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Dôvodová správa:
Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie
ktorého vyplýva samospráve zo Zákona NR SR 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. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie
rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby
a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych
služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 po prerokovaní
návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017-2020
A/ Schvaľuje
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 2017-2020
v predloženom znení.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 2017 – 2020
Úvod
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) bol spracovaný v zmysle zákona NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Je strategickým
dokumentom na roky 2017-2020. Predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého dokážeme lepšie
identifikovať a pochopiť potreby našich občanov a prispieť k zlepšeniu poskytovania sociálnych
služieb.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šamorín pre roky 2017-2020 vznikol na základe
potrieb vyvolanej prenosom kompetencií zo štátu na samosprávu v oblasti sociálnych služieb. Cieľ
komunitného plánovania vychádza z identifikovaných potrieb cieľových skupín komunity mesta ako
určitý model riešenia problémov súčasného stavu, jeho následkov v oblasti sociálnych služieb mesta.

I.

Komunita a komunitné plánovanie

V súvislosti s vypracovaním KPSS je potrebné vymedziť základné pojmy komunita a komunitné
plánovanie.
Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, kde vykonávajú každodenné aktivity, majú
medzi sebou rôzne sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu, kde žijú.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových
procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne služby v meste tak, aby zodpovedali
požiadavkám a potrebám občanov.
Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb:
• posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov mesta,
• predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín,
• vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (a v niektorých prípadoch
predstavujú pre obyvateľov hrozbu alebo vyvolávajú strach a neistotu).
Účastníci komunitného plánovania:
a) Zadávateľ sociálnych služieb - ten, kto je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb,
ktorému zákon o sociálnych službách ukladá zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov
(cieľové skupiny) územia, ktoré spravuje. V systéme verejnej správy sú obce a samosprávne
kraje.
b) Prijímateľ sociálnych služieb – osoba, ktorej je poskytovaná sociálna služba z dôvodu jeho
nepriaznivého zdravotného stavu alebo nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa ocitol.
Tým, že nie je schopná túto situáciu sama zvládnuť, stáva sa odkázaným na pomoc iných.
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c) Poskytovateľ sociálnych služieb - poskytuje služby prijímateľom. Poskytovatelia sociálnych
služieb (či už verejní, alebo neverejní) prispôsobujú svoju ponuku a realizáciu služieb pre
potreby prijímateľov.
Nástrojom komunitného plánovania je komunitný plán, ktorý je výsledkom rokovaní účastníkov
procesu komunitného plánovania, reaguje na miestne sociálne problémy a navrhuje kroky k ich
riešeniu. Vytvára krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v danej obci.
Komunitné plánovanie má byť zamerané na rozvoj komunitných sociálnych služieb, ktoré sú
poskytované obyvateľom danej komunity v obci takým spôsobom, aby obyvatelia zotrvali vo svojom
prirodzenom sociálnom prostredí.
Použitá terminológia
Sociálna práca je odborná činnosť zameraná na aktívne ovplyvňovanie a riešenie primárne
sociálnych problémov sociálnej skupiny, spoločenstva, lokality. Cieľom je úspešná socializácia alebo
integrácia skupiny, ktorá potrebuje dosiahnutie prijateľného vzťahu medzi sociálnym prostredím a
neadaptovanými osobami. Ide o snahu vytvoriť priaznivé sociálne podmienky pre život v danom
prostredí.
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané
a) na prevenciu vzniku, na riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej
osoby, rodiny alebo komunity,
b) na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
d) na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
e) na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
f) na prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie
jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Môže nastať z rôznych
príčin, medzi ktoré prioritne zaraďujeme:
a) dôvod, že nemá zabezpečené základné životné potreby,
b) životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých
činností,
c) zdravotné postihnutie, ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
d) dovŕšenie dôchodkového veku,
e) výkon opatrovania osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
f) absencia rodiča/rodičov,
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g) ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb,
h) zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby.
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny.
Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje
bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii. Prostredníctvom
nich sa podporuje uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora
pri sociálnom začleňovaní a ochrana pred sociálnym vylúčením. Tieto služby a pomoc sú
poskytované verejnou správou (štát, samospráva) a súkromnými poskytovateľmi (občianske
združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie atď.). Zákon o sociálnych službách
vymedzuje sociálne služby ako špecializované činnosti na riešenie prevenciu vzniku nepriaznivej
sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálne služby sú
realizačným prostriedkom na zabezpečenie cieľa sociálnej pomoci: zmierniť alebo prekonať s
aktívnou účasťou občana hmotnú alebo sociálnu núdzu, zabezpečiť základné životné podmienky
občana v jeho prirodzenom prostredí, zabraňovať vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch
psychického, fyzického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti.
Sociálna exklúzia (sociálne vylúčenie) je proces postupného vylúčenia jednotlivcov/komunít od
spoločnosti. Jeho prostredníctvom sú určití jednotlivci vytláčaní na okraj spoločnosti a je im
zabránené plne na nej participovať v dôsledku svojej chudoby, nedostatku základných spôsobilostí a
príležitostí alebo v dôsledku diskriminácie. Toto ich vzďaľuje a izoluje od zamestnania, príjmu a
príležitostí vzdelávania, ako aj sociálnych a komunitných sietí a aktivít.
Sociálna inklúzia je proces začleňovania sa vyčleňovaných jednotlivcov/komunít do spoločnosti, ich
aktívne zapájanie do sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho života.
Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje životné minimum ustanovené
zákonom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu najmä prácou zabezpečiť alebo zvýšiť
príjem. Ide o situáciu chudoby, do ktorej sa najčastejšie dostáva občan, ktorý je dlhodobo
nezamestnaný, nemá pracovný alebo iný príjem, napr. starobný alebo invalidný dôchodok.
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť,
alebo kontakt so sociálnym prostredím, najmä vzhľadom na vek, zdravotný stav, sociálnu
neprispôsobilosť alebo stratu zamestnania.

II.

Východiská komunitného plánu

Základný právny rámec v oblasti sociálnych služieb tvorí zákon NR SR 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý
upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb
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a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách ukladá obciam
povinnosť vypracovávať a schvaľovať KPSS vo svojom územnom obvode.
Právny rámec v oblasti sociálnych služieb dopĺňajú ďalšie právne predpisy ako napr.:


zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,



zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,



zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,



zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky.

Pri spracovaní KPSS boli zohľadnené viaceré stratégie a priority, ktoré sú definované v lokálnych,
regionálnych, národných a iných strategických dokumentoch.
Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 sú:
1. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity
Východiskom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že komunitné sociálne služby (formou
terénnych, ambulantných a nízkokapacitných pobytových sociálnych služieb) sú nedostatočne
rozvinuté a ich dostupnosť (fyzická a finančná) je v rámci celej Slovenskej republiky nepostačujúca.
V dôsledku týchto skutočností sú nedostatočne vytvorené podmienky pre zotrvanie občanov v
prirodzenom (domácom alebo komunitnom) prostredí.
Úlohy:
a) Podporiť rozvoj existujúcich a nových sociálnych služieb a odborných činností
komunitného charakteru (sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, preventívna
aktivita, terénna sociálna služba krízovej intervencie, domáca opatrovateľská služba,
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, denné centrá, komunitné centrá, služby
včasnej intervencie, podpora samostatného bývania, podporované bývanie, služby
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku a pod.)
b) Osobitný dôraz venovať sociálnym službám pre rodiny, ktoré sa starajú o člena
odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe.
c) Prepojiť systém sociálnych služieb a zdravotnú starostlivosť do systému dlhodobej
zdravotno-sociálnej starostlivosti.
2. Podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na
komunitnú starostlivosť
V snahe zabezpečiť kontinuitu a efektivitu poskytovaných sociálnych služieb a podporiť zotrvanie
ľudí odkázaných na pomoc čo najdlhšie v ich prirodzenom rodinnom prostredí vytvára proces
deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slovenskej republike jednu z kľúčových priorít.
Základným zámerom je zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život občanov
odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, prostredníctvom
komplexu kvalitných služieb.
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Úlohy:
a) Podporovať a budovať vybrané druhy terénnych, ambulantných a pobytových služieb na
komunitnej úrovni posilňujúcich nezávislý život (napr. zariadenie podporovaného
bývania, podpora samostatného bývania), čo predpokladá ukončenie poskytovania
pobytových sociálnych služieb inštitucionálneho charakteru.
b) Zvýšiť informovanosť odborníkov a verejnosti prostredníctvom cielených kampaní
o prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
3. Podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby
Národná priorita je zameraná na rozvoj a dostupnosť takých sociálnych služieb, ktoré prispievajú k
odstraňovaniu sociálneho vylúčenia, k zmierneniu nepriaznivej sociálnej situácie, pomáhajú
predchádzať jej prehlbovaniu, a to so zameraním na priestorovo segregované lokality s prítomnosťou
koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Úlohy:
a) Rozširovanie sociálnych služieb zameraných na cieľovú skupinu osôb.
b) Zintenzívnenie spolupráce medzi zástupcami štátnej správy, s úradom splnomocnenca
vlády pre rómske komunity, regionálnej a lokálnej samosprávy a poskytovateľmi
sociálnych služieb za účelom odstraňovania marginalizácie a jej dôsledkov.
c) Využiť potenciál cirkví a náboženských spoločenstiev motivovať obyvateľov
marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej inklúzii.
4. Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
Zákonom stanovené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sa orientujú na prijímateľa
sociálnych služieb a jeho podporu tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere zohľadňované jeho
individuálne potreby. Cieľom tejto priority je podpora a implementácia podmienok kvality zo strany
zriaďovateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.
Úloha: Podporovať poskytovateľov sociálnych služieb pri vytváraní podmienok pre napĺňanie
ľudsko-právnych, procedurálnych, personálnych a prevádzkových aspektov kvality
poskytovaných sociálnych služieb.
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2015 – 2020
(ďalej len Koncepcia) je strednodobý rozvojový dokument pre oblasť poskytovania sociálnych
služieb a výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dňa 9. septembra 2015
bola Koncepcia prerokovaná v Zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja. Po schválení sa
uznesením č. 221/2015/12 stala oficiálnym a záväzným dokumentom Trnavského samosprávneho
kraja.
V Koncepcii v časti 7 Návrh regionálnych priorít a hlavných cieľov na najbližšie roky sú v bode 7.1
Regionálne priority a hlavné ciele navrhované tieto priority:
1. Podporovať rozvoj siete (kapacity) zariadení sociálnych služieb a subjektov pre výkon
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s dôrazom na proces
deinštitucionalizácie.
2. Zabezpečovať dostatočné finančné a personálne zabezpečenie zariadení sociálnych služieb a
subjektov pre výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
3. Znižovať zvyšujúcu sa odkázanosť seniorov na poskytovanie sociálnych služieb, ktorá vzniká
vplyvom starnutia obyvateľstva.
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4. Podporovať vznik špeciálnych zdravotných a sociálnych zariadení s podobnými diagnózami
v jednom zariadení sociálnych služieb.
5. Podporovať organizácie zaoberajúce sa výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
6. Podporovať monitoring všetkých foriem domáceho a inštitucionálneho násilia za účelom
zefektívnenia prevencie a eliminácie násilia.
V Koncepcii sú navrhnuté tieto hlavné ciele rozvoja sociálnych služieb:
 Zvýšenie kvality, kapacity a finančného zabezpečenia existujúcich poskytovateľov sociálnych
služieb a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tak, aby
garantovali primeranú odbornú starostlivosť a kvalitu života všetkým obyvateľom
Trnavského kraja.
 Rozšírenie siete sociálnych služieb a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, ktoré osobám odkázaným na tieto služby poskytnú potrebnú odbornú
starostlivosť.
 Eliminácia násilia a skvalitnenie monitoringu osôb ohrozených násilím.
Dôležitosť venovať pozornosť seniorom a osobám v starobnom dôchodku je potvrdzovaná aj v
dokumente Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý pre obce stanovil
nasledovné priority:


Presadzovanie práv, právom chránených záujmov a potrieb starších ľudí prostredníctvom
podpory seniorských organizácií



Právna ochrana seniorov (Zabezpečiť osvetu seniorov v otázkach nemorálnych zmluvných
podmienok a zneužívajúcich praktík poskytovateľov služieb alebo dodávateľov tovarov)



Účasť starších ľudí na rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich priamo dotýkajú na všetkých
úrovniach, ich právo slobodnej voľby a participácia na živote v spoločnosti



Zabrániť zneužívaniu a zlému zaobchádzaniu so staršími ľuďmi (Vytvoriť podmienky na
elimináciu zanedbávania, zneužitia a zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi odkázanými na
pomoc iných osôb poskytovaním kvalitných sociálnych služieb. Informovať verejnosť o
najčastejšie sa vyskytujúcich nekalých obchodných praktikách - predaj tovarov a služieb
seniorom formou prezentácií a súťaží, ktoré majú manipulatívny a nátlakový charakter.)



Podpora dobrovoľníctva ako zdroja sebarealizácie a sociálnych kontaktov starších ľudí
(Podporovať zapojenie starších ľudí do dobrovoľníckych aktivít a vytvárať podmienky na
zapojenie dobrovoľníkov do aktivít určených pre seniorov, a upevňovať tým medzigeneračné
väzby.)



Zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a finančnú udržateľnosť sociálnych služieb. Zabezpečiť
celoživotné vzdelávanie zamestnancov v sociálnych službách v záujme dosiahnutia
integrovaného prístupu k zdraviu a starostlivosti o starších ľudí. Pokračovať v modernizácii a
debarierizácii zariadení sociálnych služieb a zvyšovaní úrovne ich materiálno-technickej
interiérovej vybavenosti.



Rozvoj terénnych sociálnych služieb a ambulantných sociálnych služieb podporujúcich
zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí (Podporovať zotrvanie starších ľudí
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v prirodzenom sociálnom prostredí rozvojom terénnych a ambulantných sociálnych služieb,
zabezpečiť dostupnosť asistenčných služieb, najmä monitorovanie a signalizáciu potreby
pomoci v prirodzenom sociálnom prostredí.


Humanizácia sociálnych služieb spojená s podporou deinštitucionalizácie sociálnych služieb.



S ohľadom na poskytovateľov neformálnej starostlivosti (opatrovatelia) zabezpečiť ich
prístup k informáciám a k základnému školeniu o problematike starostlivosti o starších ľudí
odkázaných na pomoc iných osôb a zabezpečiť rozvoj odľahčovacej služby pre rodinných
opatrovateľov v záujme udržania ich fyzického a duševného zdravia.

