšte) ………………….....………………………………………...................
nemám (v tom prípade pokračujte v otázke č.5 )
3. Ako sociálnu službu využívam:
(môžete vyznačiť aj viac možností)
terénna sociálna práca
útulok
sociálna služba v dennom centre (klub dôchodcov)
domov sociálnych služieb ambulantnou formou
opatrovateľská služba
detské jasle
domov sociálnych služieb
sociálne poradenstvo
denný stacionár
komunitné centrum
zariadenie pre seniorov
odľahčovacia služba
špecializované zariadenie
iné (prosím dopíšte) …………...………………………………………………………
žiadnu
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4. Používané sociálne služby hodnotím:
(môžete hodnotiť aj viac sociálnych služieb)
terénna sociálna práca
nespokojný/á

mierne nespokojný/á

útulok
nespokojný/á

mierne nespokojný/á

DSS ambulant. formou
nespokojný/á

opatrovateľská služba
nespokojný/á
detské jasle
nespokojný/á

domov soc. služieb
nespokojný/á

sociálne poradenstvo
nespokojný/á

denný stacionár
nespokojný/á

komunitné centrum
nespokojný/á

zariadenie pre seniorov
nespokojný/á

odľahčovacia služba
nespokojný/á

špecializ. zariadenie
nespokojný/á

ani spokojný/á, ani

mierne spokojný/á

ani spokojný/á, ani

mierne spokojný/á

ani spokojný/á, ani

mierne spokojný/á

ani spokojný/á, ani

mierne spokojný/á

ani spokojný/á, ani

mierne spokojný/á

ani spokojný/á, ani

mierne spokojný/á

ani spokojný/á, ani

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

mierne spokojný/á

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

ani spokojný/á, ani

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

mierne spokojný/á

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

ani spokojný/á, ani

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

mierne spokojný/á

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

ani spokojný/á, ani

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

mierne spokojný/á

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á
mierne nespokojný/á

ani spokojný/á, ani

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

mierne spokojný/á

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

ani spokojný/á, ani

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne nespokojný/á

mierne spokojný/á

veľmi nespokojný/á

veľmi spokojný/á

v dennom centre
nespokojný/á

veľmi spokojný/á

mierne spokojný/á

ani spokojný/á, ani

veľmi nespokojný/á

iné (prosím dopíšte)
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5. Viac pozornosti si zaslúžia:
(môžete vyznačiť aj viac možností)
rodiny s malými deťmi, lebo ..................................................................................................
rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, lebo ..................................................................
deti a mládež, lebo .................................................................................................................
osoby so zdravotným postihnutím, lebo ...........................................................................
osoby ohrozené závislosťou, lebo ...........................................................................................
osoby v prechodnej sociálnej kríze, lebo ................................................................................
osoby s chronickým ochorením, lebo ......................................................................................
nezamestnaní, lebo ...................................................................................................................
seniori, lebo .............................................................................................................................
etnické skupiny, lebo ...............................................................................................................
iné(prosím dopíšte) ..................................................................................................................

