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Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z.z.
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pôsobnosťou obce Bošáca vo svojom územnom obvode. Dňa 15.12.2011 bol schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva v Bošáci č.89/2011
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Úvod
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorou sa na úrovni krajov, miest
a obcí plánujú sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifickým požiadavkám a
potrebám jednotlivých občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadania
optimálnych riešení v oblasti sociálnych služieb. Hlavnými cieľmi komunitného plánovania je
posilniť sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce, predísť sociálnemu vylúčeniu
a sociálnej izolácií ohrozených skupín al. jednotlivcov a opätovne vtiahnuť do života tých,
ktorí stoja na jej okraji a v niektorých prípadoch predstavujú pre obyvateľov hrozbu, či
vyvolávajú strach a neistotu.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca je na jednej strane analýza
existujúceho stavu sociálnych služieb, ale na strane druhej určenie smeru v podobe
konkrétnych cieľov, ktoré je potrebné realizovať k vybudovaniu siete sociálnych zariadení a
systému sociálnej starostlivosti v obci. Pri stanovovaní cieľov boli zohľadnené požiadavky
prijímateľov i poskytovateľov sociálnych služieb.
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1 Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb
1.1 Právne normy poskytovania sociálnych služieb
Základným právnym dokumentom poskytovania sociálnych služieb na Slovensku je
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Zákon č.
27/2009 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Zákon č. 448/2008 upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb,
financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.
Sociálnymi službami sú podľa tohto zákona (§ 12):
sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú nocľaháreň, útulok, domov
na pol ceste, nízkoprahové denné centrum, zariadenia núdzového bývania,
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
• pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného
života a pracovného života,
• poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
• poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti
a rodinu,
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek; opatrovateľská služba; prepravná služba; sprievodcovská
služba a predčitateľská služba; tlmočnícka služba; sprostredkovanie tlmočníckej
služby; sprostredkovanie osobnej asistencie; požičiavanie pomôcok.
sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci; krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií;
podporné služby: odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, poskytovanie sociálnej
služby v integračnom centre, poskytovanie sociálnej služby v jedálni, poskytovanie
sociálnej služby v práčovni, poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej
hygieny (Zákon č. 448/2009).
Sociálny služba sa poskytuje ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou,
podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava (Zákon
č. 448/2008).
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Zákon č. 27/2009 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele upravuje
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku
krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania
prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho
vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických
javov.
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:
ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší
záujem podľa medzinárodného dohovoru – Dohovor o právach dieťaťa
výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania
alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a
situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú:
v prirodzenom rodinnom prostredí,
v náhradnom rodinnom prostredí,
v otvorenom prostredí (Zákon č. 27/2009).

1.2 Kompetencie a úlohy obce v oblasti sociálnych služieb
Pôsobnosť a kompetencie obce v oblasti sociálnych služieb vymedzuje zákon č.
448/2008, v § 80. Obec podľa tohto zákona:
vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode,
utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
je správnym orgánom v konaniach o:
• odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú
službu a odkázanosti na prepravnú službu,
• zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v predchádzajúcom bode,
• odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa
odkázanosti,
• povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
podľa § 73 ods. 11 a 12,
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe lekárskeho
posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu
službu, ktorý obsahuje
• stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
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znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s
nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
• návrh druhu sociálnej služby,
• určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie,
• sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
• sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
• opatrovateľskej služby,
• prepravnej služby,
• odľahčovacej služby,
poskytuje základné sociálne poradenstvo,
môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
podľa § 12,
uzatvára zmluvu:
• o poskytovaní sociálnej služby,
• poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby
• pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
• o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov,
• podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby,
ktorého zriadila, alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
• o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom
sociálnej služby podľa § 8 ods. 8
zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové
denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej
služby a denný stacionár,
môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
hradí inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku ekonomicky oprávnené
náklady podľa § 71 ods. 6
vedie evidenciu:
• posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
• 2. rozhodnutí podľa písmena c),
• 3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode (Zákon
č.448/2008),
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Podľa §75 Zákona č. 27/2009 obec v oblasti sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele:
vykonáva:
• opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu,
fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa §
10,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a
aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností,
plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi,
medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie
a adaptovať sa na nové situácie,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách
zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
• sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na
podporu vhodného využívania voľného času detí,
• sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie
príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia
nepriaznivých vplyvov,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na
pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri
riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v
rodine a v medziľudských vzťahoch
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na
pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena
rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb,
• organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na
plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú členov rodiny,
organizuje:
• výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené
výchovné opatrenie,
• programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám
a rodinám podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) v prostredí podľa § 4,
• resocializačné programy,
spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou,
poskytuje rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na
dopravu do zariadenia,
poskytuje pomoc:
• dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie
alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
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dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny,
členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,
• na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a
úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na
výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného
opatrenia,
• mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej
starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
utvára podmienky na prácu s komunitou,
vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti (Zákon
č. 27/2009).