V rámci stratégie Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014-2020 a
zameriavať na:
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym,
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení
z inštitucionálnej formy na komunitnú (poskytovanú na komunitnej úrovni)
Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020:
Opatrenia budú realizované prostredníctvom projektov zahrnutých v týchto prioritných osiach
operačného programu: Zamestnanosť, Sociálne začlenenie, Integrácia marginalizovaných rómskych
komunít, Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Prioritná os: Zamestnanosť
Investičná priorita: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu
vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne
iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a riešiť nezamestnanosť
s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a
zdravotne postihnuté osoby
Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť podporou tvorby pracovných miest, mobility
pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov a podnikov, podporou
udržateľnej samostatnej zárobkovej činnosti, začínajúcich podnikov a
poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach
Investičná priorita: Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných
komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
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Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí, najmä
NEET, na trhu práce
Investičná priorita: Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti
prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života
a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Špecifický cieľ: Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života
zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Špecifický cieľ: Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom
trhu a v príprave na povolanie
Investičná priorita: Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby
zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných
na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce
medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami
Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na
zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce,
nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb
zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti
Prioritná os: Sociálne začlenenie
Investičná priorita: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti
a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb
v spoločnosti
Špecifický cieľ: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Investičná priorita: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným
službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Špecifický cieľ: Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie
Prioritná os: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú
Rómovia
Špecifický cieľ: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch
vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie
Špecifický cieľ: Znížiť mieru nezamestnanosti rómskych mužov a žien
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Špecifický cieľ: Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu
vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu
štandardov hygieny bývania
Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania
Špecifický cieľ: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstve
Špecifický cieľ: Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre
Investičná priorita: Poskytovanie podpory sociálnym podnikom
Špecifický cieľ: Zvýšiť mieru zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky
v územiach s prítomnosťou MRK
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín na roky 2015-2022 definuje nasledovnú
strategickú víziu mesta Šamorín:
Šamorín je moderné mesto, ktoré pre svojich obyvateľov poskytuje dobré podmienky vo všetkých
oblastiach hospodárskeho a spoločenského života a stará sa o ochranu životného prostredia.
V rámci programu bol zadefinovaný globály cieľ na roky 2015-2022, a to zlepšenie životných
podmienok v meste.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín na roky 2015-2022 stanovuje
nasledovné vybrané strategické prioritné rozvojové oblasti mesta:
Prioritná oblasť – hospodárstvo
Špecifický cieľ – podpora rozvoja hospodárstva
Prioritná oblasť – Environmentálna politiky
Špecifický cieľ - Rozvoj infraštruktúry a zvýšenie občianskej participácie
Špecifický cieľ – Zníženie produkcie skleníkových plynov
Prioritná os – Sociálna
Špecifický cieľ rozvoj vzdelávacieho systému
Špecifický cieľ – Zlepšenie starostlivosti o kultúru
Špecifický cieľ – Zabezpečenie kultúrneho využívania voľného času
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Aktivity riešenia bezdomovectva na území mesta Šamorína sú spracované v dokumente Komplexné
riešenie problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Šamorín z roku 2016, ktorý na
zabezpečenie dvojstupňového riešenia bývania bezdomovcov odporúča nasledovné kroky:
Zámer: Terénna sociálna práca
Cieľ: Zabezpečenie sociálneho kontaktu s ľuďmi bez domova, vyhľadávacia činnosť,
poskytovanie poradenstva
Opatrenia: zabezpečiť terénnu sociálnu prácu v danej oblasti
Zámer: Spolupráca s partnermi terénnej sociálnej práce, s mimovládnymi organizáciami zameranými
na pomoc ľuďom bez domova
Cieľ: Vytvorenie siete so zastúpením všetkých organizácií, ktoré majú snahu riešiť otázku
bezdomovectva v meste
Opatrenie: oslovenie organizácií - partnerská spolupráca (využívanie dobrovoľníkov,
spolupráca s podnikateľským sektorom - databáza možností krátkodobých brigád,
spolupráca s ÚPSVaR)
Zámer: Zriadenie centra
Cieľ: Vytvorenie priestoru pre komplexné zabezpečenie ubytovania, priestoru pre
poskytovanie poradenstva (pracovné, sociálne, právne), ako aj priestoru pre výdaj stravy,
v optimálnom prípade aj vytvorenie priestorov strediska osobnej hygieny
Opatrenia: výber lokality pre výstavbu, resp. rekonštrukciu, prispôsobenie existujúcej
budovy, príprava projektovej dokumentácie, získanie finančných zdrojov, zriadenie
centra, zabezpečenie prevádzky, obsahovej stránky
Zámer: Zriadenie strediska osobnej hygieny
Cieľ: Vytvorenie priestoru pre zabezpečenie hygieny ľudí bez domova
Opatrenia: nájsť vhodné priestory, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebné
úpravy, prispôsobenie priestorov, zariadenie – technické, materiálne vybavenie
hygienickej stanice, organizačné, personálne zabezpečenie prevádzky
Zámer: zabezpečenie pracovných príležitostí
Cieľ: Možnosť zamestnať sa
Opatrenia: v spolupráci s podnikateľským sektorom vytvoriť databázu možností
krátkodobých brigád, v spolupráci s ÚPSVaR pomoc pri vyhľadávaní pracovných
ponúk, ktoré popri práci umožňujú bývanie

III.

Sociálno – demografická analýza

Mesto Šamorín je v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. Trnavský samosprávny kraj sa
rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, z väčšej časti sa nachádza na území
Podunajskej nížiny. S rozlohou 4 146,4 km2 sa radí medzi menšie kraje Slovenska. V zmysle
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územno-správneho usporiadania sa Trnavský samosprávny kraj člení na sedem okresov. Najväčší je
okres Dunajská Streda.
Mesto Šamorín má výmeru 4 434,80 ha, je vymedzené hranicami katastrálneho územia Šamorín.
V čase sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (ďalej len SODB 2011) mesto Šamorín malo 12
971 obyvateľov, k 1.1.2015 mesto Šamorín malo 13 147 obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľov mesta
v priebehu uplynulých 15 rokov charakterizoval nárast. Počet obyvateľov v meste výrazne rastie
vďaka blízkosti hlavného mesta a vďaka presťahovaniu sa obyvateľov Bratislavy do okolitých
malých miest a do okolitých obcí.
Vývoj počtu obyvateľov
Rok

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2014

2015

2016

Počet obyvateľov

5957

7112

9677

12051

12143

12971

13028

13147

13303

Zdroj: Štatistický úrad SR

V strategických dokumentoch mesta Šamorín prognózy vývoja počtu obyvateľov predpokladajú do
roku 2025 nárast obyvateľov až na úroveň 14 500.
Migrácia je pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého bydliska. Údaje svedčia o
migračnom úbytku obyvateľstva, ktorý vyvolal hlavne odlev najmä mladých ľudí do okolitých obcí
v susedstve mesta za bývaním, resp. odchod za prácou.
Vývoj počtu prisťahovaných do Šamorína v období 2008-2016
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet prisťahovaných v priebehu roka

386

202

278

287

269

287

338

329

404

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj počtu odsťahovaných zo Šamorína v období 2008-2016
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet odhlásených v priebehu roka

257

252

290

235

217

249

314

254

270

Zdroj: Štatistický úrad SR

Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
Prevažnú väčšinu obyvateľstva tvoria občania maďarskej národnosti. Počas Sčítania obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 k slovenskej národnosti sa prihlásilo 4365 obyvateľov mesta, kým
k maďarskej národnosti 7309 obyvateľov mesta. K tretej najpočetnejšej skupine, českej národnosti sa
hlásilo 63 občanov, a k rómskym obyvateľom sa prihlásilo iba 22 občanov, pričom ich reálny počet
je však výrazne vyšší, nakoľko rómski občania sa hlásia aj k maďarskej alebo slovenskej národnosti.
K inej národnosti ako horeuvedenej sa hlásilo 60 obyvateľov, a pri 862 obyvateľov nebola zistená
národnosť.
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Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Väčšina obyvateľov Šamorína vyznáva jednu z týchto vierovyznaní: rímsko-katolícke, reformovaná
kresťanská cirkev alebo evanjelické augsburského vyznania. Veľkú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí
sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu .
Veková štruktúra
Veková štruktúra obyvateľstva ovplyvňuje celkový rozvojový potenciál každého územia, pomery
medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou obyvateľstva vypovedajú o
miere perspektívnosti každej populácie.
Počet obyvateľov mesta Šamorín podľa vybraných vekových skupín – I.
V tom vo vekovej skupine – I. časť
Pohlavie
Spolu
Muži
Ženy

0-4
800
412
388

5-9
734
375
359

10-14
573
306
267

15-19
571
284
287

20-24
719
371
348

25-29
882
432
450

30-34
1196
568
628

35-39
1379
664
715

40-44
1069
526
543

45-49
812
382
430

50-54
812
391
421

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015, údaje k 31.12.2015

Počet obyvateľov mesta Šamorín podľa vybraných vekových skupín – II.
V tom vo vekovej skupine – II. časť
Pohlavie
Spolu
Muži
Ženy

55-59
950
418
532

60-64
956
439
517

65-69
664
291
373

70-74
446
172
274

75-79
305
133
172

80-84
165
62
103

85-89
77
20
57

90+
37
12
25

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015, údaje k 31.12.2015

Počet obyvateľov mesta od roku 1961 sa zdvojnásobil. Najintenzívnejší nárast sa nastal
v sedemdesiatich a osemdesiatich rokoch. Po roku 1991 sa tento nárast výrazne spomalil. Prirodzený
prírastok má stúpajúcu tendenciu okrem rokoch 1997,2000,2001. V posledných rokoch prirodzený
prírastok má výrazne stúpajúcu tendenciu. Migračná krivka má tiež stúpajúcu tendenciu. Môžeme
skonštatovať že nárast obyvateľov je spôsobené hlavne prisťahovaním sa do mesta. V posledných
rokoch sa počet prisťahovalcov pohybovalo okolo 290-390.
Prirodzený prírastok (zdroj Štatistický úrad SR)
Rok
Narodený
Zomrel
+/-

2008
137
107
30

2009
160
104
56

2010
150
100
50

2011
144
94
50

2012
158
102
56

2013
147
114
33

2014
143
130
13

2015
160
116
44

2016
143
121
22

Vzdelanostná úroveň
Z hľadiska najvyššie končeného stupňa školského vzdelávania je mesto Šamorín charakterizované
väčším zastúpením vysokoškolského a úplne stredného odborného stupňa.
Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – I. časť
12

Počet obyvateľov
mesta
k SODB 2011
12 971

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské
(bez
maturity)
1641

1525

Stredné
odborné
maturity)
1302

(bez

Úplné
stredné
učňovské
(s
maturitou)
439

Úplné
stredné
odborné
(s
maturitou)
2190

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – II. časť
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Úplné
Vyššie
Vysokoškolské
stredné
odborné
bakalárske
všeobecné
942
421
456

Vysokoškolské
inž., mag., doktor.

Vysokoškolské
doktorandské

Bez
vzdelania

Nezistené

1598

107

1935

170

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Ekonomická aktivita obyvateľstva
Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva vyjadruje podiel ekonomicky aktívnych osôb na počte
obyvateľstva. Miera ekonomickej aktivity obyvateľov ukazuje že zamestnanosť v Šamoríne sa líši od
okresného priemeru, dokonca podiel ekonomicky aktívnych osôb v meste prevyšuje nielen okresný
ale aj krajský a celoštátny priemer. Kým podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na trvalo
bývajúcom obyvateľstve za celé Slovensko je 48,73 % za Trnavský kraj je to 50,82 a meste Šamorín
je tento % na úrovni 52,95.
Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je jedným zo
základných kritérií pre klasifikovanie problémových miest a obcí.
Nezamestnanosť sa v meste pohybuje na úrovni 50 % celoštátneho priemeru . Počet nezamestnaných
kleslo koncom roka 2006 pod 300 osôb, avšak od roku 2009 prudko rastie. Zvláštnym fenoménom
meste je aj to, že dominujú mladí nezamestnaní do 6 mesiacov, čiže skupina, kde je najväčší
predpoklad aktívneho hľadania nového pracoviska. Z hľadiska školského vzdelania dominujú medzi
nezamestnanými ľudia s nízkym vzdelaním.
Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v období 2010-2016 – regionálne porovnávanie
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Slovenská republika

12,46

13,59

14,44

13,50

12,29

10,63

8,76

Trnavský kraj

8,17

8,88

9,43

9,16

8,03

6,71

4,41

Okres Dunajská Streda

11,01

11,62

12,96

11,78

10,34

8,82

5,46

Počet nezamestnaných v meste Šamorín (zdroj Úrad práce)
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

13

2010

2011

2012

2013

Spolu

357

283

245

224

404

415

485

592

581

Ženy

212

161

128

120

174

226

249

313

286

56,89

52,24

53,57

43,07

54,46

51,34

52,87

49,23

Ženy(%) 59,38
Školstvo

V meste sa nachádza 8 materských škôl – 2 s vyučovacím jazykom slovenským, 2 s vyučovacím
jazykom maďarským a 4 so skupinami s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským. Zo
spoločného počtu škôlkarov za jednotlivých školských rokov môžeme vidieť mierny nárast. Tento
nárast svedčí o tom, že medzi prisťahovalcami je veľa mladomanželských párov.
V meste sa nachádzajú dve základné školy – 1-1 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
Tretia základná škola sa nachádza v mestskej časti Mliečno, kde sú triedy do 5. ročníka,
s vyučovacím jazykom maďarským.
Stredné školy v meste majú 60 ročnú históriu: gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským,
s vyučovacím jazykom slovenským, a hotelová akadémia so študijnými odbormi kuchár, čašník,
cukrár. Mimoškolské aktivity pre deti ponúka v meste základná umelecká škola a centrum voľného
času.

IV.

Poskytovania sociálnych služieb na území mesta Šamorín

Zákon o sociálnych službách presne stanovuje rozsah a formy poskytovania sociálnych služieb a
pravidlá pre poskytovanie, resp. zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. Obec a vyšší
územný celok vo svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá
je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby.
Pôsobnosť obce pri poskytovaní sociálnych služieb je definovaná v § 80 zákona o sociálnych
službách, ktorá stanovuje, že obec:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom celku,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu (posúdenie, zánik,
zmena stupňa odkázanosti) v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v
dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, a v konaniach o povinnosti
zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre,
nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom
stacionári, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu, opatrovateľskej služby,
prepravnej služby, odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
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g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie iných druhov sociálnej služby podľa §
12,
h) uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, o 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,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahovú
sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou sociálnou službou, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a, § 75 ods. 7, § 75 ods. 8 zákona o
sociálnych službách a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 zákona o sociálnych službách finančný príspevok,
m) vedie evidenciu súvisiacu s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych
službách,
n) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
o) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona o
sociálnych službách,
p) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
q) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa §
12 zákona o sociálnych službách.
Existencia kvalitne vybudovanej siete sociálnych zariadení a podpora činnosti subjektov zameraných
na rôzne sociálne skupiny je predpokladom pre kvalitný život obyvateľov. Rozvoj sociálnych služieb
zabezpečuje mesto Šamorín spolu s partnermi ako dlhodobý kontinuitný, systematický a
koordinovaný proces riešenia problémov osôb odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb.
Spolupráca subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti je na území mesta na dobrej úrovni najmä v
prepojenosti poskytovaných sociálnych služieb.
Mesto Šamorín poskytuje sociálne služby zadefinované zákonmi v rámci svojich kompetencií a
finančných možností. V súčasnosti sú to:
Opatrovateľská služba
Aktivita zahŕňa opatrovateľskú starostlivosť poskytovanú v domácnosti prijímateľa, poskytovanie
pomoci pri sebaobslužných úkonoch ako starostlivosť o hygienu, stravovanie a dodržiavanie pitného
režimu, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnym prostredím.
Vykonávajú sa úkony ako podávanie liekov, meranie tlaku, atď. Okrem toho podľa potreby
zabezpečujú sprievod chorých na lekárske vyšetrenia a výber liekov, liečebných a ortopedických
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pomôcok. Zabezpečovaním opatrovateľskej služby sa podarilo umožniť pokojný život klientov v ich
domácom prostredí, prispievať k prežitiu aktívneho a dôstojného života, pomáhať klientom pri
udržiavaní kontaktov s blízkymi a známymi, poskytovať kvalitné a bezpečné sociálne služby
vychádzajúce z individuálnych potrieb klienta.
Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 2 hodiny denne a max 7,5 hodín denne v pracovných
dňoch prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými mesto uzatvára pracovný pomer.
Poskytnutie opatrovateľskej služby ako aj jeho úhrada je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
4/2014 zo dňa 20.8.2014 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.
Na základe tohto VZN sú definované podmienky a postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby
ako aj spôsob určenie úhrady, výšky úhrad, a spôsob platenia za službu.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 určuje výšku úhrady za opatrovateľskú službu pre fyzickú
osobu s trvalým alebo prechodným pobytom v Šamoríne nasledovne.
 Pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na 1 hodinu podľa stupňa odkázanosti od 0,50 do 0,70
eur.
 Pre fyzickú osobu s prechodným pobytom na 1 hodinu podľa stupňa odkázanosti od 1,00 do
1,40 eur.
Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona
Mesto Šamorín v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu
v zariadení pre seniorov, zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby,
rozpočtovej organizácie (Domov seniorov AMBRÓZIA Idösek otthona) ktorej je zriaďovateľom.
V zariadení pre seniorov poskytujú odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Poskytuje pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, osobné
vybavenie, utvára podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmovú činnosť. Výška
úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa určuje podľa stupňa odkázanosti
určeného v rozsahu v rozhodnutí o odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu na deň od 2,50 do
7,50 eur. Stravovanie zariadenie pre seniorov môže poskytovať: pre prijímateľov sociálnej služby
v zariadení, zamestnancom, fyzickým osobám ktoré vykonávajú na základe dohôd činnosť súvisiacu
s prevádzkou a ďalším fyzickým osobám, ak to umožňujú prevádzkové podmienky zariadenia.
Výška celodennej stravnej jednotky prijímateľa v zariadení formou celoročného pobytu s počtom
odoberaných jedál zodpovedajúcich celodennému stravovaniu je pri poskytnutí racionálnej stravy
2,70 eur, a pri diétnej stravy 3,20 eur. Zariadenie pre seniorov poskytuje osobné vybavenie
prijímateľovi celoročnej pobytovej sociálnej služby, ktorý si toto osobné vybavenie nemôže
zabezpečiť sám. Z dôvodu havarijného stavu starej budovy zariadenia pre seniorov bolo potrebné
zabezpečiť výstavbu novej budovy zariadenia pre seniorov. Nová budova bola postavená z vlastných
finančných prostriedkov mesta Šamorín, náklady na výstavbu boli vo výške 1.402.238,78 eur,
a skolaudovaná bola v roku 2015. Novostavba v plnom rozsahu zabezpečuje bezbariérovosť.
Mestský klub dôchodcov je účelovým zariadením mesta Šamorín bez právnej subjektivity. Jeho
poslaním je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov. Poskytuje priestor pre
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stretávanie sa seniorov resp. zdravotne postihnutých. Svoju činnosť vykonáva na základe ročného
plánu.