6. Na ktoré sociálne služby by sa mesto Svidník malo zamerať?
poradenstvo a prevencia

práčovňa

domov sociálnych služieb pre deti

jedáleň

domov sociálnych služieb pre dospelých

prepravná služba

zariadenie pre seniorov

nízkoprahové denné centrum

zariadenie núdzového bývania

zariadenie opatrovateľskej služby

domov na pol ceste

špecializované zariadenie

opatrovateľská služba
nocľaháreň
stredisko osobnej hygieny
denný stacionár
iné ( prosím dopíšte ) ............................
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7. Informácie o sociálnych službách vybraných v otázke č. 6 som sa dozvedel/a:
(môžete vyznačiť aj viac možností)
od človeka, ktorý má podobné problémy, o službe ..............................................................
od človeka, ktorý sociálnu službu využíva, o službe ..............................................................
od lekára, o službe ..............................................................................................................
od rodiny, priateľov, známych, o službe ................................................................................
cez organizácie, ktoré sociálnu službu poskytujú, o službe ...................................................
prostredníctvom informácií z MsÚ Svidník, o službe ...........................................................
z televízie, rozhlasu, tlače, letákov, o službe .....................................................................
z internetu, o službe ..............................................................................................................
iné (prosím dopíšte) ...............................................................................................................
8. Najviac by mi vyhovovala táto forma poskytovania sociálnej služby vybranej v otázke
č. 6:
(vyberte 1 odpoveď)
ambulantná (za sociálnou službou prijímateľ sociálnej služby dochádza), služba ..............
terénna (sociálna služba sa poskytuje v prirodzenom rodinnom prostredí prijímateľa
služby), služba ...............
pobytová (súčasťou sociálnej služby je ubytovanie), služba ............................................
Najviac by mi vyhovoval tento rozsah poskytovania sociálnej služby vybranej

9.

v otázke č. 6:
(vyberte 1 odpoveď)
denne, služba .....................................................
týždenne, služba ................................................
celoročne, služba ...............................................
10.

S akými problémami sa stretávate pri využívaní sociálnych služieb?

(uveďte maximálne 5 možnosti)
11.

Ak máte záujem zapojiť sa do realizácie Komunitného plánu, prosím uveďte

akým spôsobom by ste prispeli k jeho realizácii
(vecne, finančne, dobrovoľnícka práca a pod.):
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Štatistické otázky
1. Pohlavie:
žena

muž

2. Vek:
do 20 rokov

21 - 29 rokov

30 - 39 rokov

40 - 49 rokov

50 - 59 rokov

60 - 69 rokov

70 - 79 rokov

80 a viac rokov

3. Vzdelanie:
bez vzdelanie

základné

SOU bez maturity

SOU s maturitou

úplné stredoškolské

vysokoškolské 1. stupňa

vysokoškolské 2. stupňa
4. Pracovné zaradenie:
študent/ka

dôchodca

zamestnanec

invalidný dôchodca

nezamestnaný/á

v domácnosti

podnikateľ/ka

iné (prosím dopíšte)

5. Zloženie domácnosti:
jednotlivec

manželia bez detí

obaja rodičia s dieťaťom (deťmi)

viacgeneračná domácnosť

jeden rodič s dieťaťom (deťmi)

iné (prosím dopíšte)