1.3 Programové zabezpečenie sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca vychádza z dokumentov miestnej
regionálnej a národnej úrovne.
Národné dokumenty:
Národné priority rozvoja sociálnych služieb do roku 2013
Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004 – 2006
Regionálne dokumenty:
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja
Miestne dokumenty:
Štatút obce Bošáca
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bošáca na roky 2011 – 2013
s výhľadom do roku 2018

1.4 Účastníci komunitného plánovania
Účastníkmi komunitného plánovania sú:
Prijímateľ sociálnej služby: je osoba, ktorá využíva sociálne služby, pretože sa ocitla
v nepriaznivej sociálnej situácii,
Poskytovateľ sociálnej služby: je subjekt poskytujúci sociálne služby (na základe
podmienok stanovených zákonom),
Objednávateľ sociálnej služby: je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb v
danej komunite. Objednávateľom sú najmä obce a vyššie územné celky, v
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kompetencii ktorých je sociálna oblasť. V tomto prípade je objednávateľom
sociálnych služieb obec Bošáca

1.5 Cieľové skupiny komunitného plánu
Cieľovými skupinami, ktorými sa zaoberá komunitný plán sociálnych služieb, sú
skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej životnej
situácii, krízovej sociálnej situácii, sú sociálne vylúčené, alebo sú následkom rôznych
faktorov ohrozené sociálnym vylúčením. Cieľové skupiny boli vymedzené na základe platnej
legislatívy a potrieb obyvateľov obce. patria sem:
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách
rodiny s deťmi
ohrozené deti a mládež
občania so zdravotným postihnutím
občania v dôchodkovom veku
Občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách sú fyzické osoby, ktoré sú
ohrozené sociálnym vylúčením, majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a
samostatne riešiť svoje problémy. Nachádzajú sa v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej
situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života. Patria sem:
osoby ktoré stratili bývanie,
osoby ohrozené stratou bývania,
dlhoroční bezdomovci,
osoby v hmotnej núdzi,
osoby prichádzajúce z výkonu trestu,
odchovanci Detských domovov bez možnosti, alebo schopnosti sa zaradiť do života,
diskriminované osoby na základe etnického alebo národnostného pôvodu,
osoby závislé: aktívni aj abstinujúci užívatelia,
dlhoročne nezamestnaní,
neprispôsobivé osoby.
Rodiny s deťmi: Z titulu funkčnosti rodiny rozlišujeme:
Rodinu funkčnú – rodina bez narušenia, ktorá ja schopná zabezpečiť dieťaťu dobrý
vývin.
Rodinu problémovú – vyskytujú sa v nej poruchy niektorých funkcií, ktoré však
vážnejšie neohrozujú
rodinný systém. Rodina je schopná riešiť svoje problémy sama, vlastnými silami alebo
pomocou iných.
Dysfunkčnú rodinu – vážnejšie poruchy niektorých alebo všetkých rodinných funkcií,
ktoré ohrozujú rodinu ako celok a výchovu detí. Takáto rodina potrebuje sústavnú
pomoc odborníkov.
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Afunkčnú rodinu – poruchy sú natoľko závažné, že rodina prestáva plniť svoje úlohy.
Vážne ohrozuje existenciu a zdravie detí, ktoré z tohto dôvodu musia byť umiestnené
do náhradnej rodinnej starostlivosti.
Patria sem:
osoby ohrozené násilím v rodine (všetci členovia rodiny),
ženy samostatne starajúce sa o svoje deti,
rodiny s malými deťmi,
osamelí rodičia s deťmi,
rodiny s nezaopatrenými deťmi,
neúplné rodiny,
osoby, ktoré bezprostredne potrebujú preventívne opatrenia,
málo príjmové rodiny,
osoby samostatne starajúce sa o deti,
ženy znevýhodnené vekom,
ženy znevýhodnené materstvom,
náhradné, profesionálne rodiny,
multikulturálne rodiny.
Ohrozené deti a mládež pre účely plánovania sociálnych služieb je cieľová skupina
osôb, ktorá sa nachádza v krízovej alebo nepriaznivej sociálnej situácii, pre ktorú je potrebné
nastaviť súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo
opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu a je potrebné
poskytnúť pomoc v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa jednotlivé
ohrozené deti, mládež a mladí dospelí nachádzajú. Patria sem:
dieťa alebo mladiství, ktorí sa dopustili priestupku, trestného činu,
dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v
skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými
osobami,
dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky,
útekmi z domu alebo zo zariadenia, v ktorom je umiestnené,
dieťa alebo mladiství závislí od drog, alkoholu, hazardných hier, internetu,
počítačových hier, iných hier,
deti a mladiství s cudzím štátnym občianstvom,
fyzicky, psychicky alebo sexuálne zneužívané deti a mládež,
deti a mládež žijúci v nestabilnom rodinnom prostredí,
deti a mládež žijúci s rodičmi závislými (aktívnych aj abstinujúcich),
deti a mládež žijúci v rodinách s nízkou sociálno-ekonomickou úrovňou.
Občania so zdravotným postihnutím sú obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v
nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii, na základe sociálneho posudku a lekárskeho
posudku vypracovaného posudzujúcim lekárom sú odkázaní na poskytnutie sociálnej služby.
Sú to aj zdravotne postihnutí občania, ktorí prostredníctvom svojich zástupcov požadujú od
10
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samosprávy naplnenie svojich potrieb v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania. Patria
sem:
osoby so zdravotným postihnutím,
osoby so zdravotným oslabením,
ľudia bezprostredne ohrození zdravotným postihnutím,
rodinní príslušníci chorých.
Občania v dôchodkovom veku dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.
Patria sem:
osoby staršie ako 60 rokov,
osoby na trvalom dôchodku: (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, vdovský),
seniori so zdravotným postihnutím, zdravotným znevýhodnením,
seniori, žijúci v zariadeniach,
osoby, ktorí chcú prežívať osobnostný vývin aj v seniorskom veku,
osamelí ľudia v seniorskom veku.