Sociálna starostlivosť mesta Šamorín mimo pôsobnosti zákona o sociálnych službách:
Okrem zákona o sociálnych službách je mesto povinné zabezpečovať sociálnu starostlivosť o svojich
občanov aj podľa iných právnych predpisov. Poskytovanie jednorazových dávok pomoci v hmotnej
núdzi, výkon opatrení a úloh sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, vyplácanie prídavku na
dieťa a dávky v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu, sú najčastejšie formy sociálnej pomoci
poskytovanej mestom Šamorín.
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom mesta sa
riadi všeobecným záväzným nariadením č. 11/2016, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01.01.2017.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len „VZN“) na úseku sociálnych vecí je
upraviť podmienky na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi fyzickým osobám s trvalým pobytom
na území mesta Šamorín (ďalej len „oprávnená osoba“), ktoré sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii
a potrebujú pomoc z dôvodu:
a) hmotnej núdze podľa zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, b) živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v zmysle
zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, c) z iných príčin (úmrtie občana a iné).
Mesto poskytuje fyzickým osobám uvedeným v odseku 1) tohto ustanovenia VZN poradenskú
činnosť v oblasti hmotnej núdze.
Toto VZN ďalej upravuje podmienky poskytovania finančného príspevku z rozpočtu mesta fyzickým
osobám s trvalým pobytom na území mesta Šamorín:
a) pri príležitosti životného jubilea , b) pri narodení dieťaťa, c) k spoločnému stravovaniu
dôchodcov.
Starostlivosť o bezdomovcov
- Zabezpečenie nocľahárne pre bezdomovcov hlavne v zimných mesiacoch s možnosťou
vykonávania osobnej hygieny,
- PO posúdenie osobitných žiadostí poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
- v spolupráci s občianskymi združeniami poskytovanie teplej stravy a ošatenia.
Na území mesta Šamorín sociálne služby poskytujú aj nasledovné subjekty:
Občianske združenie Ain Karim
Občianske združenie svoju činnosť realizuje v Dome prijatia sv. Františka z Pauly v Šamoríne od
roku 2009, v ktorom prebiehajú rôzne aktivity pre cieľovú skupinu: prevádzka odevného skladu pre
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pomoc ľuďom v núdzi, nízko prahový klub Smajlík pre deti a mladých, poskytovanie materiálnej
pomoci ľuďom v núdzi, poskytovanie poradenstva, voľnočasové aktivity, muzikohodiny pre deti,
tvorivý workshop, jednorazové a dlhodobé projekty podporujúce rast sociálnej inklúzie cieľovej
skupiny v prípade potreby poskytovanie trvanlivých potravín.
Cieľovou skupinou OZ Ain Karim sú:


deti, mladí, dospelí, rodiny a jednotlivci, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi v
Šamoríne a jeho blízkom okolí (prímestské časti a okolité dediny),



deti, mladí, dospelí, rodiny a jednotlivci v krízovej životnej situácií v Šamoríne a jeho
blízkom okolí (prímestské časti a okolité dediny),



osoby vo výkone trestu v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou a po výkone trestu odňatia
slobody

Laura – inštitút dcér Márie Pomocnej
Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti,
potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku
kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a
voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Šamorín
Cirkevný zbor reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne aktívne vykonáva nasledovné činnosti:


poskytuje poradenskú činnosť a duchovnú podporu medzi inými pre sociálne odkázané
skupiny, pre rodiny v núdzi, pre deti a mládež a pre chorých;



vykonáva osvetu osôb ohrozených sociálnym vylúčením;



vykonáva preventívne aktivity pre deti a mládež;



poskytuje vzdelávacie poradenstvo pri výchove detí a mládeže;



spolupracuje pri zabezpečení starostlivosti osôb so závislosťami a pri návrate do
každodenného života.

Slovenský červený kríž (SČK) Je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná
národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa
Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako pomocná
organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené
medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.
Vykonávaná činnosť:


výučba prvej pomoci pre podniky a závody,



výdajňa materiálnej pomoci,
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V.



pravidelná osvetová činnosť (prednášky a besedy) v oblasti verejného zdravia,



nábor a morálne oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi,



vzdelávacie kurzy – kurzy opatrovania, kurzy prvej pomoci,



Súťaž družstva mladých zdravotníkov,

Identifikácia cieľových skupín príjemcov sociálnych služieb

Vychádzajúc zo sociálno-demografickej analýzy a vo vzťahu k potrebám občanov mesta cieľom
komunitného plánovania je nastaviť ponuku sociálnych služieb a sociálnej pomoci tak, aby
rešpektovala miestne podmienky a potreby občanov žijúcich v meste Šamorín .
Z hľadiska sociálnej situácie, v ktorej sa občan nachádza a na základe súboru spoločne sa
prejavujúcich znakov a situácií, ktoré podmieňujú formy potrebných sociálnych služieb, možno
cieľové skupiny príjemcov sociálnych služieb rozdeliť na skupiny:
1. Seniori
Cieľovú skupinu tvoria seniori ako skupina obyvateľov, ktorí dosiahli dôchodkový vek a ocitli sa v
situácii vyžadujúcej podporu komunity, v prípade ak nemôžu získať pomoc od rodiny. Odkázanosť
na pomoc inej osoby je závislá na individuálnom zdravotnom stave. Charakteristickým znakom
cieľovej skupiny je:
• zhoršujúci sa zdravotný stav a rast miery chorobnosti seniorov a tým zvyšujúca sa závislosť na
sociálnej pomoci,
• menšie ekonomické a finančné možnosti,
• úbytok sociálnych kontaktov.
Cieľom poskytovania sociálnej služby je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej
životnej situácie seniorov, podporenie schopnosti viesť samostatný život a prevencia sociálneho
vylúčenia.
Hlavný problém cieľovej skupiny: Nedostatočné riešenie niektorých konkrétnych potrieb seniorov najmä tých, ktorí žijú osamelo, alebo nie sú schopní postarať sa o seba.
2. Osoby so zdravotným postihnutím
Do skupiny osôb so zdravotným postihnutím zahŕňame najmä: osoby s telesným, mentálnym, s
duševným, so zmyslovým postihnutím (zrakovým, sluchovým postihnutím) a osoby s
kombinovaným postihnutím. Odkázanosť osôb je závislá na individuálnom zdravotnom stave a
sociálnych kontaktoch. Občania so zdravotným postihnutím sú vystavení možnému riziku sociálneho
vylúčenia zo života miestnej komunity.
Cieľom poskytovania sociálnej služby je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej
životnej situácie osôb, podpora schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a prevencia
sociálneho vylúčenia.
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Hlavný problém cieľovej skupiny: Nedostatočná miera napĺňania základných potrieb (schopnosti
viesť samostatný život) a integrácie fyzických osôb so zdravotným postihnutím.
3. Rodina, deti a mládež v ohrození
Do kategórie spadajú deti žijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí (zanedbávané deti a mládež
zo strany rodičov, nedostatočná úroveň záujmu a starostlivosti o výchovu, zabezpečovanie
základných životných potrieb a pod.), deti zo sociálne slabších rodín, deti a mládež s poruchami
správania a s tendenciami k asociálnemu správaniu, deti s problémom záškoláctva, mladí dospelí po
ukončení ústavnej starostlivosti, neúplné rodiny.
Hlavný problém cieľovej skupiny: Nárast sociálno-patologických javov ako dôsledok nedostatočnej
prevencie a nedostatočného využívania existujúcich možností a zdrojov pri riešení nepriaznivej
situácie cieľovej skupiny.
4. Osoby ohrozené sociálnym vylúčením
Cieľovú skupinu tvoria osoby s rôznymi sociálnymi problémami (prípadne ich kombináciami), ktoré
sú spôsobené nedostatočnou mierou a možnosťou uspokojovania základných životných potrieb ako
následok ich sociálnej situácie, v ktorej sa ocitli a ktorá spôsobuje ich sociálne vylúčenie. Do
cieľovej skupiny patria ďalej občania bez prístrešia a v kríze, osoby závislé alebo ohrozené
závislosťou a osoby žijúce v komunitách vylúčených na okraji spoločnosti. K tejto skupine možno
priradiť aj občanov prepustených z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby,
dlhodobo nezamestnaných občanov a občanov spoločensky neprispôsobivých (občania so sociálne
patologickým správaním).
Hlavný problém cieľovej skupiny: Nárast sociálno-patologických javov, nedostatočná životná
úroveň občanov a nedostatočná miera angažovanosti a aktivizácie cieľovej skupiny pri riešení
svojich problémov.

VI.

Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2017-2020

Hlavný cieľ: Zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste Šamorín
ŠPECIFICKÝ CIEĽ: ZLEPŠENIE SYSTÉMU INFORMOVANOSTI A PORADENSTVA A JEHO DOSTUPNOSTI
PRE CIEĽOVÉ SKUPINY
Opatrenia

Zabezpečiť
o sociálnych
pomoci

väčšiu
informovanosť
službách
a o možnej
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Aktivity

Poskytovať obsahovo informácie o
poskytovaných a dostupných službách, o
postupe pri
krízových
situáciách,
o prevencii, o postihoch a sankciách za
spáchanú trestnú činnosť, o realizovaných
podujatiach, o sociálnopatologických
javoch a podobne.
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Vytvoriť a spravovať aktuálne databázy

Zabezpečiť spracovanie a priebežnú
aktualizáciu rôznych databáz potrebných
pre prácu v sociálnej oblasti
Termín: 2017 - 2020
Zodpovedný: MsÚ

Spolupráca mesta a iných subjektov

Vytvorenie
systému
pravidelných
stretnutí
zástupcov
organizácií
a
pracovníkov MsÚ, prioritne za účelom
vzájomnej informovanosti a prípadnej
spolupráce na konkrétnych aktivitách
Termín: 2017-2018
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Špecifický cieľ: Rozvíjanie dobrovoľníctva na podporu integrácie cieľových skupín do spoločnosti
Opatrenia

Koordinovať dobrovoľnícku činnosť

Aktivity

Zapojiť študentov školských zariadení na
území mesta do dobrovoľníctva

Viesť databázu dobrovoľníkov a v
prípade potreby ich osloviť a zabezpečiť
dobrovoľnícku činnosť pre potreby
cieľovej skupiny
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou
Zapojiť študentov do dobrovoľníctva
napr. pri organizovaní spoločensko kultúrnych podujatí, športových podujatí,
pri zabezpečení predčitateľskej služby a
pod.
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Všeobecný cieľ: Posilnenie a rozšírenie rozsahu služieb pre seniorov v meste Šamorín
ŠPECIFICKÝ CIEĽ: POSILNENIE A ROZŠÍRENIE TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
Opatrenia

Poskytovať opatrovateľskú službu
podľa potreby a požiadaviek klientov
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Aktivity

Vzhľadom na predpokladaný nárast
počtu cieľovej skupiny, ako aj proces
deinštitucionalizácie sociálnych služieb
je potrebné zabezpečovať poskytovanie
opatrovateľskej služby pre klientov v
zmysle legislatívneho rámca, ako jednu s
ťažiskových služieb pre seniorov. Je
potrebné
disponovať
dostatkom
kvalifikovaného personálu, aby sa
zabezpečili potreby klientov.

Termín: 2017-2020
Zodpovedný: MsÚ
Realizovať terénnu sociálnu prácu

Je dôležité zabezpečiť plynulý výkon
terénnej sociálnej práce v prirodzenom
prostredí klientov
Termín: 2017-2020
Zodpovedný: MsÚ

Posilniť
vyhľadávaciu
činnosť
seniorov, odkázaných na pomoc inej
osoby

Vyhľadávanie seniorov odkázaných na
pomoc inej osoby a poskytnúť im
poradenstvo priamo v ich prirodzenom
prostredí. Využitie terénnej sociálnej
práce
Termín: 2017-2020
Zodpovedný: MsÚ

Riešiť situáciu občanov zo staršej
vekovej kategórie, ktorí sú odkázaní na
každodennú starostlivosť
svojej
rodiny, ale ešte nepotrebujú 24hodinovú opatrovateľskú alebo ústavnú
sociálnu starostlivosť

Založenie a prevádzkovanie denného
stacionára, ktorý by svojim klientom
poskytoval denný dohľad, stravovanie,
možnosť oddychu a osobnej hygieny,
možnosť záujmovej činnosti, pracovnej
terapie, sociálnej rehabilitácie a sociálne
poradenstvo.
Termín: 2017-2020
Zodpovedný: MsÚ

Opatrenie

Starostlivosť o bezdomovcov

Aktivita

Vytvorenie nových miest v nocľahárni
pre bezdomovcov hlavne na zimné
mesiace, zabezpečiť zariadenie osobnej
hygieny.
Termín: 2017-2018
Zodpovedný: MsÚ

Špecifický cieľ: Skvalitnenie služieb podporovaného spoločného stravovania seniorov
Opatrenie

Rozširovanie možností podporovaného
stravovania pre dôchodcov, naďalej
zabezpečiť kvalitu a ponuku stravy
zodpovedajúcu potrebám seniorov

Aktivita

Jedná sa najmä o možnosť rozšírenia
stravovania
sociálne
odkázaných
seniorov s ponukou možnosti odoberať
stravu aj zo školských jedální.
Zabezpečenie rozvozu jedla.
Termín: 2017-2018
Zodpovední: MsÚ, ŠJ

Špecifický cieľ: Poskytovanie sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií
Opatrenie

Realizovať
službu
domáceho
monitorovania a signalizácie potreby
pomoci
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Aktivita

Zopakovať zisťovanie záujmu o
zabezpečenie
služby
domáceho
monitorovania
prostredníctvom
monitorovacích
prístrojov
na
monitorovanie a signalizáciu potreby
pomoci pre seniorov a pre iné odkázané
osoby.