mimo domácnosť
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VYSVETLENIE POJMOV
Opatrovateľská služba – vykonáva ju profesionálna opatrovateľka, poskytuje sa osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, udržiavania domácnosti a
sociálnych aktivitách.
Stredisko osobnej hygieny – zariadenie pre zabezpečenie osobnej hygieny pre občana, ktorý
nemá k dispozícii sociálne zariadenie (WC, sprcha) alebo je z dôvodu sociálneho vylúčenia
bez prístrešia.
Prepravná služba – poskytuje sa osobe s obmedzenou pohyblivosťou (s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom) odkázanej na individuálnu prepravu.
Odľahčovacia služba – poskytuje sa (neprofesionálnemu) opatrovateľovi, ktorý má nárok na
30 dní „dovolenky“. Vtedy treba opatrovanému zabezpečiť primeranú starostlivosť.
Sociálne poradenstvo – je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácií. Poskytuje základný balík informácií o možnostiach riešenia problému podľa
potreby klienta.
Práčovňa – v práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný
stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Domov sociálnych služieb – je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, podľa stupňa odkázanosti. Poskytované služby: ubytovanie,
stravovanie, upratovanie, sociálne poradenstvo, ošetrovateľská starostlivosť a i.
Hospic – poskytuje starostlivosť ťažko chorým ľuďom v posledných štádiách ich ochorenia,
ktorých už nie je možné zachrániť pomocou dostupných lekárskych postupov. Dôraz sa kladie
na kvalitu života pacienta. Hospicová starostlivosť sa zameriava aj na pomoc a podporu
rodiny chorého. Hospic poskytuje služby v zariadení.
Komunitné centrum – je miestom stretávania komunity, ľudí, kde prebieha vzdelávanie,
spoločenské aktivity, workshopy, premietanie filmov, riešia sa spoločné problémy a plánujú
nové aktivity a i. Komunitné centrum je miesto, kde sa riešia problémy znevýhodnených
skupín ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia.
Detské jasle – zariadenie poskytujúce služby rodinám s malými deťmi.
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Domov na pol ceste – poskytuje sociálne služby na určitý čas osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb po skončení
poskytovania sociálnej služby v zariadení, alebo po skončení starostlivosti v zariadení
sociálnoprávnej ochrany a kurately, alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody
alebo z väzby.
Nízkoprahové denné centrum – poskytuje sociálne služby počas dňa osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky základných životných potrieb a nemá zabezpečené
ubytovanie. Využíva sa princíp „nizkoprahovosti“ ako napr. voľný vstup a pobyt v zariadení,
prípustná pasivita klienta, pravidelná dochádzka nie je podmienkou, zaručená anonymita a i.
Útulok – je určený pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu
užívať doterajšie bývanie. Poskytuje sa ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a
nevyhnutné ošatenie a obuv.
Nocľaháreň – je určená pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo
nemôžu užívať doterajšie bývanie. Poskytuje sa ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel
prenocovania a sociálne poradenstvo.
Denné centrum – slúži na udržiavanie spoločenských kontaktov a záujmové činnosti rôznych
skupín obyvateľov.
Jedáleň - poskytuje stravovanie osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb alebo dovŕši dôchodkový vek.
Zariadenie pre seniorov (bývalé Domovy dôchodcov) – v zariadení pre seniorov sa poskytuje
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby podľa príslušného stupňa odkázanosti alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
dôvodov.
Špecializované zariadenie – poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby podľa príslušného stupňa odkázanosti a má zdravotné postihnutie,
ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, pervazívna vývinová
porucha, skleróza multiplex alebo iné závažné ochorenie.
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Za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka a za vaše úprimné odpovede vám ešte raz
ďakujeme. Prosíme vás, skontrolujte, či ste odpovedali na všetky otázky. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Vyhodnotenie
Pri tvorbe tohto KP mesta Svidník občania vyplnili 406 dotazníkov v papierovej forme
z 800 rozdaných a 33 v elektronickej forme, spolu 439. Pre porovnanie: v roku 2011 bolo
rozdaných 1 000 dotazníkov a vrátených 238.

1.

V otázke, akou je respondent sociálnou kategóriou, najviac respondentov až 27,99 % bolo
dôchodcov, nasledovali iné kategórie ako zamestnanci, následne okolo 10% bolo
respondentov z radov nezamestnaných a rodičov starajúcich sa o maloleté dieťa.

2. Čo sa týka súčasných problémov respondentov, najväčšia časť 33 % odpovedalo, že namá
problém. Najväčším problémom podľa respondentov (13%) je problém so získaním
zamestnania. Ďalšími výraznými problémami sú problém s mobilitou, problém s bývaním
a problém so starostlivosťou o domácnosť.
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3. Až 50% respondentov nevyužíva žiadnu sociálnu službu. Ak respondenti využívajú, tak
ide v najväčšej miere (8,2%) o denný stacionár, (7,7%) opatrovateľskú službu a následne
(6,45%) terénnu sociálnu prácu a sociálnu službu v dennom centre (klub dôchodcov).
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4. Hodnotenie sociálnych služieb v %
Hodnotenie

veľmi

mierne

ani

mierne

používaných

spokojný/á

spokojný/á

spokojný/á,

nespokojný/á

sociálnych služieb

ani
nespokojný/á

terénna sociálna práca

85,71

10,71

3,57

0,00

útulok

14,29

28,57

42,86

14,29

v dennom centre

82,76

10,34

6,90

0,00

DSS ambulant. formou 66,67

16,67

0,00

16,67

opatrovateľská služba

77,42

22,58

0,00

0,00

detské jasle

53,33

33,33

6,67

6,67

domov soc. služieb

16,67

50,00

33,33

0,00

sociálne poradenstvo

57,14

28,57

10,71

3,57

denný stacionár

68,57

28,57

2,86

0,00

komunitné centrum

75,00

25,00

0,00

0,00
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zariadenie

pre 52,94

41,18

5,88

0,00

66,67

0,00

0,00

seniorov
odľahčovacia služba

33,33

Z odpovedí respondentov je zrejmé, že s väčšinou poskytovaných služieb a zariadení sú
veľmi spokojní, len v domove soc. služieb a odľahčovacej službe sú mierne spokojní
a v útulku nie sú ani spokojní ani nespokojní.
Celkovo však služby hodnotia pozitívne.