11
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2 Analytická časť
2.1 Vymedzenie územia
Obec Bošáca sa nachádza na strednom Považí, severozápadne od Nového Mesta nad
Váhom. Je súčasťou Bošáckej doliny, ktorá je dlhá približne 20 km. Stred obce sa nachádza v
nadmorskej výške 235 m n. m. Zemepisné súradnice obce sú 48°50´00´´ severnej geografickej
šírky a 17°50´00´´ východnej geografickej dĺžky. Z geomorfologického hľadiska sa v
severnej časti katastrálneho územia nachádzajú Beštiny a stredná časť sa nachádza v
Bošáckych bradlách. Oba tieto podcelky sú súčasťou Bielych Karpát. Južná časť územia patrí
k podcelku Bielokarpatské podhorie, ktoré je súčasťou Považského podolia. Katastrálnym
územím preteká potok Bošáčka. Je to pravostranný prítok Váhu s dĺžkou 21,5 km, z toho 17
km preteká územím Slovenskej republiky.
Z administratívneho hľadiska je Bošáca súčasťou okresu Nové Mesto nad Váhom,
ktorý patrí do Trenčianskeho kraja. Súčasťou Bošáce sú aj osady Rolincová, Zabudišová
a Jazerá. Obec Bošáca má rozlohu 19,597 km² (ku dňu 31. 12. 2010), čím sa zaraďuje medzi
obce s najväčšou rozlohou v okrese. Počtom obyvateľov 1381 (ku dňu 31. 12. 2010) je
desiatou najväčšou obcou v okrese. Hustota obyvateľstva je 69,7 obyvateľov/km Bošáca patrí
počtom obyvateľov medzi stredne veľké vidiecke sídla. Vzhľadom na to, že cez obec preteká
potok, predstavuje obec typickú potočnú radovú dedinu.
Z archeologického hľadiska je Bošáca významnou lokalitou. Podľa nej dostalo meno
kultúrne zoskupenie z neskorej doby kamenej (eneolitu), bošácka skupina tzv.
postbádenského obdobia. Na území Bošáce sa nachádzalo aj väčšie osídlenie z mladšej a
neskorej doby bronzovej, keď sa tu nachádzali lokality lužickej kultúry. Z raného stredoveku
je zaujímavé Hradisko. Ide o slovanské, výšinné sídlisko strážneho typu s opevnením, ktoré
má svoj pôvod v období lužickej kultúry, z doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o Bošáci
je z roku 1380 s pôvodným názvom Bosah a z roku 1398 possessi Bosach. V ďalších
dokumentoch z roku 1479 sa uvádza s názvom Besach villa Bsacz, z roku 1506 possessio
Bosacz a z roku 1773 ako Bosacza. Maďarský názov obce bol Bosác. V 18. – 19. storočí malo
výrazný vplyv na život v obci hlavne ovocinárstvo. Sušené ovocie, najmä slivky a hrušky, a
slivovica boli prepravované povozmi k Váhu, kde boli nakladané na plte a odvážané až do
Budapešti. V 19. storočí sa v obci rozšírila drevárska výroba, boli postavené dve píly, závod
na výrobu dyhy, pálenica a niekoľko mlynov. Vznik prvej samostatnej Slovenskej republiky a
vypuknutie druhej svetovej vojny malo za následok v Bošáci, podobne ako aj v iných častiach
Slovenska, výrazné prenasledovanie židovského obyvateľstva. Po skončení druhej svetovej
vojny sa v Bošáci konali prvé voľby. Rozhodujúci počet hlasov získala Demokratická strana.
V roku 1948 sa však k moci dostala Komunistická strana. Administratívne sa územie Bošáce
začlenilo do Bratislavského kraja - okresu Nové Mesto nad Váhom. V roku 1950 dochádza k
odčleneniu sa kopaníc Bošáce a vzniká nová obec - Nová Bošáca. Odčlenenie tejto časti sa
výrazne podpísalo na poklese počtu obyvateľov. Po roku 1960 sa územie Bošáce stalo
súčasťou Západoslovenského kraja. Toto obdobie je charakteristické najmä zvýšenou
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Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca
investičnou výstavbou. Stavali sa nové rodinné domy, základná škola, knižnica, dom smútku,
budovali sa nové cesty, chodníky. Po roku 1989 dochádza k miernemu stavebnému a
kultúrnemu útlmu, ktorý bol spôsobený zmenou režimu. Spoločenské zmeny v roku 1989
poskytli občanom možnosť slobodného podnikania. V roku 1990 dochádza k odčleneniu obcí
Haluzice a Zemianske Podhradie. Administratívne sa Bošáca začlenila do okresu Trenčín. V
roku 1996 sa Bošáca stala súčasťou Trenčianskeho kraja, okresu Nové Mesto nad Váhom. Po
roku 2000 dochádza v obci k obnove bytovej výstavby. V roku 2002 a 2005 boli postavené
nové obytné domy. V súčasnosti Bošáca predstavuje zdravotnícke, kultúrne, športové a
vzdelávacie centrum celej Bošáckej doliny.