Termín: 2017-2018
Zodpovedný: MsÚ
Špecifický cieľ: Zabezpečenie prepravy prostredníctvom prepravnej služby
Opatrenie

Zabezpečiť službu prepravnej služby

Aktivita

Zabezpečenie služby prepravnej služby
pre občanov mesta, prípadne okolitých
obcí s cieľom zabezpečenia najmä
zdravotnej starostlivosti
Termín: 2017-2020
Zodpovedný: MsÚ

Špecifický cieľ: Prevencia
Opatrenie

Informovanie seniorov a ich okolia
o zneužití seniorov v súvislosti s
nekalými obchodnými praktikami predaj tovarov a služieb seniorom
formou prezentácií a súťaží, ktoré majú
manipulatívny a nátlakový charakter

Aktivita

Zvýšenie preventívnej pozornosti aj zo
strany verejnosti.
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Opatrenie

Zabezpečenie
prípustnosti
psychologického poradenstva vrátane
psychologického
poradenstva
pre
terénnych sociálnych pracovníkov

Aktivita

Zabezpečenie pre rodiny a osoby v
sociálnom ohrození a ako prevenciu pre
osoby pracujúce v danej oblasti v rámci
mesta
Termín: 2017-2020

Všeobecný cieľ: Podpora a zvýšenie integrácie fyzických osôb so zdravotným postihnutím do
spoločnosti
Špecifický cieľ: Podporovanie a rozvíjanie rozsahu a kvality sociálnych služieb
Opatrenie

Využiť externé zdroje a poskytovať
sociálne služby v zmysle platných
právnych predpisov a reagovať na
potreby cieľovej skupiny

Aktivita

Poskytovať a rozvíjať sociálne služby v
zmysle platných právnych noriem,
spolupracovať
s
organizáciami
pracujúcimi s konkrétnou cieľovou
skupinou
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Špecifický cieľ: Podporovať aktivity smerujúce na zabezpečenie dostupnosti tlmočníckej, sprievodcovskej a
predčitateľskej služby
Opatrenie

Spolupráca
s dobrovoľníkmi
a
s organizáciami
poskytujúcimi tieto
služby

23

Aktivita

Vyhľadanie
organizácií,
dojednanie
spolupráce, informovanie o týchto
službách a hľadať formy spolupráce ,
využívanie dobrovoľníkov
Termín: 2017-2018
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s

partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou
Špecifický cieľ: Zabezpečenie krízovej intervencie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
Opatrenie

Zriadiť
a
prevádzkovať
systém
monitorovania a signalizácie v krízových
situáciách

Aktivita

Zisťovanie záujmu o zabezpečenie služby
domáceho monitorovania prostredníctvom
monitorovacích
prístrojov
na
monitorovanie a signalizáciu potreby
pomoci, aby občanom cieľovej skupiny
bola poskytnutá pomoc pri nepredvídanej
situácii (zranenie, pád a pod.), náhlej
krízovej situácii
(náhle zhoršenie
zdravotného stavu), mimoriadnej situácii
(prepadnutie alebo ohrozenie inou
osobou), atď.
Termín: 2018-2019
Zodpovední: MsÚ

Všeobecný cieľ: Zlepšenie prevencie, efektívnejšie využívanie existujúcich možností a zdrojov a tým
spomalenie nárastu sociálno-patologických javov
Špecifický cieľ: Skvalitnenie prevencie sociálno - patologických javov v skupine rodina, deti a mládež a spomalenie
rastu počtu mladých ľudí so závislosťOU
Opatrenie

Preventívne aktivity pre mládež, osoby
so závislosťami, osveta osôb ohrozených
sociálnym vylúčením

Aktivita

Organizovanie preventívnych aktivít,
v spolupráci s občianskymi združeniami
a cirkevnými organizáciami s cieľom
predchádzania
vzniku
sociálno
patologických javov, hlavne rôznych
druhov závislostí (drogy, alkohol,
gamblerstvo ...).
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou
cieľovou
skupinou
a s mestskou políciou

Opatrenie

Aktívna spolupráca verejnosti pri
odhaľovaní závislostí, zneužitia a zlého
zaobchádzania s členmi cieľovej skupiny

Aktivita

Zvýšenie preventívnej pozornosti aj zo
strany verejnosti.
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Opatrenie

Posilnenie spolupráce so školskými
zariadeniami v oblasti sociálnej kurately
- detí

Aktivita

Monitorovanie
ohrozených
detí
v školských zariadeniach a ich rodín za
účelom zabezpečenia adekvátnej sociálnej
starostlivosti za cieľom predchádzania
umiestnenia detí do detských domovov.
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Zodpovední: MsÚ v spolupráci
školskými zariadenia a UPSVaR SR.

so

Špecifický cieľ: Sledovať vývoj situácie detí zo sociálne ohrozených rodín
Opatrenie

Realizovať prieskumy za účelom
monitorovania potrieb cieľovej skupiny

Aktivita

Ide o pravidelné monitorovanie potrieb
cieľovej skupiny či už dotazníkovou
formou, rozhovorom a podanými
podnetmi, prácou v teréne a pod.
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Všeobecný cieľ: Zmiernenie zhoršujúceho sa stavu životnej úrovne osôb ohrozených sociálnym
vylúčením
Špecifický cieľ: Zvýšenie (rozvoj) vnútornej motivácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením pri riešení svojej
situácie
Opatrenie

Spolupráca s charitami a cirkvami na
území mesta

Aktivita

Misijná práca, rozvoj motivácie cez
vieru
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
charitami a cirkvami

Špecifický cieľ: Spomalenie nárastu sociálno-patologických javov
Opatrenie

Realizovať terénnu sociálnu prácu ako
prioritný nástroj sociálnej práce

Aktivita

Realizovať aktivity a činnosti ľahko
dostupné
pre
osoby
ohrozené
sociálnym vylúčením

Terénna sociálna práca sa osvedčila ako
jeden z najefektívnejších nástrojov na
spomalenie
sociálnej
vylúčenosti
marginalizovaných komunít.
Je dôležité zabezpečiť plynulý výkon
terénnej sociálnej práce.
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ
Predpokladom je zriadenie zariadení:
nocľaháreň, útulok, núdzové bývanie,
strediska
osobnej
hygieny
prostredníctvom opatrení obsiahnutých
v dokumente PHSR
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ

Špecifický cieľ: Zlepšovanie úrovne sociálnych zručností osôb ohrozených sociálnym vylúčením
Opatrenie

Praktické vzdelávanie, kurzy dospelých
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Aktivita

V snahe spomaliť proces narastania
chudoby a sociálneho vylúčenia je
potrebné sa zamerať aj na realizovanie

praktických
kurzov
s osobitným
zreteľom
na
skupinu
MRK
a bezdomovcov.
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ
Príprava detí pre plnohodnotné
zaradenie sa do spoločnosti

VII.

Práca
s deťmi
z MRK najmä
predškolského
veku,
rozvíjanie
sociálnych
návykov,
schopnosti
bezproblémového zaradenia sa do
spoločnosti
Termín: 2017-2020
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Monitoring Komunitného plánu sociálnych služieb

Súčasťou implementácie KPSS je funkčný systém kontroly monitorovania a aktualizácie komunitného plánu.
Komisia Mestského zastupiteľstva pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť bude pravidelne vyhodnocovať a
kontrolovať stav realizácie jednotlivých aktivít v rámci konkrétnych opatrení. Výstupy budú ročne spracované
vo forme správy, ktoré bude predložené mestskému zastupiteľstvu. Zmeny v komunitnom pláne budú
podliehať schvaľovaniu v mestskom zastupiteľstve. KPSS má strednodobý časový charakter, je spracovaný na
obdobie piatich rokov 2017-2020. Ide o otvorený dokument v rámci ktorého sa nevylučujú jeho prípadné
úpravy, korekcie a doplnky v danom období.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šamorín na roky 2017-2020 bol schválený uznesením číslo ...
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Somorja város szociális szolgáltatásai közösségi terve
a 2017 - 2020-as időszakra
Bevezetés
A szociális szolgáltatások közösségi terve (a továbbiakban terv) kidolgozására a szociális
szolgáltatásokról, valamint az egyéni vállalkozásokról szóló 455/1991 sz. törvényt módosító
448/2008 sz. törvény hatályos rendelkezései értelmében került sor. A terv egy stratégiai dokumentum
Somorja város tekintetében a 2017-2020 közötti időszakra. Olyan eszközt jelent, amelynek
segítségével könnyebben tudjuk azonosítani és megérteni polgáraink szükségleteit, és jobb minőségű
szociális szolgáltatásokat tudunk számukra nyújtani.
A szociális szolgáltatások közösségi tervének kidolgozását a 2017-2020-as időszakra az
indokolta, hogy az állam a szociális szolgáltatások területén viselt hatásköreit átruházta az
önkormányzatokra. A közösségi tervezés során a városi közösség egyes célcsoportjainak
szükségleteiből indultunk ki, és egyfajta modellt vázoltunk fel a jelenlegi problémák és azok
következményeinek megoldására a város szociális szolgáltatásai területén.

I.

Közösség és közösségi tervezés

A terv kidolgozásával kapcsolatban szükséges rögzítenünk a közösség és közösségi tervezés alapvető
fogalmait.
A közösséget olyan emberek alkotják, akik egy helyen élnek, itt folytatják mindennapi
tevékenységüket, különböző szociális kötődéseket alakítanak ki, és szoros kapcsolat fűzi őket
nemcsak egymáshoz, de a városhoz is, ahol élnek.
A szociális szolgáltatások közösségi tervezése a fejlesztési folyamatok irányításának egyik alapvető
módszere, amely segítségével úgy tervezhetők a város szociális szolgáltatásai, hogy megfeleljenek a
polgárok igényeinek és szükségleteinek.
A szociális szolgáltatások közösségi tervezésének céljai
• a városlakók szociális kohéziójának erősítése,
• a veszélyeztetett egyének és csoportok szociális kirekesztettségének és elszigetelődésének
megelőzése,
• a marginalizált helyzetűek bevonása a közösség életébe (akik bizonyos esetekben veszélyt
jelentenek, vagy félelmet és bizonytalanságot keltenek a lakosokban).
A közösségi tervezés résztvevői:
a) A szociális szolgáltatások megrendelője - az, aki a szociális szolgáltatások biztosításáért
felelős, akinek a szociális szolgáltatásokról szóló törvény előírja a szociális szolgáltatások
biztosításának kötelezettségét az igazgatási területén élő lakosok (célcsoportok) részére. A
közigazgatási rendszeren belül ezek a települési és megyei önkormányzatok.
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b) A szociális szolgáltatások kedvezményezettje - az a személy, aki a szociális szolgáltatást
kedvezőtlen egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt veszi igénybe. Azzal, hogy ezt a
helyzetet önállóan nem képes megoldani, mások segítségére szorul.
c) Szociális szolgáltató - szolgáltatást nyújt a kedvezményezetteknek. A szociális szolgáltatók
(legyenek azok közszolgáltatók vagy magán szolgáltatók) kínálatukat és szolgáltatásaikat az
kedvezményezettek igényei szerint alakítják ki.
A közösségi tervezés eszköze a közösségi terv, amely a közösségi tervezési folyamat résztvevői
közötti tárgyalások eredményeként jön létre, a helyi szociális problémákra reagál és azokra
megoldási javaslatokat kínál. Rövid és hosszú távú célokat, prioritásokat fogalmaz meg az adott
település szociális szolgáltatásainak fejlesztése területén. A közösségi tervezés azon közösségi
szociális szolgáltatások fejlesztésére irányul, amelyeket az adott település lakói vesznek igénybe úgy,
hogy a lakosok a saját megszokott szociális környezetükben maradnak.
Fogalommeghatározások
A szociális munka olyan szakmai tevékenység, amely a szociális csoportok, a közösség és a lokalitás
elsődlegesen szociális problémáinak aktív befolyásolására és megoldására irányul. Célja azon
csoport sikeres szocializációja és integrációja, amely elfogadható viszony kialakítására törekszik a
szociális környezet és a környezethez alkalmazkodni nem tudó személyek között. Kedvező szociális
életfeltételek megteremtését segíti az adott környezetben.
A szociális szolgáltatás olyan szakmai, szolgáltató vagy egyéb tevékenység, esetleg ezen
tevékenységek összessége, amely célja, hogy
a) megelőzze, kezelje vagy enyhítse az egyén, család vagy közösség kedvezőtlen szociális
helyzetét,
b) megőrizze, helyreállítsa vagy fejlessze az egyén képességét az önálló életvitelre és a
társadalomba való beilleszkedésére,
d) biztosítsa a legszükségesebb feltételeket az egyén alapvető létszükségleteinek kielégítésére,
e) kezelje az egyén vagy család szociális krízishelyzetét,
f) megelőzze az egyén vagy család szociális kirekesztését.
Kedvezőtlen szociális helyzet alatt azt értjük, amikor az érintettet szociális kirekesztés veszélyezteti,
vagy amikor társadalmi beilleszkedési képessége korlátozódik, és nem tudja önállóan megoldani a
problémáit. Ilyen helyzet több okból is előállhat, ezek közé elsősorban a következőket soroljuk:
a) nincsenek biztosítva az alapvető létszükségletei,
b) szokások, életvitel, függőségek vagy szenvedélybetegségek,
c) egészségkárosodás, súlyos egészségkárosodás vagy rossz egészségi állapot,
d) a nyugdíjkorhatár elérése,
e) súlyos fogyatékkal élő személy ellátása, gondozása,
f) szülő/szülők hiánya,
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g) más személyek általi veszélyeztetettség vagy ha az illető más személyek magatartásának
áldozata,
h) szegregált területen tartózkodás, ahol koncentráltan van jelen a generációs szegénység.
A legszükségesebb feltételek biztosítása az egyén alapvető létszükségleteinek kielégítésére a
lakhatást, étkezést, a legfontosabb ruhaneműt, lábbelit és a legszükségesebb személyi tisztálkodási
eszközöket jelenti.
A szociális krízishelyzet nem más, mint egy személy vagy család életének vagy egészségének
veszélyeztetettsége, amely azonnali beavatkozást igényel a szociális szolgálat részéről.
A szociális szolgáltatás a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő embereknek nyújtott szolgáltatás.
Segíti a rossz szociális helyzetben lévők szükségleteinek kielégítését, támogatja a szociális
beilleszkedésüket és védelmet nyújt a szociális kirekesztéssel szemben. Ezeket a szolgáltatásokat
közigazgatási szervek (az állam, az önkormányzatok), valamint magán szolgáltatók (polgári
társulások, nonprofit szervezetek, egyházi szervezetek, stb.) nyújtják. A szociális szolgáltatásokról
szóló törvény a szociális szolgáltatásokat olyan specializált tevékenységként határozza meg, amely a
kedvezőtlen szociális helyzet kialakulásának megelőzését, megoldását vagy enyhítését szolgálja. A
szociális szolgáltatások a szociális segítségnyújtás céljainak elérését szolgálják. Ez annyit jelent,
hogy az érintett aktív együttműködésével enyhítik anyagi vagy szociális szükséghelyzetét, vagy
segítenek abból kikerülni, biztosítják az érintett alapvető létfeltételeit anélkül, hogy el kellene
hagynia természetes környezetét, megakadályozzák, hogy mentális, fizikai és szociális fejlődési
zavarai keletkezzenek, azok elmélyüljenek vagy megismétlődjenek, és biztosítják az érintett
visszailleszkedését a társadalomba.
A szociális exklúzió (szociális kirekesztés) az egyének/közösségek társadalomból való fokozatos
kirekesztésének folyamata. Ennek során az érintettek a társadalom peremére szorulnak,
szegénységük, alapvető készségeik és lehetőségeik hiánya, valamint a diszkriminációjuk
megakadályozza őket abban, hogy a társadalom életének aktív részeseivé, teljes értékű tagjaivá
váljanak. Fokozatosan egyre távolabb kerülnek attól, hogy munkát vállaljanak, jövedelemre tegyenek
szert, tanulhassanak vagy bekapcsolódjanak a szociális és közösségi hálózatokba és
tevékenységekbe.
A szociális inklúzió a kirekesztett egyének/közösségek társadalomba való beilleszkedésének
folyamata, melynek során a szociális, gazdasági, politikai és kulturális élet aktív részeseivé válnak.
Az anyagi szükséghelyzet az az állapot, amikor az egy háztartásban élők jövedelme nem éri el a
törvény által meghatározott létminimumot, és a háztartás tagjai nem képesek vagy nincs lehetőségük
arra, hogy - elsősorban munkával - magasabb jövedelemre tegyenek szert. Olyan szegénységi
helyzetről van szó, amelybe leggyakrabban azok kerülnek, akik hosszú ideje munkanélküliek, nincs
sem munkából származó jövedelmük, sem egyéb bevételi forrásuk, pl. öregségi vagy rokkantnyugdíj.
A szociális szükséghelyzet olyan állapot, amikor az érintett elsősorban életkora, egészségi állapota, a
szociális alkalmazkodóképesség hiánya vagy a munkája elvesztése miatt nem tud gondoskodni saját
magáról, háztartásáról, vagy nem tud kapcsolatot tartani szociális környezetével.