5. Viac pozornosti si podľa respondentov zaslúžia:
a) rodiny s malými deťmi (19,6%) z uvedených dôvodov: nie sú vhodné ihriská, je
problém s bývaním, nedostatočná infor. o bezplat. službách, nízky príjem, nízke
prídavky na deti,
b) osoby so zdravotným postihnutím (14,6%) z uvedených dôvodov: majú nízke
príjmy, sú odkázaní na pomoc iných, zle prístupné úrady, aspon bezbarierove
prístupy, slabá sociálna integrácia,
c) nezamestnaní (12,5%) z uvedených dôvodov: je málo pracovných príležitostí,
vytvoriť pracovné príležitosti, z dôvodu zaniknutia pracovných skúseností, nemajú
príjem, strácajú pracovné návyky, aby neodchádzali za prácou,
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d) seniori (12,2 %) z uvedených dôvodov: majú nízke dôchodky, byvanie je drahé,
lekárska starostlivosť, ale najmä lieky sú mimoriadne drahé, stravovanie je drahé,
problém s bývaním,
e) deti a mládež (11,3%) z uvedených dôvodov: viac aktivít a ihrísk, viac školských
aj mimoškolských aktivít, nedostatok voľne prístupných športových ihrísk a
cyklistické cestičky, aby vo voľnom čase sa mohli realizovať v súboroch alebo
krúžkoch v kultúrnom dome,
f) rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím (10,4%) z uvedených dôvodov: majú
pocit, že sú vyradení zo života, majú malý príjem, musia dať peniaze na liečbu,
nedostatočná infor. o bezplat. službách, zlá sociálna politika štátu.
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6. Podľa respondentov by sa mesto malo zamerať na:
a) zariadenie pre seniorov (17,2%)
b) opatrovateľskú službu (15,7%)
c) poradenstvo a prevenciu (12,2%)
d) domov sociálnych služieb pre dospelých (10,1%).

7. Najviac informácií sa respondenti dozvedajú od rodiny, priateľov, známych (19,32%), od
človeka, ktorý ma podobné problémy (16,9%), z televízie, rozhlasu, tlače, letákov
(13,9%), od človeka, ktorý sociálnu službu využíva (13,1%) a prostredníctvom informácií
z MsÚ Svidník (12,9%).
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8.