2.2 Základné sociálno-demografické údaje o obci a obyvateľoch
Základné údaje:
Názov obce:
Časti obce:
Okres:
Kraj:

Bošáca
Jazerá, Rolincová, Zabudišová
Nové Mesto nad Váhom
Trenčianky kraj

1. Základné demografické údaje
počet obyvateľov

1371

Veková štruktúra obyvateľov
predproduktívny vek - do 18 rokov

283

produktívny vek od 19 do 60 rokov

785

poproduktívny vek nad 60 rokov

303

Celkový počet rodín

307

z toho s nezaopatrenými deťmi

148

počet novorodencov za rok

17

počet úmrtí za rok

14

počet svadieb za rok

13

počet rozvodov za rok

7

počet neúplných rodín s deťmi

30

počet nezamestnaných občanov

63

Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov
65 - 69 rokov

71

70 - 74 rokov

54

75 - 79 rokov

58

80 - 84 rokov

34
13
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85 - 90 rokov

11

90 a viac rokov

7

počet domácností jednotlivcov osamelo žijúcich nad 65 rokov 59*
Počet občanov s ŤZP
* údaje sú orientačné

11*
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2.4 Poskytovanie sociálnych služieb v obci Bošáca
2.4.1 Finančné príspevky
Obec Bošáca poskytuje finančný príspevok pri narodení dieťaťa v hodnote 66 €.
Obyvateľom v dôchodkovom veku sú darované materiálne balíčky v hodnote 10 € po
dovŕšení veku 80, 85,90 a viac rokov.

2.4.2 Posudková činnosť
Obec Bošáca zabezpečuje posudkovú činnosť v zmysle zákona č. 448/2008 o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti klienta o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a to
opatrovateľskú službu, sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, sociálnu službu
v zariadení opatrovateľskej služby prostredníctvom Spoločného úradu samosprávy v Novom
Meste nad Váhom.
Proces posúdenia začína lekárskou posudkovou činnosťou, posudzujúci lekár pri
výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného
zmluvným lekárom. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky
posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a
termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju
domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého
veku a pohlavia bez postihnutia, alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu. Sociálnu
posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny
pracovník obce za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby, táto
fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej
sociálnej situácie. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje
posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s
nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
návrh druhu sociálnej služby,
určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Spoločný úrad samosprávy Nové Mesto nad Váhom
Adresa:
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
Lenka Janetzká
telefón:
032/7745 832
e-mail:
sus.nmnv@gmail.com
15
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2.4.3 Opatrovateľská služba
V obci Bošáca je poskytovaná opatrovateľská služba v zmysle zákona č.448/2008.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi s nepriaznivým zdravotným stavom. ktorý
potrebuje pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác
v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. O rozsahu poskytovania
opatrovateľskej služby a výšky úhrady rozhoduje obec podľa VZN č.1/2003.
Cenník poskytovania opatrovateľských služieb bol schválený uznesením OZ obce Bošáca č.
102/2008 dňa 09.decembra 2008 a zároveň ruší dodatok č. 1 k VZN č. 1/2003 zo dňa
27.06.2006.
Výška úhrady pri poskytovaní opatrovateľskej služby
Druh služby
Cena v €
1.) Nevyhnutné životné úkony
• bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri vyzliekaní
0,49/hod
a obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka,
pomoc pri použití WC
0,33/úkon*
• kúpanie vrátane umytia vlasov 1 x týždenne
• donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri
podávaní jedla a pití
• dohľad

0,33/úkon*
0,49/hod

2.) Nevyhnutné práce v domácnosti
• donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie
• nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti
• práce spojené s udržovaním domácnosti
• príprava a varenie raňajok, obeda, olovrantu večere
• pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne

0,36/úkon*
0,66/úkon*
0,33/hod
0,66/úkon*
0,29/kg

3.) Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím
• sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné 0,39/úkon**
verejné podujatia
*(úkon = 1 hodiny)
** (úkon = 3 hodiny)

2.4.4 Zariadenia pre seniorov
Zariadenia pre seniorov slúžia pre osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaný
na pomoc inej fyzickej osoby. V zariadeniach pre seniorov sa poskytuje sociálne poradenstvo,
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sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
žehlenie, pranie šatstva a osobné vybavenie a taktiež zabezpečuje záujmovú činnosť.
V obci Bošáca sa nenachádza žiadne zariadenie pre seniorov. Obyvatelia môžu využívať
sociálne služby v zariadeniach v Novej Bošáci, Hrachovišti, Bzinciach pod Javorinou, Novom
Meste nad Váhom, Trenčíne, a Kostolnej – Záriečí.
Centrum sociálnych služieb Nová Bošáca
Adresa:
Nová Bošáca 68, 913 08 Nová Bošáca
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Závodská
telefón:
032/7780110
e-mail:
katarina.uhercikova@ddnb.tsk.sk
Kapacita
21
Domov dôchodcov Hrachovište
Adresa:
Hrachovište 256, 916 15 Hrachovište
Kontaktná osoba:
MUDr. Hauptvogl Pavol
telefón:
032/7790305, 032/770270
e-mail:
ddhrach@stonline.sk
Kapacita:
50
Centrum sociálnych služieb- DOMOV JAVORINA
Adresa:
Bzince pod Javorinou 344, 916 11 Bzince pod Javorinou
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kukučová
telefón:
032/7793622, 0905 967 318
e-mail:
eva.hanackova@ddbzince.tsk.sk
Kapacita:
49
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
Adresa:
Bernoláková 14/604, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Kubrická
telefón:
032/7741711
e-mail:
Zuzana.kubricka@cssnm.tsk.sk
Kapacita:
39
Centrum sociálnych služieb LIPA
Adresa:
Kostolná – Záriečie 10, 913 04 Kostolná – Záriečie
Kontaktná osoba:
Juraj Gabriš
telefón:
032/6499296, 0905 755 713
e-mail:
igor.sumaj@ddkz.tsk.sk
Kapacita:
8
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Centrum sociálnych služieb
Adresa:
Liptovská 10, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Vasková
telefón:
0905 543 212
e – mail:
teresa.pavlaskovateresa.pavlaskova@csstn.tsk.sk
Kapacita:
60
REFUGIUM, n.o
Adresa:
Kontaktná osoba.
telefón:
e-mail:
Kapacita:

Súvoz 739, 911 01 Trenčín
Bc. Ivana Hudecová
032/7417044
refugium@refugium.sk
11

Slovenský červený kríž, Územný spolok Trenčín
Adresa:
Stromová 5, 911 01 Trenčín
Kontaktná osoba:
MVDr. Mgr. Koppiová Anka
telefón:
032/6528519
e-mail:
sus.trencin@redcross.sk
Kapacita:
20

2.4.5 Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o výchovných
opatreniach podľa osobitných predpisov, podáva podnet na súd na zrušenie ústavnej
starostlivosti, vykonáva:
sociálnu prevenciu (vyhľadávanie, nápravná činnosť, resocializačná činnosť)
poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov (spisuje návrhy
na súd vo veciach výchovy a výživy maloletých detí
Poskytuje odborné poradenstvo rodinám, v ktorých je vážne ohrozená alebo vážne narušená
výchova dieťaťa a rodinám, z ktorých bolo potrebné deti okamžite umiestniť do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, vyhľadáva občanov vhodných vykonávať náhradnú
rodinnú starostlivosť, vyhľadáva deti, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú
starostlivosť, zabezpečuje prípravu občanov, ktorí majú záujem vykonávať náhradnú rodinnú
starostlivosť na referáte poradensko-psychologických služieb, sleduje vývoj detí v náhradnej
rodinnej starostlivosti, v ústavnej starostlivosti a v ochrannej výchove, predkladá určenému
orgánu prehľad detí, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak ju nemožno
zabezpečiť v územnom obvode úradu.
Navrhuje súdu:
nariadenie ústavnej starostlivosti a zrušenie ústavnej starostlivosti
zrušenie výchovných opatrení uložených súdom
Vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka a funkciu opatrovníka maloletých, sústavne sleduje
18
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vykonávanie výchovných opatrení, o ktorých rozhodol a hodnotí ich účinnosť, podáva správy
a podnety vo veciach výchovy a výživy maloletých a spisuje návrhy a podnety vo veciach
výchovy a výživy maloletých, zúčastňuje sa na trestnom konaní proti mladistvým, vykonáva
sociálnu prácu s rodinami a ich širším sociálnym prostredím, vykonáva terénnu sociálnu
prácu.
Orgán SPO udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas
výkonu trestu odňatia slobody, výkonu väzby a spolupôsobí pri jej prevýchove a riešení jej
osobných problémov, rodinných problémov a sociálnych problémov, poskytuje poradenstvo
plnoletej fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby,
pomáha plnoletej fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z
výkonu väzby, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní bývania,
hľadaní možnosti pokračovať v ďalšej príprave na povolanie, odporúča a sprostredkúva
plnoletej osobe účasť na resocializačných programoch a iných programoch organizovaných
inými orgánmi štátnej správy. Podáva poradenstvo a pomoc plnoletej fyzickej osobe pri
návrate zo zariadenia na liečbu závislostí alebo z resocializačného strediska. Na účel
uľahčenia resocializácie mladistvých a plnoletých fyzických osôb po prepustení z výkonu
trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby najmä na účel vybavenia osobných dokladov a
zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby poskytuje resocializačný príspevok.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom
odbor sociálnych vecí a rodiny,
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Adresa:
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Šimovičová
telefón:
032/2442600
e-mail:
Simovicova.Jana@upsvar.gov.sk

2.4.6 Útulok
V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a nevyhnutné
ošatenie a obuv pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb alebo nemôžu využívať doterajšie bývanie.
Útulok vytvára občanom podmienky na vykonávanie základnej hygienickej starostlivosti,
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie a žehlenie šatstva a bielizne
a záujmovú činnosť.
V obci Bošáca sa nenachádza žiadny útulok. Najbližšie k obci sú útulky v Novom
Meste nad Váhom a na Myjave. Sociálna služba v týchto útulkoch je poskytovaná na neurčitý
čas a to celoročne.
MESTO Nové Mesto nad Váhom
Adresa:
ul. Trenčianska, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba:
Elena Pastieriková
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telefón:
e-mail:
Kapacita:

032/7402124, 032/771736
podhradska@nove-mesto.sk, pastierikova@nove-mesto.sk
30

Sociálne služby Myjava n.o
Adresa:
ul. Trokanova 236, 907 01 Myjava
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Gáliková
telefón:
034/6907119
e-mail:
galikova@myjava.sk
Kapacita:
17

2.4.7 Zariadenia núdzového bývania
V zariadeniach núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba osobám na ktorých je
páchané násilie, osobám ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene
alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie a osobám ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osobe. Zariadenia núdzového bývania
zabezpečujú sociálne poradenstvo, poskytujú ubytovanie na určitý čas a psychologicko –
právne poradenstvo. Taktiež vytvárajú podmienky na prípravu jedla, na vykonávanie
základnej osobnej hygieny, pranie a žehlenie šatstva a záujmovú činnosť.
Obec Bošáca nemá takéto zariadenia. Najbližšie sú v Beckove a na Myjave.
Slovenské krízové centrum – DOTYK, občianske združenie
Adresa:
Beckov 87, 916 38 Beckov
Kontaktná osoba:
Mgr. Elene Hatašová
telefón:
0903 704 784
e-mail:
dotyk@centrum.sk
Kapacita:
18
Sociálne služby Myjava n.o
Adresa:
nám. M.R.Štefánika 540/4, 907 01 Myjava
Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Gáliková
telefón:
034/6907119
e-mail:
galikova@myjava.sk
Kapacita:
30