II.

A közösségi terv kiindulópontjai
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A szociális szolgáltatások közösségi terve (a továbbiakban terv) jogszabályi keretét a szociális
szolgáltatásokról, valamint az egyéni vállalkozásokról (egyéni vállalkozásokról szóló törvény) szóló
455/1991 sz. törvényt módosító 448/2008 sz. törvény hatályos rendelkezései adják, amely
szabályozza a szociális szolgáltatás során keletkező jogviszonyokat, a szociális szolgáltatások
finanszírozását és felügyeletét. A szociális szolgáltatásokról szóló törvény feladatul adja a
településeknek, hogy az illetékességi területükre vonatkozóan elkészítsék és jóváhagyják a szociális
szolgáltatási tervet.
A szociális szolgáltatások jogszabályi kereteit további jogszabályok is kiegészítik, mint pl.:


a települési önkormányzatokról szóló többször módosított 369/1990 sz. törvény hatályos
rendelkezései,



az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről és egyes törvények módosításáról szóló
417/2013 sz. törvény hatályos rendelkezései,



a gyermekvédelemről és gyámhatóságról, valamint egyes törvények módosításáról szóló
305/2005 sz. törvény hatályos rendelkezései,



a családi pótlékról szóló 600/2003 sz. törvény hatályos rendelkezései, amely módosítja a
szociális biztosításról szóló 461/2033 sz. törvényt,



a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumának hatáskörébe
tartozó támogatásokról szóló 544/2010 sz. törvényt.

A terv előkészítése során különböző stratégiákat és prioritásokat vettünk figyelembe, amelyeket
lokális, regionális, nemzeti és egyéb stratégiai dokumentumokban határoztak meg.
A szociális szolgáltatásfejlesztés nemzeti prioritásai a 2015 - 2020-as időszakra a következők:
1. A szociális szolgáltatásokat a célcsoportok és közösségek szükségleteivel összhangban
elérhetővé kell tenni
Ez a prioritás abból indul ki, hogy a (terepen, ambulánsan és bentlakásos szociális szolgáltatás
formájában nyújtott) közösségi szociális szolgáltatások fejlettsége nem megfelelő és az ország egész
területén mind fizikailag, mind pénzügyileg nehezen hozzáférhetők. Ennek következtében nem
megfelelőek a feltételek ahhoz, hogy az érintettek a saját természetes (otthoni vagy közösségi)
környezetükben maradhassanak.
Feladatok:
a) Szükség van a meglévő és új szociális szolgáltatások és közösségi jellegű szakmai
tevékenységek fejlesztésére (szociális tanácsadás és rehabilitáció, megelőzés,
krízisintervenció és szociális terepmunka, házi gondozószolgálat, a segítségnyújtás
szükségességének monitorozása és jelzése, nappali ellátóközpontok, közösségi
központok, korai beavatkozás, önálló lakásfenntartás támogatása, támogatott lakhatás,
három év alatti gyermekről való gondoskodás segítése, stb.)
b) Külön hangsúlyt kell fektetni a szociális szolgáltatásokra olyan családok esetében, ahol
önmagát ellátni nem tudó, mások segítségére szoruló családtagról gondoskodnak.
c) A szociális szolgáltatásokat és egészségügyi ellátórendszert össze kell kapcsolni,
kialakítva így egy hosszú távú egészségügyi-szociális ellátórendszert.

4

2. A szociális szolgáltatások kedvezményezettjeit támogatni kell abban, hogy az intézményes
ellátás helyett a közösségi ellátást tudják igénybe venni.
A szociális szolgáltatás folyamatossága és hatékonysága érdekében támogatni kell a rászorulókat
abban, hogy minél tovább a saját otthoni környezetükben maradhassanak. Ez lehetővé teszi, hogy az
intézményes szociális szolgáltatásokat háttérbe szorítsuk, ami kulcsfontosságú prioritás a
szociálpolitika területén Szlovákiában. Alapvető cél, hogy minőségi és komplex szolgáltatások
segítségével biztosítsuk a feltételeket a rászorulók önálló és szabad életviteléhez a saját természetes
szociális környezetükben.
Feladatok:
a) Szükség van a független életvitelt erősítő, terepen vagy ambulánsan nyújtott és
bentlakásos szolgáltatások egyes fajtáinak támogatására és kiépítésére közösségi szinten
(pl. támogatott lakhatás, önálló lakásfenntartás támogatása), ami az intézményes jellegű
bentlakásos szociális szolgáltatás beszüntetését feltételezi.
b) Célirányos kampánnyal tájékoztatni kell a szakembereket és a nyilvánosságot az
intézményes ellátásról a közösségi ellátásra való áttérés lehetőségéről.
3. Fejleszteni kell és elérhetővé kell tenni a szociális szolgáltatásokat azok részére, akik
szegregált területen élnek, ahol koncentráltan van jelen a generációs szegénység.
A nemzeti prioritás olyan szociális szolgáltatások fejlesztésére és elérhetőségére irányul, amelyek
hozzájárulnak a szociális kirekesztés megszüntetéséhez, a kedvezőtlen szociális helyzet
enyhítéséhez, segítenek megelőzni annak további mélyülését, mégpedig olyan szegregált területeken,
ahol koncentráltan van jelen a generációs szegénység.
Feladatok:
a) Konkrét célcsoportokra irányuló szociális szolgáltatások bővítése.
b) Intenzívebbé kell tenni a közigazgatás, a romaügyi kormánybiztos, a regionális és helyi
önkormányzatok, valamint a szociális szolgáltatók együttműködését a marginalizáció és
következményeinek megszüntetése érdekében.
c) Ki kell aknázni az egyházakban és vallási közösségekben rejlő potenciált, hogy
ösztönözzék a marginalizált roma közösséghez tartozók szociális beilleszkedését.
4. Javítani kell a szociális szolgáltatások minőségét
A törvény úgy szabja meg a szociális szolgáltatások minőségét, hogy az a lehető legnagyobb
mértékben szolgálja a kedvezményezett egyéni szükségleteit. E prioritás célja, hogy a fenntartók és a
szociális szolgáltatók hangsúlyt fektessenek a minőségi követelmények betartására és végrehajtására.
Feladat:
Támogatni kell a szociális szolgáltatókat abban, hogy kialakítsák a feltételeket az
általuk nyújtott szociális szolgáltatások emberi jogi, eljárásjogi, személyes és üzemeltetési
szempontjainak érvényesítésére.
Nagyszombat megye szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciója a 2015 - 2020 közötti időszakra (a
továbbiakban mint Koncepció) egy középtávú fejlesztési dokumentum a szociális szolgáltatások,
valamint a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok ellátási területére vonatkozóan. A
Nagyszombat Megyei Önkormányzat a Koncepciót 2015. szeptember 9-én vitatta meg. A
221/2015/12 sz. határozattal történő jóváhagyással a Koncepció a Nagyszombat Megyei
Önkormányzat hivatalos és kötelező érvényű dokumentumává vált.
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A Koncepció „Regionális prioritások és fő célkitűzések javaslata az elkövetkező évekre” c. 7. része
„Regionális prioritások és fő célkitűzések” elnevezésű 7.1. pontja a következő prioritásokat
tartalmazza:
1. Fejleszteni kell a szociális szolgáltatók és a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat
ellátó szervezetek hálózatát (kapacitásait) annak érdekében, hogy háttérbe szoruljon az
intézményes ellátás.
2. Biztosítani kell a megfelelő pénzügyi és személyzeti forrásokat a szociális szolgáltatók és a
gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat ellátó szervezetek részére.
3. Csökkenteni kell az idősek szociális szolgáltatásokra való egyre növekvő rászorultságát,
amely elsősorban a társadalom elöregedésével áll összefüggésben.
4. Támogatni kell olyan speciális egészségügyi és szociális intézmények kialakítását, ahol
hasonló diagnózisú betegek kezelését végzik egy szociális szolgáltató intézményen belül.
5. Támogatni kell a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat ellátó szervezeteket.
6. Az erőszak megelőzése és kiküszöbölése érdekében támogatni kell a családon és
intézményen belüli erőszak minden formájának nyomon követését.
A Koncepció a következő fő szociális szolgáltatásfejlesztési célokat fogalmazza meg:
 A jelenlegi szociális szolgáltatók és gyermekvédelmi, valamint gyámhatósági feladatokat
ellátó szervezetek minőségének, kapacitásának növelése, forrásainak bővítése úgy, hogy
megfelelő szakmai gondoskodást és életminőséget biztosítsanak Nagyszombat megye
valamennyi lakója számára
 Bővíteni kell a szociális szolgáltatók és a gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatokat ellátó
szervezetek hálózatát, amelyek a rászorulókat a szükséges szakmai gondoskodásban
részesítik.
 Meg kell akadályozni az erőszakot és javítani kell az erőszak által veszélyeztetett személyek
nyomon követését.
Az idősekkel és öregségi nyugdíjasokkal való törődés fontosságát Az aktív idősödés nemzeti
programja a 2014 - 2020-as időszakra is igazolja, amely a települések számára a következő
prioritásokat határozta meg:


Az idősek jogainak, törvényben védett érdekeinek és szükségleteinek érvényesítése az
idősszervezetek támogatásával



Az idősek jogi védelme (Biztosítani kell az idősek felvilágosítását az erkölcstelen
szerződéses feltételekkel és a szolgáltatók vagy áruforgalmazók visszaéléseivel kapcsolatban)



Be kell vonni az időseket az őket közvetlenül érintő döntésekbe minden szinten, biztosítani
kell a szabad választáshoz való jogukat és részvételüket a társadalmi életben



Meg kell akadályozni az idősekkel való visszaéléseket és a rossz bánásmódot (Minőségi
szociális szolgáltatásokkal ki kell alakítani a feltételeket ahhoz, hogy megakadályozzuk a
segítségre szoruló idősek elhanyagolását, a visszaéléseket és a rossz bánásmódot.
Tájékoztatni kell a nyilvánosságot a leggyakoribb tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokról - áruforgalmazás és szolgáltatás idősek részére különböző bemutatók és
versenyek formájában, amelyek manipulatívak és nyomásgyakorlást alkalmaznak.
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Támogatandó az önkéntesség, ami az idősek önmegvalósításának és szociális kapcsolatainak
egyik forrása (Támogatni kell az idősek bekapcsolódását az önkéntes tevékenységekbe, és ki
kell alakítani a feltételeket az önkéntesek bevonására az idősekkel kapcsolatos
tevékenységekbe, megerősítve ezzel a generációk közötti kapcsolatokat).



Biztosítani kell a szociális szolgáltatások elérhetőségét, minőségét és pénzügyi
fenntarthatóságát. Biztosítani kell a szociális szolgáltató intézmények munkatársainak egész
életen át tartó tanulását az egészséghez és az idősek gondozásához való integrált hozzáférés
érdekében. Folytatni kell a szociális szolgáltató intézmények korszerűsítését és
akadálymentesítését, valamint a felszereltségük javítását.



Fejleszteni kell az olyan, terepen és ambulánsan nyújtott szociális szolgáltatásokat, amelyek
támogatják az idős emberek saját otthoni környezetben maradását (Támogatni kell az idősek
otthoni környezetben maradását terepen és ambulánsan nyújtott szociális szolgáltatások
fejlesztésével, biztosítani kell az asszisztencia-szolgáltatásokhoz való hozzáférést és
elsősorban annak monitorozását és jelzését, ha az illető otthoni környezetében segítségre
szorul.



A szociális szolgáltatásokat emberbaráttá kell tenni, háttérbe szorítva az intézményes ellátási
formákat.



Tekintettel az informális gondozószolgálatokra (házi gondozószolgálat) biztosítani kell a
gondozók hozzáférését az alapvető képzésekhez a külső segítségre szoruló idősek
gondozásával kapcsolatban, és biztosítani kell a mentesítő szolgálat fejlesztését a családtagok
gondozását ellátók számára, hogy megőrizzék fizikai és lelki egészségüket.