9.
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10. Problémy pri využívaní sociálnych služieb:
nevyužívam 2, vysoké poplatky 2, nízky dôchodok 1 , nedostatok miesta v soc. zar. 2, ťažká
dostupnosť, 1, málo opatrovateliek 1, dlhá doba medzi podaním a rozhodnutím 1, arogancia
pracovníkov 3, zdlhavé vybavovanie 1, zlá komunikácia, slabá resp. zlá informovanosť o soc.
službe, niekedy vysoké náklady na soc. službu, nízka dostupnosť soc. služieb v blízkom okolí,
malé kapacity poskytovaných soc. služieb, nedostatok sociálnych pracovníkov, V rámci
služieb zamestnanosti, sú najväčšími problémami:
- vedomie, že práca v mojom odbore v našom kraji nie je, resp. možnosť zamestnať sa len v
rámci projektov (skončí projekt - skončí práca - neudržateľnosť pracovných miest, resp.
neschopnosť zabezpečiť aby projekt prežil bez dotácii), tohto sú si vedomí aj pracovníci
UPSVAR, chybajúce , cenovo primerané zariadenia pre dôchodcov vo Svidníku , Využívanie
vnímame zároveň ako povinnosť poskytovať - sme zdravotnícky subjekt. Hlavným
problémom poskytovania klinicko logopedických služieb je právny marazmus na úrovni
vzájomnej akceptácie povinností zdrav. prevencie a poskytovaných služieb rodičom detí z
úrovne vednia MŠ a ZŠ.
11. Ak máte záujem zapojiť sa do realizácie Komunitného plánu, prosím uveďte akým
spôsobom by ste prispeli k jeho realizácii: brigády 5, vecne 16, dobrovolne 52, finančne 2,
Som vyštudovaná sociálna pracovníčka - takže vrátane dobrovoľníckej práce vidím aj iné
možnosti ako sa zapojiť do realizácie Komunitného plánu. V súčastnosti som členom
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mimovládnej organizácie (dobrovoľníčka), ktorá hľadá spôsob ako umožniť ľuďom v našom
kraji predávať hand-made výrobky - chceli by sme tak umožniť šikovným ľuďom prezentovať
ich výrobky a tvorbu. Nakoľko nedisponujeme priestormi a doposiaľ sme predaj týchto
výrobkov zabezpečovali len raz ročne v rámci nadačného stánku vo vianočnom období,
hľadáme možnosti ako sprostredkovať predaj týchto výrobkov celoročne a ako tento predaj
propagovať a koordinovať. Realizáciou uceleného programu Preventívnych vyšetrení
artikulačných zručností detí predškolského a ranného školského veku. Forma kontinuálne
môže pokračovať aj ďalej po 30-tich rokoch ( Program je už 20 rokov sledovaný
Ministrstvom zdrav. SR), ďalej bezplatne, dobrovoľnícky aj formou občianskych besied s
rodičmi detí priamo v šk. zariadeniach.
Štatistické ozázky:
1.

2.
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3.

4.
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5.

Príloha č. 4 Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb a vyhodnotenie

D O T A Z N Í K pre poskytovateľov sociálnych služieb
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Vážení poskytovatelia sociálnych služieb
Mesto Svidník pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky
2016 – 2022. Našim zámerom je vytvoriť

systém sociálnych služieb, ktoré budú

pomáhať všetkým odkázaným na tieto služby a tak naplniť zmysel komunitného
plánovania. Aby sme mohli splniť tento cieľ, potrebujeme v prvom rade podrobne
zmapovať stav sociálnych služieb na úrovni nášho mesta. Z toho dôvodu sa obraciame
na Vás s prosbou o pomoc pri vyplnení tohto dotazníka. Chceme Vás uistiť, že údaje
získané z vyplnených dotazníkov budú použité výlučne pre potreby spracovania
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022. Za Váš čas
strávený vyplnením dotazníka Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb v meste Svidník
1. Názov poskytovateľa:
2. Verejný/ neverejný (právna forma):
3. Druh sociálnej služby:
4. Forma sociálnej služby:
5. Počet zamestnancov:
6. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov:
7. Materiálno – technické vybavenie: (uviesť aké a či je postačujúce)
8. Kapacita poskytovateľa (cieľová skupina a počet prijímateľov cieľovej skupiny):
Cieľová skupina

Počet

ženy
muži
deti
mládež
seniori
rodina
osoby s mentálnym postihnutím
osoby s telesným postihnutím
osoby so zmyslovým postihnutím
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osoby s duševným postihnutím
ľudia bez domova
ľudia po výkone trestu
invalidní dôchodcovia
mladí dospelí po náhradnej ústavnej starostlivosti
nezamestnaní
etnické, národnostné skupiny
osoby ohrozené týraním a zneužívaním
náhradné rodiny
utečenci, žiadatelia o azyl, azylanti
Iní/é.......................................................
9. Veková štruktúra klientov:
Veková skupina

Počet

do 5 rokov
6-16 rokov
17 - 25
25 - 62
nad 62
10. Počet žiadateľov / čakateľov:
11. Platby za služby (bezplatne/ čiastočná úhrada/ plná úhrada prevádzkových nákladov):
12. Zdroje financovania:

Zdroj

udať ktorý

rozpočet mesta
rozpočet PSK
Európske grantové schémy
Národné projekty financované z ESF
Zdroje od donorov a darcov