2.4.8 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa osobe alebo
rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob
života. Nízkoprahové denné centrum poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní
20
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práv a právom chránených záujmov a vytvára podmienky na poskytovanie nevyhnutného
šatstva a obuvi a záujmovú činnosť.
V obci Bošáca sa zariadenie tohto typu nenachádza. Najbližšie je na Myjave.
Mesto Myjava
Adresa:
Kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:
Kapacita:

nám M.R. Štefánika 540/4, 907 01 Myjava
Mgr. Emília Maniačková
034/690711
podatelna@myjava.sk
150

2.5 SWOT analýza komunity obce Bošáca
SWOT analýza predstavuje nástroj strategického plánovania a používa sa na určenie
silných a slabých stránok a na určenie príležitostí a ohrození, ktoré danú komunitu ohrozujú.
Slabé stránky
Silné stránky
 aktívna činnosť klubu dôchodcov,
 nedostatočná
štruktúra
zariadení
 existencia
klubových
a spolkových
sociálnych služieb,
organizácií,
 nepriaznivý demografický vývoj,
 právomoci, kompetencie a záujem obce o  nedostatok finančných prostriedkov
riešenie problematiky v oblasti sociálnej
na rozšírenie a vykonávanie druhov
pomoci,
sociálnych služieb,
 migračný prírastok obyvateľstva,
 nedostatočná informovanosť občanov
 aktivizácia nezamestnaných do verejno –
o poskytovaní sociálnych služieb,
prospešných prác,
 nízke príjmy seniorov- schopnosť platiť
 poskytovanie opatrovateľskej služby,
za poskytovanie sociálnych služieb,
 existencia športovísk,
 nedostatok
pracovných
miest

a pracovných príležitostí,
 nedostatočná bezbariérovosť celého
sociálneho prostredia komunity a jeho
prvkov,
 nedostatočná
spolupráca
rodín
s inštitúciami,
 nedostatok kvalifikovaných ľudských
zdrojov v oblasti sociálnych služieb,
Príležitosti
Ohrozenia
 využitie možností projektového
a  zvyšujúce sa finančné náklady na
sponzorského získavania domácich aj
sociálne služby a iné opatrenia
zahraničných
zdrojov
na
rozvoj
pretrvávaním tradičných foriem pomoci
21
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sociálnych
služieb
(fondy
podnikateľských subjektov, štátne fondy,
fondy EÚ...),
vytváranie
rovnakých
príležitostí
a integrácia obyvateľov so zdravotným
postihnutím,
využívanie budov patriacich obci pre
rozvoj sociálnych služieb,
budovanie siete sociálnych služieb,
možnosti cezhraničnej spolupráce cez
projekty,
zvyšovanie zodpovednosti obce za
riešenie lokálnych problémov,
rozširovanie
spolupráce
obce
a
neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb,
možnosti využívania informačných a
komunikačných technológií,
prevencia vzniku sociálnopatologických
javov na Základnej škole v Bošáci,







a služieb pobytového charakteru,
nezáujem zákonných zástupcov detí a
mládeže o využívanie sociálneho
poradenstva a sociálnych služieb,
zvýšenie kriminality a závislostí,
neochota ľudí spolupracovať a meniť
svoju situáciu, pracovať, vzdelávať sa,
predsudky v rodinách, stereotypné
vnímanie istých skupín obyvateľstva
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3 Stratégia rozvoja sociálnych služieb
Stratégia rozvoja sociálnych služieb v obci vychádza z Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Bošáca na roky 2011- 2013 s výhľadom do roku 2018
a z identifikovania problémov na základe SWOT analýzy a demografickej charakteristiky
obce.

3.1 Vízia
Obec Bošáca bude obcou, ktorá bude ponúkať komplexnú sieť sociálnych služieb,
ktorá bude dlhodobo udržateľná a bude dostupná pre všetky sociálne skupiny. Bude
zabezpečená dostatočná informovanosť o sociálnych službách a prepojenosť medzi subjektmi
spolupracujúcimi v oblasti sociálnych služieb.

3.2 Ciele komunitného plánu sociálnych služieb
3.2.1 Cieľová skupina: občania bez prístrešia a v ťažkých životných
situáciách
Hlavný cieľ:
Pomoc osobám bez prístrešia a v ťažkej životnej situácií a zabránenie ich vylúčeniu zo
spoločnosti
Ide o služby pre cieľovú skupinu osôb v núdzi a spoločensky neprispôsobivých osôb,
ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a ktorí často žijú na „okraji spoločnosti. Aj
napriek tomu, že v obci sa v súčasnosti nenachádzajú žiadny obyvatelia bez prístrešia je
veľmi dôležité prijať opatrenia, ktoré by zabránili vzniku takejto situácie u ľudí, ktorí sa
nachádzajú na hranici životného minima, či už výstavbou sociálnych bytov alebo odborným
poradenstvom.. Rozvoj sociálnych programov pre zamestnávanie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením. Osoby ohrozené sociálnym vylúčením sú vzhľadom k svojej minulosti výrazne
handicapované na trhu práce. Často nemajú základné pracovné návyky, nie sú schopní si
zamestnanie nájsť sami, často majú za sebou kriminálnu minulosť. Pre túto cieľovú skupinu
chýbajú služby uľahčujúce ich začlenenie na trh práce a následne do spoločnosti.