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó integrált regionális operatív program stratégiája a
következőkre összpontosít:
Prioritási tengely: Könnyebb hozzáférés a hatékonyabb és jobb minőségű közszolgáltatásokhoz
Befektetési prioritás: Befektetés az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, ami hozzájárul
az országos, regionális és helyi fejlesztéshez, csökkenti az eltérő egészségügyi státusz miatti
egyenlőtlenségeket, a szociális, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáféréssel segítik a szociális integrációt és az intézményi ellátásról a közösségire való
áttérést.
Specifikus cél: Támogatni kell azt, hogy a szociális szolgáltatások, valamint az
intézményekben zajló gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok ellátása intézményi
forma helyett közösségi formában valósuljon meg (azaz közösségi szinten nyújtsák
azokat)
Emberi erőforrások operatív program a 2014 - 2020-as programozási időszakra:
Az intézkedések az operatív program alábbi prioritási tengelyeiben foglalt projektek segítségével
valósulnak meg: Foglalkoztatottság, Szociális integráció, A marginalizált roma közösségek
integrációja, Műszaki felszereltség olyan településeken, ahol marginalizált roma közösség él.
Prioritási tengely: Foglalkoztatottság
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Befektetési prioritás: A munkakeresők és inaktív személyek, ezen belül a hosszú távú
munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol eső személyek munkához való hozzáférése,
valamint helyi kezdeményezések a foglalkoztatás területén, és a munkaerő-mobilitás
támogatása
Specifikus cél: A foglalkoztatás, foglalkoztathatóság növelése és a munkanélküliség
kezelése különös tekintettel a hosszú távú munkanélküliségre, az alacsony képzettségi
szintű, idősebb és fogyatékkal élő személyekre
Specifikus cél: A foglalkoztatottság emelése munkahelyteremtéssel, a
munkavállalással kapcsolatos mobilitás, a munkavállalók és a vállalatok
alkalmazkodóképességének támogatásával, az önálló kereseti tevékenység
támogatásával, a kezdő vállalkozások, a mezőgazdasági és egyéb tevékenységek
elősegítésével a vidéki területeken
Befektetési prioritás: Olyan fiatalok hosszú távon fenntartható munkaerőpiaci integrációja,
akik munkanélküliek, nem vesznek részt iskolai vagy szakképzésben, beleértve a szociális
kirekesztéssel veszélyeztetett és marginalizált csoportokhoz tartozó fialatokat, a fiataloknak
szóló garanciarendszer kialakítása
Specifikus cél: A foglalkoztatottság, foglalkoztathatóság és - elsősorban a NEET (nem
dolgozó és nem is tanuló) - fiatalok munkaerőpiaci érvényesülésének elősegítése
Befektetési prioritás: A férfiak és nők közti egyenlőség elősegítése minden területen,
beleértve a munkához, a szakmai előmenetelhez való hozzáférést, a munka és a magánélet
összehangolását és azonos munkáért azonos bérezés elérését
Specifikus cél: A munka és a családi élet összehangolásához szükséges feltételek
javításával növelni kell a szülői kötelezettségekkel rendelkező személyek, elsősorban
nők foglalkoztatottságát
Specifikus cél: Csökkenteni a horizontális és vertikális nemi szegregációt a
munkaerőpiacon és a tanulmányok végzése során
Befektetési prioritás: Olyan munkaerőpiaci intézmények korszerűsítése, mint a nyilvános és
magán foglalkoztatási szolgálatok, a munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodás javítása,
beleértve a határon átnyúló munkaerő-mobilitás javítására irányuló intézkedéseket és
mobilitási programokat, valamint az intézmények és az érintettek jobb együttműködésének
kialakítását
Specifikus cél: A munkaerőpiac változó igényeinek megfelelő szintre kell emelni a
nyilvános foglalkoztatási szolgálat minőségét és kapacitását, a határon átnyúló
munkaerő-mobilitást, és növelni kell a partnerek és a magán foglalkoztatási
szolgálatok részvételét a foglalkoztatási problémák megoldásában
Prioritási tengely: Szociális integráció
Befektetési prioritás: Aktív integráció annak érdekében is, hogy támogassuk az
esélyegyenlőséget és a foglalkoztathatóság javítását
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Specifikus cél: A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett személyek részvételének
növelése a társadalom életében
Specifikus cél: A diszkrimináció minden formájának megelőzése és kiküszöbölése
Befektetési prioritás: Az elérhető árú, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása, beleértve az általános egészségügyi és szociális ellátást
Specifikus cél: Átmenet az intézményesről a közösségi gondoskodásra
Specifikus cél: Javítani kell a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést a
klinikai és megelőzési eljárások szabványosításával
Prioritási tengely: A marginalizált roma közösségek integrációja
Befektetési prioritás: A romák és más marginalizált közösségek szociális-gazdasági
integrációja
Specifikus cél: Növelni kell a marginalizált közösségekhez tartozók iskolázottságát az
oktatás minden szintjén különös tekintettel az óvodai nevelésre
Specifikus cél: Csökkenteni kell a munkanélküliséget a roma férfiak és nők körében
Specifikus cél: Támogatni kell az egészségügyi ellátáshoz és a közegészségügyhöz
való hozzáférést, beleértve a megelőző egészségügyi ellátást, az egészségügyi
felvilágosítást és a lakhatási körülmények és higiéniai feltételek javítását
Prioritási tengely: Műszaki felszereltség olyan településeken, ahol marginalizált roma közösség él
Befektetési prioritás: Támogatni a városi és vidéki területek elhanyagolt közösségeinek
fizikai, gazdasági és szociális rehabilitációját
Specifikus cél: Lehetővé kell tenni minél több roma család hozzáférését a jobb
lakhatási körülményekhez
Specifikus cél: Javítani kell a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, beleértve a korai
gyermekkorban lévő gyerekek oktatását és a róluk való gondoskodást
Specifikus cél: A marginalizált roma közösségek tagjainak jobb hozzáférést kell
biztosítani a szociális infrastruktúrához
Befektetési prioritás: A szociális vállalatok támogatásban részesítése
Specifikus cél: Növelni kell a foglalkoztatottságot a marginalizált roma közösségek
körében a szociális gazdasági szervezeteknél olyan területeken, ahol marginalizált
roma közösség él
Somorja város gazdasági és szociális fejlődésének programja a 2015-2022-es időszakra a következő
stratégiai víziót fogalmazza meg Somorja város tekintetében:
Somorja egy modern város, amely élhető feltételeket biztosít lakói számára a gazdasági és társadalmi
élet minden területén, és gondoskodik a környezet megóvásáról.
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A program keretében a 2015-2022-es időszakra azt a globális célt fogalmaztuk meg, hogy javítani
kívánjuk a városban a létfeltételeket.
Somorja város gazdasági és szociális fejlődésének programja a 2015-2022-es időszakra a
következőkiemelt stratégiai fejlesztési területeket fogalmazza meg:
Prioritási terület - gazdaság
Specifikus cél - a gazdasági fejlesztés támogatása
Prioritási terület - Környezetpolitika
Specifikus cél - Az infrastruktúra fejlesztése és a társadalmi részvétel növelése
Specifikus cél - Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
Prioritási tengely - Szociális
Specifikus cél - Az oktatásügyi rendszer fejlesztése
Specifikus cél - A kultúra fejlesztése
Specifikus cél - A szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása
A hajléktalanság felszámolására irányuló tevékenységeket A Somorja területén élő hajléktalanok
problémájának átfogó megoldása c. 2016-os dokumentum tartalmazza, amely a hajléktalanok
lakhatásának biztosítására kétszintű megoldást javasol a következő lépésekkel:
Rendeltetés: Szociális terepmunka
Cél: Szociális kapcsolatok kialakítása a hajléktalan emberekkel, az ilyen emberek felkutatása,
tanácsadás
Intézkedések: az adott területre irányuló szociális terepmunka
Rendeltetés: Együttműködés a szociális terepmunkát végző partnerekkel, azaz a hajléktalanok
megsegítésére alakult civil szervezetekkel
Cél: Mindazon szervezetek hálózatának kialakítása, amelyek a városi hajléktalanság
felszámolásán dolgoznak
Intézkedés: szervezetek megszólítása - partneri együttműködés (önkéntesek bevonása,
együttműködés a vállalkozói szektorral - a rövid távú idénymunka-lehetőségek
adatbázisának létrehozása, együttműködés a Munka-, Szociális és Családügyi
Központtal)
Rendeltetés: Központ létrehozása
Cél: Komplex lakhatási célt szolgáló helyiség, tanácsadói helyiség (munkaügyi, szociális,
jogi tanácsadás), valamint ételkiadó helyiség, optimális esetben személyi tisztálkodási
központként szolgáló helyiség kialakítása
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Intézkedések: az építési terület, ill. átépítésre szánt épület kiválasztása, a meglévő
épület átalakítása, tervdokumentáció előkészítése, pénzforrások biztosítása, központ
kialakítása, működtetés, tartalmi oldal biztosítása
Rendeltetés: Személyi tisztálkodási központ kialakítása
Cél: A hajléktalan emberek személyi tisztálkodására szolgáló helyiség kialakítása
Intézkedések: megfelelő helyiségek kiválasztása, tervdokumentáció kidolgozása,
átépítési munkálatok, a helyiség adott célnak megfelelő kialakítása, berendezése műszaki felszerelés, berendezés, az üzemeltetés szervezeti és személyzeti feltételeinek
biztosítása
Rendeltetés: munkalehetőségek biztosítása
Cél: Lehetőséget adni a munkavállalásra
Intézkedések: a vállalkozói szektorral együttműködve ki kell alakítani a rövid távú
idénymunkák adatbázisát, a Munka-, Szociális és Családügyi Központtal
együttműködve segítséget nyújtani abban, hogy megtalálják azokat az
állásajánlatokat, amelyek elszállásolási lehetőséggel is járnak

III.

Szociodemográfiai elemzés

Somorja városa Nagyszombat megyében a Dunaszerdahelyi járásban helyezkedik el. Nagyszombat
megye a Szlovák Köztársaság délnyugati részén terül el, területének nagy része a Duna Menti Síkság
részét képezi. 4 146,4 km2-t kitevő területével Szlovákia kisebb megyéi közé tartozik. Az ország
területi közigazgatása szerint Nagyszombat megyének hét járása van. Ezek közül a legnagyobb a
Dunaszerdahelyi járás.
Somorja városának közigazgatási területe 4 434,80 ha nagyságú.
A 2011-es népszámlálás idején Somorja városának 12 971 lakosa volt, míg 2015. január 1-jén
lakosainak száma 13 147 volt. A lakosság számát az elmúlt 15 évben a növekedés jellemzi. Ennek
oka elsősorban a főváros közelsége és a pozsonyi lakosok egyre intenzívebb leköltözése a környező
kisebb városokba és falvakba.
A lakosság számának alakulása
Év

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2014

2015

2016

A lakosság száma

5957

7112

9677

12051

12143

12971

13028

13147

13303

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala

Somorja városának stratégiai dokumentumai a lakosság számának növekedésével számolnak, ami
2025-ig elérheti akár a 14 500-at.
A migráció a lakosság lakóhelyének változtatásához kötött mozgását jelenti. Az adatok a lakosság
migrációs eredetű csökkenését igazolja, ami elsősorban a fiatalok elköltözésével hozható
összefüggésbe, akik a város szomszédságában elterülő községeket választották lakhatás vagy
munkavállalás céljából.
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A Somorjára beköltöző személyek számának alakulása 2008-2016 között
Év

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A beköltözők száma az év folyamán

386

202

278

287

269

287

338

329

404

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala

A Somorjáról elköltözött személyek számának alakulása 2008-2016 között
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet odhlásených v priebehu roka

257

252

290

235

217

249

314

254

270

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala

A lakosság nemzetiségi összetétele
A város lakosainak döntő többsége magyar nemzetiségű. A 2011-es népszámlálás adatainak tanúsága
szerint 4365-en vallották magukat szlovák nemzetiségűnek, míg 7309-en magyar nemzetiségűnek. A
harmadik legnépesebb csoporthoz tartozónak, azaz cseh nemzetiségűnek 63-an vallották magukat,
míg romának csak 22-en, ugyanakkor az ő valós számuk ennél jelentősen nagyobb, mivel a romák
jellemzően vagy magyarnak, vagy szlovák nemzetiségűnek vallják magukat. A fentiektől eltérő
nemzetiséghez tartozónak 60-an vallották magukat, míg 862 lakos nem tüntette fel nemzetiségét.
A lakosság vallási összetétele
Somorja város lakosainak többsége az alábbi felekezetekhez tartozónak vallotta magát: római
katolikus, református vagy evangélikus. Népes csoportot alkotnak azok a lakosok, akik nem vallják
magukat semmilyen valláshoz vagy felekezethez tartozónak sem.
A lakosság kor szerinti megoszlása
A lakosság életkor szerinti megoszlása hatással van az adott terület fejlődési potenciáljára, a
gyermekkorú, munkavállalási korú és időskorú népesség aránya világosan tanúskodik arról, milyen
lesz az adott populáció perspektívája.
Somorja város lakosságának kor szerinti megoszlása - I.
Ezen belül korcsoportonként - I. rész
Nem
Összesen
Férfiak
Nők

0-4
800
412
388

5-9
734
375
359

10-14
573
306
267

15-19
571
284
287

20-24
719
371
348

25-29
882
432
450

30-34
1196
568
628

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala, 2015, 2015.12.31-i adatok
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35-39
1379
664
715

40-44
1069
526
543

45-49
812
382
430

50-54
812
391
421

Somorja város lakosságának kor szerinti megoszlása - II.
Ezen belül korcsoportonként - II. rész
Nem
Összesen
Férfiak
Nők

55-59
950
418
532

60-64
956
439
517

65-69
664
291
373

70-74
446
172
274

75-79
305
133
172

80-84
165
62
103

85-89
77
20
57

90+
37
12
25

Forrás: A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala, 2015, 2015.12.31-i adatok

A város lakossága 1961 óta megkétszereződött. A legintenzívebb növekedés a hetvenes-nyolcvanas
években volt tapasztalható. 1991 után ez a növekedés jelentősen lassult. A természetes
népességszaporulat növekvő tendenciát mutat, a 1997-es, 2000-es és 2001-es évet kivéve. Az utóbbi
években a természetes népességszaporulat jelentősen növekszik. A migrációs görbe ugyancsak
növekvő tendenciájú. Megállapíthatjuk, hogy a lakosság számának növekedését elsősorban a városba
való beköltözés okozza. Az utóbbi években a beköltözők száma 290-390 körül mozgott.
Természetes szaporulat (forrás: a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala)
Rok
Született
Elhunyt
+/-

2008
137
107
30

2009
160
104
56

2010
150
100
50

2011
144
94
50

2012
158
102
56

2013
147
114
33

2014
143
130
13

2015
160
116
44

2016
143
121
22

Iskolázottság szintje
A legmagasabb iskolai végzettség szempontjából Somorjára a felsőfokú és teljes középfokú
végzettségű személyek magasabb aránya jellemző.
A lakosság megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint - I. rész
A
város
lakosainak száma
a
2011-es
népszámláláson
12 971

Legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú
Szakiskolai
(érettségi nélkül)

Szakközépiskolai
(érettségi nélkül)

Teljes szakiskolai
(érettségivel
végződő)

1641

1302

439

1525

Teljes
szakközépiskolai
(érettségivel
végződő)
2190

Forrás: SzK SH Népszámlálás 2011

A lakosság megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint - II. rész
Legmagasabb iskolai végzettség
Teljes
Érettségire Egyetemi
szakközépiskolai épülő
alapképzés
szakképzés
942

421

456

Egyetemi
mérnök,
mesterfokozat,
doktori fokozat
1598

Forrás: SzK SH Népszámlálás 2011

A lakosság gazdasági aktivitása
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Egyetemi
doktoranduszi
képzés

Végzettség
nélkül

Nincs
feltüntetve

107

1935

170

A lakosság gazdasági aktivitásának mértéke azt mutatja, milyen a gazdaságilag aktív személyek
aránya a teljes lakosságszámon belül. A lakosság gazdasági aktivitásának mértéke alapján
elmondható, hogy Somorján a foglalkoztatottság eltér a járási átlagtól, sőt, a gazdaságilag aktív
személyek aránya a városban nemcsak a járási, de még a megyei és az országos átlagot is
meghaladja. Míg a gazdaságilag aktív lakosság aránya a Szlovákia területén lakóhellyel rendelkező
lakosság körében 48,73%, Nagyszombat megyében 50,82%, Somorja városában pedig ez az arány
eléri az 52,95%-ot.
Munkanélküliség
A munakerőpiaci helyzet legjelentősebb mutatója a munkanélküliségi ráta, amely a problémákkal
küzdő városok és falvak azonosításának egyik alapvető kritériuma.
A munkanélküliség városunkban az országos átlag 50%-a körül mozog. A munkanélküliek száma
2006 végén 300 alá esett, 2009 óta azonban erőteljes növekedést mutat. A város egyik érdekes
sajátossága, hogy itt a fiatal, 6 hónapnál nem régebbi munkanélküliek dominálnak, ez az a csoport,
amelynél a leginkább feltételezhető, hogy új munkahelyet keres. Az iskolai végzettség
szempontjából a munkanélküliek között az alacsony végzettségűek vannak többségben.
A nyilvántartott munkanélküliség alakulása a 2010-2016 közötti időszakban - regionális
összehasonlításban
Év

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Szlovák Köztársaság

12,46

13,59

14,44

13,50

12,29

10,63

8,76

Nagyszombat megye

8,17

8,88

9,43

9,16

8,03

6,71

4,41

Dunaszerdahelyi
járás

11,01

11,62

12,96

11,78

10,34

8,82

5,46

A munkanélküliek száma Somorja városában (forrás: Munkaügyi Hivatal)
Év

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen 357

283

245

224

404

415

485

592

581

Nők

212

161

128

120

174

226

249

313

286

Nők (%)

59,38

56,89

52,24

53,57

43,07

54,46

51,34

52,87

49,23

Oktatás
A városban 8 óvoda működik - 2 szlovák tanítási nyelvű, 2 magyar tanítási nyelvű és 4 szlovák és
magyar tanítási nyelvű csoportokkal rendelkező iskola. Az óvodások össz-számát tekintve az egyes
iskolai években enyhe növekedést tapasztalhatunk. Ez a növekedés arról tanúskodik, hogy a
beköltözők között sok a fiatal házaspár.
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A városban két alapiskola működik - egy szlovák és egy magyar tanítási nyelvű. A harmadik
alapiskola Tejfalu városrész területén működik 1.-5. évfolyammal, a tanítási nyelv magyar.
A város középiskolái 60 éves múlttal rendelkeznek: a magyar és a szlovák tanítási nyelvű
gimnázium, valamint a szakács, pincér és cukrász szakot oktató vendéglátóipari szakiskola. A
gyermekek iskolán kívüli tevékenységét szolgálja a művészeti alapiskola és a szabadidőközpont.

IV.