92

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Štátne/miestne nadačné schémy
Vlastné zdroje
Zdroje z participatívneho rozpočtu
Štátny rozpočet
Príspevok 2% z daní
iné
13. Dopravná dostupnosť služieb:
14. Bezbariérovosť:
15. Informovanosť klientov:
Spôsob

udať ktorý

web stránka poskytovateľa
prirodzený

„hovorový“

rozptyl

informácií

medzi

obyvateľmi/klientmi
letáky, prospekty, brožúry
neinformuje verejnosť
prostredníctvom MsÚ
cielená komunikácia v prirodzenom prostredí klienta
masovokomunikačné prostriedky /napr. printové média, TV a pod./
sociálne siete
Iné
16. Využitie/ zapojenie dobrovoľníkov do svojej činnosti:
17. Plány rozvoja poskytovateľa do r. 2022:
18. Najväčšie identifikované problémy /resp. požiadavky prijímateľov, obyvateľov
mesta/, ktoré nedokážete poskytnúť vlastnými silami:
19. Návrhy, námety a podnety k rozvoju sociálnych služieb na území mesta:
Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

93

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
Vyhodnotenie dotazníka pre poskytovateľov SS ku
Komunitnému plánu mesta Svidník
Spoločnosť
Gréckokato

priateľov

lícka
charita
1.

Názov Prešov

poskytovateľa: DsF
2.

EURONÁŠ DOM DONO,
- n.o.,Svidní n.o.
k

Svidník

detí,
mládeže
, a rodín
Svidníku

SČK
Atrium
vo n.o.,
Prešov

Svida,

Mesto

Mesto

Svidní

Svidník

Svidník

Svidník

k

verejný

verejný

Verejní

Verejný/

neverejný

účelové

nezisková

(právna

zariadenie

nezisková

forma):

cirkvi

organizácia organizácia združenie

nezisková

občianske

ÚzS

Senior dom

Spolu

-

rozpočtová

organizácia organizácia
, neverejný PSK

opatro
vateľsk
á

sl.,

požičia
3.

Druh

sociálnej

domov

služby:

pol cesta

Domov

terénna

na sociálnych

sociálna

služieb

práca

útulok

Zartiadenie

opatrovat

vanie

denný

sociálnych

eľská

Denné

pomôc

stacionár

služieb

služba

centrum

ok
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základné
4.

sociálne

Forma

poradenstv pobytová

sociálnej
pobytová

služby:
5.

pobytová,

ambulantná o

celoročná

ambulantná celoročná

terénna

pobytová

terénna

4

5

11

25

1

3

VŠ

VŠ, SŠ

Počet

zamestnancov: 3

2

70

124

odborní
zamestnanc
i
(opatrovate
ľka,
sociálny
pracovník,
fyzioterape
ut)

THP

6.

zamestnanc

SZŠ 2 ,

Vzdelanostná

i (ekonóm,

23

štruktúra
zamestnancov: VŠ, SŠ

SŠ, VŠ

VŠ

kurz

3VŠ, 1SŠ, 1 upratovačk

opatrovan

študent

ia

a, údržbár, VŠ, SŠ
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kuchárky)

jedáleň,
spoločensk

postač

á

ujúce:

miestnosť,

invalid

kuchyňa,

né

postele,

vozíky

polohovate

,

ľné kreslá,

palice,

stoličky,

chodít
ka,

7. Materiálno –

PC a mobil

jedálenský

technické

s

stôl,

vybavenie:

internetom

PC

postačujúce

ce

ce

ery

60

118

41

120

2

8.

TV,

postačujú postačujú tlakom

Kapacita

poskytovateľa
(cieľová
skupina

a 15

18

171

20

565
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počet
prijímateľov
cieľovej sk.):
ženy

15

muži

10

68

38

60

10

50

3

60

2

deti
mládež
seniori

60

rodina
osoby

s 5

a telesným

mentálnym

postihnutí

postihnutím

m - 18

osoby

11

s

telesným
postihnutím
osoby

9

1

so

zmyslovým
postihnutím
osoby

2
s 5

89

1
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duševným
postihnutím
ľudia

bez 15

domova
ľudia

po

výkone trestu
invalidní

1

dôchodcovia
mladí
po

dospelí 11
náhradnej

ústavnej
starostlivosti
nezamestnaní

15

etnické,
národnostné
skupiny
osoby ohrozené 3
týraním

a

zneužívaním

98

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
náhradné rodiny
utečenci,
žiadatelia

o

azyl, azylanti
Iní/é..................
..........................
...........
9.