3.2.2 Cieľová skupina rodiny s deťmi
Hlavný cieľ:
Zabezpečiť ochranu ohrozených rodín, detí a mládeže v obci a vybudovať systém podpory
rodín v kríze a poskytovanie kvalitných sociálnych služieb
23
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Systém sociálnych služieb pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi nie je v obci zavedený.
Pre efektívne poskytovanie potrebných sociálnych služieb je dôležité ich plánovanie,
vyhodnotenie a informovanie verejnosti o týchto službách. Kvalitné a efektívne poskytovanie
sociálnych služieb úzko súvisí s informovanosťou o škále a dostupnosti týchto služieb.
Informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb, o sociálnych a súvisiacich službách by mali
byť pravidelne aktualizované a čo najjednoduchšie prístupné verejnosti (elektronickou formou
na Internete, papierovou formou na úradoch, verejných miestach.).

3.2.3 Cieľová skupina ohrozené deti a mládež
Hlavný cieľ:
Zvýšenie sebestačnosti detí a ich orientácie vo vlastnom živote, zníženie negatívnych
sociálnych javov u detí a mladých ľudí, zvyšovanie informovanosti o negatívnych sociálnych
javoch, ktoré ich môžu ohroziť a prevencia kriminality
Najvhodnejšou formou na predchádzanie vzniku sociálnopatologických javov u detí a
mládeže je organizovanie rôznych prednášok a seminárov v základnej a materskej škole, aby
v dôsledku nedostatku financií neboli vylúčené deti zo sociálne slabších rodín. Dôležitým
faktorom je aj rozvoj voľnočasových aktivít detí, čím sa zvýšil všestranný rozvoj detí a došlo
by k zmysluplnému tráveniu voľného času, čo je jeden z faktorov prevencie pred
sociálnopatologických javov u detí a mládeže. Dôležité je aj vytvoriť systém poradenstva pre
zneužívané deti a mládež. Jedným z prvých opatrení je zabezpečiť aspoň čiastočné riešenie
existujúcich problémov a pokúsiť sa minimálne osvetovou činnosťou vplývať na
odstraňovanie negatívnych rodinných návykov fyzického trestania detí a mládeže.

3.2.4 Cieľová skupina občania so zdravotným postihnutím
Hlavný cieľ:
Podpora občanov so zdravotným postihnutím, zaradenie medzi zdravých obyvateľov a
uľahčenie ich života
V obci Bošáca nie je v súčasnosti v dostatočnom rozsahu zabezpečená mobilita
občanom so zdravotným postihnutím. Niektoré inštitúcie (OcÚ, pošta) nemajú zabezpečené
bezbariérové pracoviská a pohyb občanov ZTP v obci je obmedzený. Dôležitým faktorom pri
integrácií občanov so zdravotným postihnutím.
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3.2.5 Cieľová skupina občania v dôchodkovom veku
Hlavný cieľ:
Skvalitnenie služieb poskytovaných seniorom, zabezpečenie aby zotrvali čo najdlhšie v ich
prirodzenom prostredí a žili plnohodnotný život
V súčasnosti je systém poskytovaných sociálnych služieb a pomoci pre seniorov v
obci nedostačujúci. Kvôli tomu mnohí seniori nemôžu zostať vo svojom prirodzenom
prostredí a snažia sa svoju nepriaznivú situáciu riešiť odchodom do zariadenia pre seniorov.
Cieľom rozvoja poskytovaných sociálnych služieb je snaha umožniť seniorom, aby mohli čo
najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí a podporovať ich samostatnosť a
sebestačnosť. Popri postupnom rozvoji ambulantných služieb je cieľom zabezpečiť
vybudovanie bytov pre seniorov a zabezpečiť celodennú starostlivosť, keďže starostlivosť o
seniorov odkázaných na starostlivosť iných je náročná. V mnohých prípadoch nie je rodina
schopná zabezpečiť túto pomoc aj napriek opatrovateľskej pomoci. Ďalším dôležitým
faktorom pri zabezpečení zotrvania seniorov v ich prirodzenom prostredí je zabezpečiť
dostatok voľnočasových aktivít.
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3.3 Priority opatrenia a aktivity rozvoja sociálnych služieb v obci Bošáca
Priorita

Opatrenie

Aktivity

Cieľová skupina

Organizovanie kurzov v rámci celoživotného vzdelávania i pre

občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi

1 Zvýšenie zamestnanosti a podpora vzdelávania

zamestnaných občanov s nižším stupňom vzdelania
Organizovanie školení a rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných

1.1 Rozvoj aktívnej
politiky trhu práce

Spolupráca samosprávy s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Podporenie využívania aktivačnej činnosti, absolventskej praxe

Podpora zamestnávania občanov s telesným postihnutím

Rozšírenie dobrovoľníckych prác pre nezamestnaných

Podpora vzdelávania v oblasti jazykových a informačných technológií

1.2 Podpora
vzdelávania

Podpora odborného vzdelávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného
prostredia

Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov obce

občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
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Podporovať celoživotné vzdelávanie seniorov

občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku

Zabezpečenie účasti sociálnych pracovníkov obce na odborných
školeniach, seminároch, výcvikoch a workshopoch

2 Zlepšenie podmienok na bývanie

Výstavba sociálnych bytov

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny

2.1Výstavba

Výstavba nájomných bytov pre starých ľudí

nájomných bytov
Výstavba bytov nižšieho štandardu

všetky
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi,
občania v dôchodkovom veku
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
rodiny s deťmi
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku
všetky

Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie pre predpokladané
nové plochy na bývanie

všetky

Výstavba technickej infraštruktúry do novovybudovaných obytných
častí

všetky
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3
Informovanosť
a spolupráca
v oblasti
sociálnych služieb a sociálnej
pomoci

Priorita

Opatrenie

3.1 Zvýšenie
informovanosti

Vytvorenie systému informovania občanov o poskytovaní sociálnych
služieb a sociálnej pomoci prostredníctvom internetovej stránky
Na internetovej stránke zverejniť všetky žiadosti a formuláre, ktoré sú
potrebné k žiadosti o sociálnu pomoc

Cieľová skupina
všetky
všetky

Vytvorenie informačného bulletinu o poskytovaní sociálnych služieb a
sociálnej pomoci

všetky

Spolupráca v oblasti sociálnych služieb cez štatutárnych zástupcov
samosprávy a spádovej oblasti obce Bošáca

všetky

Pravidelné informácie v miestnych médiách

všetky

Podpora prezentácie záujmových spolkov a klubov

všetky

záujmových spolkov a

Podpora dobrovoľného združovania občanov

všetky

občianskych združení

Podpora činnosti existujúcich spolkov a organizácii

všetky

Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu

všetky

Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií

všetky

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí

všetky

obyvateľov o
poskytovaní sociálnych
služieb a sociálnej
pomoci v obci

4.1 Podpora činnosti

4 Podpora občianskych aktivít v obci

Aktivity

4.2 Podpora a rozvoj
voľnočasových aktivít
v obci

Využívanie existujúcich priestorov a športovísk na voľnočasové
aktivity a športové vyžitie detí a mládeže
Organizovanie voľnočasových aktivít pre seniorov
Bezplatné poskytovanie priestorov pre aktivity seniorov a občanov so
zdravotným postihnutím

rodiny s deťmi,
ohrozené deti a mládež
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku
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Priorita

Opatrenie

Aktivity
Zabezpečenie poskytovania domácej ošetrovateľskej služby
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre starých ľudí a dlhodobo
chorých
Rozširovanie podporných služieb pre starých a osamelých občanov –

5.1 Rozvoj zdravotnej
starostlivosti a

donáška

Vytvorenie databázy osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na
pomoc iných, občanov v dôchodkovom veku a občanov v hmotnej
núdzi
Vybudovanie bezbariérového prístupu do úradov a inštitúcií

existujúcich bariér v

občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku

Označenie parkovacích miest pre občanov ZŤP

občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
rodiny s deťmi,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
rodiny s deťmi,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku

Podporenie aktivít dobrovoľníkov a inštitúcií smerujúcich k prevencii
všetky

5.3 Prevencia vzniku zá-vislostí – prednášky, diskusie a pod
sociálnopatologických

Zabezpečiť odborné poradenstvo podľa cieľových skupín
všetky

javov
Osveta s protidrogovou tematikou

k

5 Rozvoj sociálnej infraštruktúry a služieb

Zavedenie prepravnej služby

obci

občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách,
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku
občania so zdravotným postihnutím,
občania v dôchodkovom veku

obedov, liekov a iné

sociálnej starostlivosti

5.2 Odstránenie

Cieľová skupina

rodiny s deťmi,
ohrozené deti a mládež
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Osveta s protialkoholickou tematikou
Osveta s protifajčiarskou tematikou
Osveta zameraná na závislosti od internetu, počítačových a hazardných
hier

rodiny s deťmi,
ohrozené deti a mládež
rodiny s deťmi,
ohrozené deti a mládež,
občania bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách
rodiny s deťmi,
ohrozené deti a mládež

Kriminálna prevencia a osveta
Podpora poradenstva a pomoc pre zneužívané deti a mládež
Vypracovanie prieskumu týrania detí a rodiny

všetky
rodiny s deťmi,
ohrozené deti a mládež
rodiny s deťmi,
ohrozené deti a mládež
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3.4 Financovanie sociálnych služieb obce Bošáca

Zabezpečenie sociálnej pomoci občanovi, ktorý je na ňu odkázaný, sa v súčasnosti dá
dosiahnuť iba viac zdrojovým modelom financovania. Financovanie rozvoja sociálnych
služieb v obci bude realizované z:
rozpočet obce Bošáca,
finančné prostriedky EÚ
dotácie z ministerstiev
dotácie z organizácií
granty
súkromné zdroje
dary a finančné príspevky
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4 Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych
služieb
Pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb je rovnako dôležitý samotný proces
plánovania ako aj jeho výsledok. Rozvoj sociálnych služieb môže byť oveľa dynamickejší, ak
je podporovaný väčšinou zainteresovaných.
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú aj obecný poslanci. Od
nich sa očakáva, že vyjadria podporu požiadavkám občanov vo sfére poskytovania sociálnych
služieb, a teda aj komunitného plánovania. Tento plán budú priebežne monitorovať,
zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho finančné zabezpečenie.
Komunitný plán je možné meniť:
ak sa zmenia priority a cieľové skupiny komunitného plánu
ak sa zmení systém financovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci
ak sa zmení právna úprava sociálnych služieb a sociálnej pomoci
ak sa zmení programová podpora sociálnych služieb a sociálnej pomoci
Úpravy a zmeny Komunitného plánu sú v kompetencii poslancov OZ. Navrhnuté zmeny a
úpravy vstúpia do platnosti po schválení väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva.
Časový horizont plnenia plánu
Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca aspoň 1x ročne prerokuje správu o sociálnej
situácii v obce a podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do
komunitného plánu obce.
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