Szociális szolgáltatók Somorja város területén

A szociális szolgáltatásokról szóló törvény pontosan meghatározza a szociális szolgáltatások körét,
formáit és szabályait. A település és a megye saját hatáskörében biztosítja a rászorulóknak a
hozzáférést a szociális szolgáltatásokhoz és a szolgáltatás kiválasztásának jogát.
A település hatáskörét a szociális szolgáltatások biztosításában a szociális szolgáltatásokról szóló
törvény 80. § határozza meg, amely kimondja, hogy a település:
a) elkészíti és jóváhagyja a szociális szolgáltatások közösségi tervét a saját területére
vonatkozóan,
b) kialakítja a feltételeket a közösségi fejlődés támogatására,
c) közigazgatási szervként lép fel a következő eljárásokban: az idősotthonokban,
gondozóházakban, nappali ellátó központokban nyújtott szociális szolgáltatásokra való
rászorultság (a rászorultság megítélése, megszűnése, megváltozása), a gondozószolgálatra
való rászorultság, valamint a gondozásra szoruló felnőtt korú gyermek vagy szülő fizetési
kötelezettsége a szociális szolgáltatásért vagy annak egy részéért
d) kiállítja a szakvéleményt a szociális szolgáltatásra való rászorultságról,
e) a következő szolgáltatásokat nyújtja vagy biztosítja: szociális szolgáltatás alacsony
ingerküszöbű nappali központokban, éjjeli menedékhelyeken, idősotthonokban,
gondozóházakban és nappali ellátó központokban alacsony ingerküszöbű szociális
szolgáltatás gyermekes családoknak, gondozószolgálat, szállítószolgálat mentesítő szolgálat,
gyermekről való személyes gondoskodás segítése,
f) alapvető szociális tanácsadást nyújt,
g) a 12.§ szerinti egyéb szociális szolgáltatásokat nyújt vagy biztosít
h) szerződést köt szociális szolgáltatás nyújtásáról, pénzügyi támogatás nyújtásáról természetes
személyek más személyre való rászorultsága esetén bizonyos önellátó tevékenységek során,
valamint szociális szolgáltatás üzemeltetéséhez pénzügyi hozzájárulás nyújtásáról magán
szociális szolgáltató részére,
i) éjjeli menedékhelyet, alacsony ingerküszöbű nappali központot, gyermekes családoknak
szóló alacsony ingerküszöbű szociális szolgáltatást, idősotthont, gondozóházat és nappali
ellátó központot hoz létre, alapít és ellenőriz,
j) egyéb intézményeket hozhat létre, alapíthat és ellenőrizhet,
k) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 78a §, 75.§ 7. bek.75.§ 8. bekezdése értelmében
pénzügyi hozzájárulást nyújthat és ellenőrizheti a vele való gazdálkodást,
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l) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 75. § 1. és 2. bek. értelmében pénzügyi
hozzájárulást nyújthat,
m) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében nyilvántartást vezet a szociális
szolgáltatásokról,
n) felkutatja azokat a személyeket, akik szociális szolgáltatásra szorulnak,
o) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében statisztikai adatokat nyújt a szociális
szolgáltatások területén,
p) az egészségügyi szolgáltatónak megtéríti a szociális szolgáltatásra való rászorultság
megítélése céljából elvégzett vizsgálat térítési díját,
q) a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 12. § szerinti egyéb szociális szolgáltatásokat
nyújthat vagy biztosíthat.
A szociális intézmények széles hálózata és a különböző szociális csoportokkal foglalkozó
szolgáltatók tevékenységének támogatása a lakosok jó életminőségének egyik alapfeltétele. A
szociális szolgáltatások fejlesztését Somorja város a partnereivel együttműködésben valósítja meg,
melynek során hosszú távú, folyamatos, szisztematikus és koordinált megoldást kínál a szociális
szolgáltatásokra rászorulók számára. A szociális területen működő intézmények együttműködése a
város területén jó színvonalú, ami leginkább a szociális szolgáltatások összekapcsolásában nyilvánul
meg.
Somorja város a törvényben meghatározott szociális szolgáltatásokat saját hatáskörében és
pénzügyi lehetőségeihez mérten biztosítja. Jelenleg ezek a következők:
Gondozó szolgálat
A tevékenység magába foglalja az otthoni gondozószolgálatot, segítségnyújtást önkiszolgáló
tevékenységek elvégzéséhez, mint pl. személyi tisztálkodást, étkezést és a megfelelő folyadékbevitel
betartását, ebéd elkészítését vagy házhoz szállítását, segítségnyújtást étkezésnél, öltözködésnél,
vetkőzésnél, elengedhetetlen házimunkák elvégzését, a társadalmi és kulturális közeggel való
kapcsolattartás biztosítását. Olyan tevékenységek elvégzése is ide tartozik, mint a gyógyszerek
beadása, vérnyomásmérés, stb. Ezen kívül szükség esetén kíséretet biztosítanak a betegek mellé
orvosi vizsgálatokra, valamint kiváltják a gyógyszereket, gyógyászati és ortopédiai segédeszközöket.
Gondozó szolgálat lehetővé tette az ügyfelek nyugodt életvitelét saját otthoni környezetükben,
hozzájárult az aktív és emberhez méltó élethez, segítséget nyújtott az ügyfeleknek a közeli
barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartásban, minőségi és biztonságos szociális szolgáltatásokat
biztosított az ügyfelek egyedi igényeiből kiindulva.
A gondozó szolgálat keretében az ügyfelekről legalább napi 2 órában, maximum 7,5 órában
gondoskodnak a gondozók, akik ezt a tevékenységet munkaviszony keretében végzik.
A gondozó szolgálat biztosítása, valamint annak térítése a szociális szolgáltatások nyújtásáról,
térítésének módjáról és a térítési díj összegéről szóló 4/2014 sz. általánosan kötelező érvényű
rendelet értelmében történik.
A hivatkozott rendelet megszabja a gondozó szolgálat ellátásának feltételeit és módját, valamint a
térítési díj meghatározásának módját, a díj nagyságát és a térítés módját.
16

A 4/2014 sz. rendelet meghatározza a Somorja területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező természetes személyek által igénybe vett gondozó szolgálat díjának mértékét, mégpedig a
következőképpen.
 A lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére 1 óra gondozás díja 0,50-től 0,70
euróig terjed a rászorultság mértékétől függően.
 A tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek részére 1 óra gondozás díja 1,00-től
1,40 euróig terjed a rászorultság mértékétől függően.
AMBRÓZIA Idősek otthona
Somorja város a fenntartásában álló költségvetési szervezet, mint jogi személy útján (Domov
Seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona) saját hatáskörében szociális szolgáltatásban részesíti
mindazokat a természetes személyeket, akik idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásra
szorulnak. Az idősek otthonában szakmai, kiszolgáló és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak. A más
természetes személy gondoskodására szorulók részére segítséget nyújt szociális tanácsadás, szociális
rehabilitáció, gondozó szolgálat, elszállásolás, étkezés, takarítás, mosás, vasalás, személyes
használatú holmik biztosítása formájában, kialakítja a feltételeket az értékes holmik tárolásához és
foglalkozásokat biztosít. A más természetes személy gondoskodására szoruló ügyfelek gondozási
díja 2,50 euró és 7,50 euró között kerül megállapításra a rászorultság mértékétől függően, amit a
szociális szolgáltatás igénybe vevőjének rászorultságáról szóló határozat állapít meg. Az idősek
otthona étkezést biztosíthat: a szociális szolgáltatások kedvezményezettjeinek az intézményben, az
alkalmazottaknak, a munkaszerződés alapján az üzemeltetéssel összefüggő tevékenységeket végző
természetes személyeknek és további természetes személyeknek, ha azt az intézmény üzemeltetési
feltételei lehetővé teszik. Egész éves tartózkodásnál az egész napos étkeztetésnek megfelelő számú
étkezés igénybe vétele mellett, a kedvezményezett napi étkezési díja racionális étkezés esetén 2,70
euró, diétás étkezés esetén 3,20 euró. Az idősek otthona személyi használatú holmikat biztosít az
egész éves tartózkodású kedvezményezetteknek, akik ezeket a személyes használatú holmikat
önállóan nem biztosíthatják. Az intézmény régi épületének balesetveszélyes állapota miatt az idősek
otthonának új épületet kellett felépíteni. Az új épületet Somorja város saját pénzügyi forrásaiból
építtette fel, az építés költsége 1.402.238,78 euró volt, az épület használatba vétele 2015-ben történt
meg. Az új épület teljes mértékben akadálymentesített.
A városi nyugdíjasklub a város jogalanyisággal nem rendelkező, speciális rendeltetésű intézménye. A
létesítmény az idősek kulturális és társadalmi igényeinek kielégítését szolgálja. A nyugdíjasok, ill.
fogyatékkal élők rendszeres találkozóinak helyszíne. Éves terv szerint folytatja tevékenységét.

Somorja város szociális tevékenysége a szociális szolgáltatásokról szóló törvény keretein túl:
A szociális szolgáltatásokról szóló törvényben megszabott kötelezettségeken túl a város más
törvények alapján is köteles a városlakóknak szociális gondoskodást biztosítani. A segítségnyújtás
leggyakoribb formái Somorja város részéről az egyszeri szükséghelyzeti juttatás, a gyermekvédelmi
és gyámhatósági intézkedések és feladatok ellátása, az egyedi kedvezményezett által igénybe vehető
családi pótlék és anyagi szükséghelyzetben nyújtott támogatás.
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Az egyszeri szükséghelyzeti juttatás, pénzügyi segély és hozzájárulás nyújtását a város polgárainak a
11/2016 sz. általánosan kötelező érvényű rendelet szabályozza, amely 2017.01.01-én lépett hatályba.
Ennek a szociális ügyek területét szabályozó, általánosan kötelező érvényű rendeletnek (a
továbbiakban mint „ÁKR”) a célja, hogy megszabja a Somorja város területén lakóhellyel
rendelkező természetes személyeknek szükséghelyzetben nyújtott támogatás odaítélésének feltételeit
(a továbbiakban mint „jogosult személy”), akik a következő okokból kerültek rendkívül nehéz
helyzetbe és szorulnak segítségre:
a) anyagi szükséghelyzet miatt az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről és egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló 417/2013 sz. törvény alapján, b) természeti katasztrófa,
baleset vagy egyéb hasonló esemény következtében a települési önkormányzatokról szóló 369/1990
sz. törvény hatályos rendelkezései értelmében, c) egyéb okokból (haláleset vagy más).
A város az ÁKR jelen rendelkezésének 1) bekezdésében feltüntetett természetes személyeknek
tanácsadást nyújt a szükséghelyzet tekintetében.
A hivatkozott ÁKR továbbá szabályozza, hogy a város a saját költségvetéséből milyen feltételekkel
nyújt pénzügyi hozzájárulást a Somorja város területén lakóhellyel rendelkező természetes
személyeknek:
a) kerek születésnapja alkalmából, b) gyermek születésekor, c) nyugdíjasok közös étkeztetéséhez.
Hajléktalanok iránti gondoskodás
- Éjjeli menedékhely biztosítása hajléktalanoknak elsősorban a téli hónapokban, személyi
tisztálkodás lehetősége mellett,
- Egyszeri szükséghelyzeti segély iránti egyedi kérelmek elbírálása,
- polgári társulásokkal együttműködve meleg étel- és ruhaosztás.
Somorja város területén a következő szervezetek nyújtanak szociális szolgáltatásokat:
Ain Karim polgári társulás
A polgári társulás a Paolai Szent Ferenc Befogadó Központban 2009 óta fejti ki tevékenységét, ahol
különböző aktivitásokkal segítik a célcsoportot: a szükséghelyzetben lévők számára ruhaneműraktár
üzemeltetése, Smajlík alacsony ingerküszöbű klub gyerekeknek és fiataloknak, anyagi támogatás a
szükséghelyzetben lévőknek, tanácsadás, szabadidős tevékenységek, zeneórák gyermekeknek,
kreatív workshop, egyszeri és hosszú távú projektek, amelyek a célcsoport szociális inklúzióját
támogatják, szükség esetén tartós élelmiszerek biztosítása.
Az Ain Karim polgári társulás tevékenységének célcsoportja:





olyan gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok és egyedülállók, akik anyagi és szociális
szükséghelyzetbe kerültek Somorján vagy annak környékén (városrészek és környező
falvak),
olyan gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok és egyedülállók, akik krízishelyzetben vannak
Somorján vagy annak környékén (városrészek és környező falvak),
a gerencséri Büntetés-végrehajtási Intézetben (ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou)
büntetésüket töltő vagy onnan kikerülő személyek
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Laura - Segítő Mária leányainak intézete
A Laura fiatalok egyesülete támogatja a gyermekek és fiatalok integráns fejlődését. Fejleszti
képességeiket, a bennük rejlő potenciált, és szaléziánus szellemben az élet érett és örömteli
megélésére, valamint a keresztény értékrendre neveli őket. A gyermekek számára személyes
kíséretet biztosít, és megelőző jellegű szabadidős tevékenységeket valósít meg.
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Somorjai Egyházközség
A Somorjai Református Egyházközség a következő tevékenységet fejti ki:


tanácsadást és lelki segélyszolgálatot nyújt többek között a szociálisan rászoruló
csoportoknak, szükséghelyzetben lévő családoknak, gyermekeknek és fiataloknak, valamint a
betegeknek;



szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyeknek nyújt felvilágosítást;



megelőző tevékenységet végez gyermekek és fiatalok körében;



nevelési tanácsadást nyújt a gyermekek és fiatalok neveléséhez;



együttműködik a függőségben szenvedő személyek iránti gondoskodásban, és segíti a
mindennapi életbe való visszatérésüket.

Szlovák Vöröskereszt A Szlovák Köztársaság kormánya által 1992.12.8-án elismert egyetlen nemzeti
Vöröskereszt szervezet, amely egész Szlovákia területén fejti ki tevékenységét a Genfi Egyezmények
és annak kiegészítő jegyzőkönyvei, valamint a 460/2007 sz. törvény értelmében. Közigazgatási
szervek segítő szervezeteként humanitárius területen végez tevékenységet és a nemzetközi
szerződések, valamint e törvény szerinti feladatokat lát el.
Tevékenység:

V.



elsősegélynyújtás oktatása üzemek és vállalatok részére,



kiadóhely, ahol anyagi segítség vehető igénybe,



rendszeres tájékoztató tevékenység (előadások és beszélgetések) a közegészségügy
témájában,



önkéntes és térítésmentes véradók toborzása és erkölcsi megbecsülése,



oktatótanfolyamok - ápolótanfolyam, elsősegély-tanfolyam,



Fiatal egészségügyi dolgozók csapatának versenye,

A szociális szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoportok azonosítása