Veková

štruktúra
klientov:
do 5 rokov
6-16 rokov

5

0

5

4

6

0

10
33

17 - 25

11

8

10

4

25 - 62

2

6

120

11

nad 62
10.

30

13
60

105

2
40

120

154
355

Počet

žiadateľov
čakateľov:

/
1

0

eviduje PSK

99

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022
11. Platby za
služby
(bezplatne/
čiastočná
úhrada/

plná

úhrada
prevádzkových

čiastočná

čiastočná

čiastočná

nákladov):

úhrada

úhrada

úhrada

12.

Zdroje

financovania:
rozpočet mesta

x

rozpočet PSK

x

x
x

x

x

3

x

4

Európske

x

grantové

Šanca

schémy

na
zamets
nanie

1

Národné
projekty

x

x

2
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financované

z

ESF
Zdroje

od x

donorov

a

darcov

1

Štátne/miestne
nadačné
schémy

0

Vlastné zdroje
Zdroje

x

x

x

3

z

participatívneho
rozpočtu

0

Štátny rozpočet

MPSVaR

1

Príspevok 2% z x
daní

1

iné
13.

klienti

1

Dopravná

dostupnosť
služieb:

áno

áno

vyhovujúca

áno

áno

áno
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14.
Bezbariérovos
čiastočne

ť:

nie

áno

áno

áno

15.
Informovanosť
áno

klientov:
web

áno

áno

áno

x

x

stránka

poskytovateľa
prirodzený

x

x

x

x

x

x

x

6

x

„hovorový“
rozptyl
informácií
medzi
obyvateľmi/klie
ntmi
letáky,

x

5

x

prospekty,
brožúry

x

2

neinformuje
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verejnosť
prostredníctvom x
MsÚ

x

cielená

x

x

4

x

komunikácia v
prirodzenom
prostredí klienta

x

x

x

4

x

2

masovokomuni x
kačné
prostriedky
/napr. printové
média,

TV

a

pod./
sociálne siete

x

1

Iné
16.

Využitie/

zapojenie
dobrovoľníkov
do

svojej áno 1

áno

áno 1

áno

áno
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činnosti:
17.

zabezpeči

Plány

rozvoja

ť

poskytovateľa

poskytova

do r. 2022:

nie služby

rozšíre

všetkým

nie

Otvorenie

žiadateľo väčšie

činnost

ZPS

m

i

nie
18.

priestory

Najväčšie nájsť

identifikované

primerané

neposkytnuti

problémy

zamestnanie

e

/resp.

pre klientov

pracovať na

možnosti

požiadavky

VPP,

prijímateľov,

aktivačnej

chýbaj

obyvateľov

činnosti, atď.

úce

mesta/,

v

ktoré

prípade

trvalého

nedokážete
poskytnúť

zamestnani pobytu

vlastnými

e

poloho
vateľn

v

inom okrese

é
postele
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silami:

19.

Návrhy, vytvoriť

Väčšia

námety

a šatník

pre

podnety

k obyvateľov,

spolupráca
mesta

rozvoju

ktorí sa ocitli

(hlavne

sociálnych

z

finančná) na

služieb

na akýchkoľvek

území mesta:

poskytovaní

príčin

v

sociálnych

hmotnej

a

služieb.

sociálnej

Spoločnosť

núdzi

je

zrejme

najväčší
poskytovateľ
takýchto
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služieb

v

okrese.

106

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Svidník na roky 2016 – 2022

 Celkový počet zamestnancov pracujúcich v SS: 124
 Kapacita a počet prijímateľov SS: 565

 Zdroje financovania: Rozpočet PSK, rozpočet mesta a vlastné zdroje
 dobrá dopravná dostupnosť
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