A szociodemográfiai elemzésből és a városlakók szükségleteiből kiindulva a közösségi tervezés
célja, hogy a szociális szolgáltatások kínálatát és a szociális segítségnyújtás rendszerét úgy állítása
fel, hogy az figyelembe vegye a helyi feltételeket és a somorjai polgárok szükségleteit.
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Annak alapján, hogy milyen az érintett szociális helyzete, valamint azon jelek és helyzetek együttes
megléte alapján, amelyek indokolttá teszik valamely szociális szolgáltatásra való rászorultságát, a
szociális szolgáltatások kedvezményezettjeit a következő célcsoportokba sorolhatjuk:
1. Idősek
Ezt a célcsoportot a nyugdíjkorhatárt elért idős lakosok alkotják, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy
szükségessé vált a közösségi támogatásuk abban az esetben, ha ezt a segítséget a család nem tudja
megadni. A más személyre való ráutaltság az egyéni egészségi állapot függvénye. A célcsoport
jellemző jegyei:
• az idősek romló egészségi állapota, betegségre való hajlamuk növekedése, és az ezzel járó növekvő
függés a szociális segítségnyújtástól,
• szűkös anyagi és pénzügyi lehetőségek,
• a szociális kapcsolatok hiánya.
A szociális szolgáltatás célja, hogy megelőzze, kezelje vagy enyhítse az idősek kedvezőtlen
élethelyzetének kialakulását, támogassa őket abban, hogy önálló életet élhessenek, és megelőzze
szociális kirekesztettségüket.
A célcsoport fő problémája: Az idősek bizonyos szükségleteinek nem megfelelő kielégítése elsősorban az egyedül élők, vagy az önmagukról gondoskodni nem tudók esetében.
2. Fogyatékkal élő személyek
A fogyatékkal élő személyek csoportjába elsősorban a következők tartoznak: testi, szellemi, lelki és
érzékszervi fogyatékkal élők (látás- vagy halláskárosultak) és a halmozottan fogyatékosak. A
rászorultság az egyéni egészségi állapot és a szociális kapcsolatok függvénye. A fogyatékkal élők ki
vannak téve a helyi közösség életéből való szociális kirekesztés veszélyének.
A szociális szolgáltatás célja, hogy megelőzze, kezelje vagy enyhítse ezen személyek kedvezőtlen
élethelyzetének kialakulását, támogassa őket abban, hogy önálló életet élhessenek, és megelőzze
szociális kirekesztésüket.
A célcsoport fő problémája: A fogyatékkal élők nem tudják megfelelően kielégíteni alapvető
szükségleteiket (nem képesek az önálló életvitelre) és nem megfelelő az integrációjuk.
3. Veszélyeztetett család, gyermekek és fiatalok
Ebbe a kategóriába a rossz családi körülmények között élő gyermekek (a szülők által elhanyagolt
gyermekek és fiatalok, akiknek gondozásával és nevelésével nem foglalkoznak kellő mértékben, nem
gondoskodnak alapvető létszükségleteik biztosításáról, stb.), a szociálisan gyengébb családok, a
viselkedési zavarokkal küzdő és aszociális viselkedésre hajlamos gyerekek és fiatalok, iskolakerülők,
gyermekvédelmi intézményből kikerült fiatal felnőttek, csonka családok.
A célcsoport fő problémája: A szociopatológiai jelenségek növekedése annak következtében, hogy
nem megfelelő a megelőzés és a meglévő lehetőségek és források kiaknázása a célcsoport
kedvezőtlen helyzetének megoldása során.
4. A szociális kirekesztés által veszélyeztett személyek
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A célcsoportot olyan személyek alkotják, akik különböző szociális problémákkal (esetleg azok
kombinációjával) küzdenek, amit az okoz, hogy szociális helyzetükből fakadóan nem képesek vagy
nincs lehetőségük alapvető létszükségleteik kielégítésére, ami szociális kirekesztettségüket
eredményezi. Ugyancsak ebbe a célcsoportba tartoznak a hajléktalanok, a krízishelyzetben lévők, a
függőségben szenvedők vagy a függőségtől veszélyeztetettek és a marginalizált közösségekben élő
személyek. Ide sorolhatók a szabadságvesztés büntetését letöltött, büntetésvégrehajtási intézetből
szabadult személyek, a hosszú távú munkanélküliek és az antiszociális személyek (antiszociális
személyiségzavarral küzdő szociopaták).
A célcsoport fő problémája: A célcsoporthoz tartozó személyek körében növekszik a
szociálpatológiás jelenségek száma, alacsony az életszínvonal, ezek a személyek nem aktívak és nem
kapcsolódnak be a saját problémáik megoldásába.

VI.

Fejlődési stratégia - célok és intézkedések a 2017-2020-as időszakra

Fő célkitűzés: A szociális szolgáltatások minőségének javítása Somorja város területén
SPECIFIKUS CÉL: A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ RENDSZER JAVÍTÁSA ÉS HOZZÁFÉRHETŐVÉ
TÉTELE A CÉLCSOPORTOK SZÁMÁRA
Intézkedések

Jobb tájékoztatást kell biztosítani a
szociális szolgáltatásokról és az
igénybe vehető segítségnyújtásról

Tevékenységek

Tartalmi tájékoztatás az elérhető
szociális
szolgáltatásokról,
a
krízishelyzetben
alkalmazandó
eljárásokról, a megelőzésről, arról,
milyen büntetésekkel és szankciókkal
sújtják bűncselekmények elkövetőit, a
megvalósuló
rendezvényekről,
a
szociálpatológiás jelenségekről, stb.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Az aktuális adatbázisok kialakítása és
kezelése

A szociális munkához szükséges
különböző adatbázisok kialakítása és
folyamatos frissítése
Időszak: 2017 - 2020
Felelősök: Városi Hivatal

A város és
együttműködése

Rendszeres találkozók szervezése az
illetékes szervezetek képviselői és a
Városi Hivatal munkatársai között,
elsősorban kölcsönös tájékozódás és az
esetleges
konkrét
együttműködés
céljából
Időszak: 2017-2018

más

szervezetek
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Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve
Specifikus cél: A célcsoportok társadalomba való beilleszkedését segítő önkéntes munka fejlesztése
Intézkedések

Az önkéntes tevékenység koordinálása

Tevékenységek

A város oktatásügyi intézményei
diákjainak bevonása az önkéntes
tevékenységekbe

Az önkéntesek adatbázisának vezetése,
az
önkéntesek
szükség
szerinti
megszólítása és önkéntes munka
biztosítása a célcsoport szükségleteinek
megfelelően
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve
A diákok bevonása az önkéntes
tevékenységekbe, pl. a társadalmi és
kulturális
rendezvények,
sportrendezvények szervezésébe, vagy
felolvasó szolgálat megszervezésébe,
stb.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Általános cél: Somorja város idős lakosainak szóló szolgáltatások körének bővítése
SPECIFIKUS CÉL: A SZOCIÁLIS TEREPMUNKA MEGERŐSÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE
Intézkedések

Gondozószolgálat
biztosítása
az
ügyfelek szükségleteinek és igényeinek
megfelelően

Szociális terepmunka megvalósítása

Tevékenységek

Tekintettel a célcsoport várható
növekedésére, valamint az intézményi
ellátás háttérbe szorítása érdekében az
érvényes jogszabályok keretében kell
biztosítani a gondozószolgálatot az
ügyfelek részére, ami egyike az
időseknek
szóló
súlyponti
szolgáltatásoknak. Megfelelő számú
képzett személyzetet kell biztosítani az
ügyfelek szükségleteinek ellátására.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal
Fontos, hogy biztosítsuk a szociális
terepmunka folyamatos ellátását az
ügyfelek otthoni környezetében
Időszak: 2017-2020
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Felelősök: Városi Hivatal
Meg kell erősíteni a más személyek
segítségére szoruló idős emberek
felkutatását

A más személyek segítségére szoruló
idős emberek felkutatása és tanácsadás a
saját
természetes
otthoni
környezetükben. A szociális terepmunka
lehetőségeinek kiaknázása
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

A család mindennapi gondoskodására
szoruló, de 24 órás gondozást vagy
intézményi ellátást még nem igénylő,
idősebb
korcsoporthoz
tartozó
személyek helyzetének megoldása.

Nappali ellátóközpont alapítása és
üzemeltetése, amely napi felügyeletet,
étkezést, pihenési és tisztálkodási
lehetőséget,
foglalkozásokat,
munkaterápiát, szociális rehabilitációt és
szociális tanácsadást nyújtana az
ügyfelek részére.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

Intézkedés

Hajléktalanok iránti gondoskodás

Tevékenység

Új
férőhelyek
kialakítása
a
hajléktalanszállón, elsősorban a téli
hónapokban, a személyi tisztálkodás
lehetőségének biztosításával.
Időszak: 2017-2018
Felelősök: Városi Hivatal

Specifikus cél: Az idősek támogatott közös étkeztetési szolgáltatásainak javítása
Intézkedés

A nyugdíjasoknak szóló támogatott
étkeztetés lehetőségeinek bővítése,
továbbra is biztosítani kell az idősek
szükségleteinek megfelelő minőségű és
kínálatú étkezést

Tevékenység

Elsősorban a szociálisan rászoruló
idősek étkeztetésének bővítéséről van
szó úgy, hogy az iskolai étkezdékből is
vételezhessenek ételt. Ételkihordás
biztosítása.
Időszak: 2017-2018
Felelősök: Városi Hivatal, iskolai
étkezdék

Specifikus cél: Szociális szolgáltatások távközlési technológiák segítségével
Intézkedés

Otthoni monitorozó és
rendszer megvalósítása

segélyhívó

Tevékenység

Meg kell ismételni annak felmérését,
hogy van-e igény az otthoni monitorozó
szolgálat bevezetésére monitorozó és
segélyhívó berendezések segítségével
idősek és egyéb rászoruló személyek
részére.
Időszak: 2017-2018
Felelősök: Városi Hivatal

Specifikus cél: Szállítási szolgáltatás biztosítása szállító szolgálattal
Intézkedés

Szállító szolgálat bevezetése

Tevékenység
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Szállító
szolgálat
bevezetése
a
városlakók, esetleg a környező falvak

lakói
számára
elsősorban
az
egészségügyi ellátás elérése céljából
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal
Specifikus cél: Megelőzés
Intézkedés

Az idősek és környezetük tájékoztatása
az idősek hiszékenységével való
visszaélésekről,
tisztességtelen
kereskedelmi
gyakorlatokról
áruforgalmazás
és
szolgáltatás
különböző bemutatók és versenyek
formájában, amelyek manipulatívak és
nyomásgyakorlást alkalmaznak

Tevékenység

A
nyilvánosság
megelőző
célú
odafigyelésének növelése.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Intézkedés

Pszichológiai tanácsadás biztosítása és
hozzáférhetővé
tétele
szociális
terepmunkások részére is

Tevékenység

A szolgáltatás biztosítása szociálisan
veszélyeztetett családok és személyek,
valamint megelőzésként az adott
területen dolgozó személyek részére a
városon belül
Időszak: 2017-2020

Általános cél: A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának támogatása és elősegítése
Specifikus cél: A szociális szolgáltatások bővítése és javításának támogatása
Intézkedés

Külső források kiaknázása és a szociális
szolgáltatások nyújtása az érvényes
jogszabályokkal összhangban és a
célcsoport szükségleteire reagálva

Tevékenység

A szociális szolgáltatások biztosítása és
fejlesztése az érvényes jogszabályokkal
összhangban, együttműködés a konkrét
célcsoportokkal
foglalkozó
szervezetekkel
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Specifikus cél: A tolmácsszolgálathoz, kísérő és felolvasó szolgálathoz való hozzáférést biztosító tevékenységek
támogatása
Intézkedés

Együttműködés az ilyen szolgáltatásokat
nyújtó önkéntesekkel és szervezetekkel
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Tevékenység

Az ilyen szervezetek felkutatása,
együttműködés kialakítása, az ilyen
szolgáltatásokról való tájékoztatás és az
együttműködési forma kiválasztása,
önkéntesek bevonása
Időszak: 2017-2018
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Specifikus cél: Krízisintervenció a súlyos fogyatékkal élők részére
Intézkedés

A krízishelyzetek monitorozási és
előrejelzési rendszerének létrehozása és
üzemeltetése

Tevékenység

Annak felmérése, hogy van-e igény az
otthoni
monitorozó
szolgálat
bevezetésére monitorozó és segélyhívó
berendezések segítségével, hogy a
célcsoporthoz tartozóknak segítséget
tudjunk nyújtani előre nem látható
helyzetekben (sérülés, elesés, stb.),
váratlan krízishelyzetekben (az egészségi
állapot hirtelen romlása), rendkívüli
helyzetekben
(ha
más
személy
megtámadja vagy veszélyezteti), stb.
Időszak: 2018-2019
Felelősök: Városi Hivatal

Általános cél: A megelőzés javítása, a meglévő lehetőségek és források hatékonyabb kiaknázása és
ezzel a szociálpatológiás jelenségek terjedésének lassítása
Specifikus cél: A szociálpatológiás jelenségek megelőzésének javítása a családok, gyermekek és fialatok csoportjában és
a fiatal szenvedélybetegek számának csökkentése
Intézkedés

Megelőző tevékenység a fiatalok,
szenvedélybetegek részére, a szociális
kirekesztés által veszélyeztett személyek
felvilágosítása

Tevékenység

Megelőző tevékenységek szervezése civil
és
egyházi
szervezetekkel
együttműködve
a
szociálpatológiás
jelenségek
megelőzése
céljából,
elsősorban ami a különböző függőségek
kialakulását illeti (drog, alkohol,
játékfüggőség...).
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó szervezetekkel és a városi
rendőrséggel együttműködve

Intézkedés

A nyilvánosság aktív együttműködése a
függőségek, a célcsoporthoz tartozókkal
való visszaélés és rossz bánásmód
feltárásában

Tevékenység

A
nyilvánosság
megelőző
célú
odafigyelésének növelése.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Intézkedés

Az oktatási intézményekkel
együttműködés
megerősítése
gyermekvédelem területén

Tevékenység

Az oktatási intézményeket látogató
veszélyeztetett gyermekek és családjuk
nyomon követése megfelelő szociális
gondoskodás biztosítása céljából annak
érdekében, hogy ne kerüljön sor a
gyermekek
elhelyezésére
gyermekvédelmi intézményben.

való
a

25

Felelősök: Városi Hivatal az oktatási
intézményekkel és a Munka-, Szociális
és
Családügyi
Központtal
együttműködve.
Specifikus cél: A szociálisan veszélyeztetett családból származó gyermekek helyzetének megfigyelése
Intézkedés

Közvéleménykutatás megvalósítása a
célcsoport
szükségleteinek
feltérképezése céljából

Tevékenység

A célcsoport szükségleteinek rendszeres
feltérképezéséről van szó kérdőíves
formában, beszélgetés formájában és
benyújtott
kezdeményezések,
terepmunka révén, stb.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

Általános cél: A szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyek romló életszínvonalának
enyhítése
Specifikus cél: A szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyek belső motivációjának növelése saját helyzetük
megoldása érdekében
Intézkedés

Együttműködés a város területén
működő karitatív szervezetekkel és
egyházakkal

Tevékenység

Missziós tevékenység, a motiváció
fejlesztése a hit segítségével
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal a karitatív
szervezetekkel és az egyházakkal
együttműködve

Specifikus cél: A szociálpatológiás jelenségek terjedésének lassítása
Intézkedés

A
szociális
munka
elsőrendű
eszközeként a szociális terepmunka
megvalósítása

Olyan aktivitások és tevékenységek
megvalósítása,
amelyek
könnyen
elérhetők a szociális kirekesztés által
veszélyeztetett személyek számára
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Tevékenység

A szociális terepmunka egyike a
leghatékonyabb módszereknek, amellyel
lassítható a marginalizált csoportok
szociális kirekesztésének folyamata.
Fontos, hogy biztosítsuk a szociális
terepmunka folyamatos ellátását.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal
Ennek feltétele éjjeli menedékhely,
menhely, szükséglakás és személyi
tisztálkodási központ kialakítása a
Gazdasági és Szociális Fejlesztési
Programban
foglalt
intézkedések
segítségével
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal

Specifikus cél: A szociális kirekesztés által veszélyeztetett személyek szociális készségeinek javítása
Intézkedés

Gyakorlati képzés, felnőttképzés

Tevékenység

A gyermekek felkészítése a teljes
értékű társadalmi integrációra

VII.

A szegénység terjedésének lassítása és a
szociális
kirekesztés
megállítása
érdekében
gyakorlati
képzések
megvalósítására van szükség különös
tekintettel
a
marginalizált
roma
közösségekre és a hajléktalanokra.
Időszak: 2017-2020
Felelősök: Városi Hivatal
A marginalizált roma közösségekből
származó, elsősorban óvodás korú
gyermekekkel való foglalkozás, szociális
szokások,
minták
elsajátítása,
a
társadalomba való problémamentes
beilleszkedés képességének fejlesztése
Időszak: 2017-2020
Felelősök: A Városi Hivatal a
partnerekkel - a konkrét csoporttal
foglalkozó
szervezetekkel
együttműködve

A szociális szolgáltatások közösségi tervének nyomon követése

A terv megvalósításának részét képezi a közösségi terv ellenőrzésének és aktualizálásának működőképes
rendszere. A Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága rendszeresen kiértékeli és
ellenőrzi az egyes tevékenységek megvalósítását a konkrét intézkedéseken belül. Az eredményekről jelentés
készül, amelyet a városi képviselőtestület elé terjesztünk. A közösségi tervben eszközölt módosításhoz a
városi képviselőtestület jóváhagyása szükséges. A terv középtávra szól, a 2017 és 2020 közötti ötéves
időszakra terjed ki. Nyitott dokumentumról van szó, amely esetében elképzelhetők bizonyos módosítások,
kiigazítások vagy kiegészítések az adott időszakban.
Somorja város Szociális szolgáltatások közösségi terve 2017-2020 c. dokumentumának jóváhagyása a ..... sz.
határozattal történt
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