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Úvod
Zákon 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 (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“) definuje podmienky pre zabezpečenie a realizáciu sociálnych služieb a ukladá
kompetencie, povinností a úlohy v tejto oblasti.
Medzi nimi je aj povinnosť obcí utvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti
poskytovania sociálnych služieb. Týka sa to aj komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie s cieľom
predchádzania vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych
sociálnych problémov. Povinnosťou každej obce je aj vypracovanie komunitného plánu sociálnych
služieb.
Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja
sociálnych služieb. Zohľadňuje v ňom miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych
služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje
personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na
ich zabezpečenie.
Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej aj „KPSS“) mesta Šamorín je strategickým dokumentom
mesta, vypracovaný 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.

1. Komunita, komunitné plánovanie, komunitný plán
V súvislosti s vypracovaním komunitného plánu sociálnych služieb je potrebné vymedziť základné
pojmy komunita, komunitné plánovanie a komunitný plán.
Komunita podľa zákona o sociálnych službách je skupina osôb, ktorá žije v určitom zoskupení
určenom najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty
a ciele.
Komunitné plánovanie predstavuje proces, ktorý mapuje miestne potreby sociálnych služieb
a porovnáva ich s existujúcimi zdrojmi. Ide o využitie strategického plánovania v sociálnej sfére. Jeho
základom je vzájomná a aktívna spolupráca ľudí, ktorých sa daná oblasť či téma dotýka. Spočíva v
dialógu a vyjednávaní. Cieľom komunitného plánovania sociálnych služieb je:
 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),
 zabezpečiť poskytovanie kvalitných sociálnych verejných služieb pre svojich obyvateľov.
Účastníkmi komunitného plánovania sú
a) zadávateľ sociálnych služieb - ten, kto je zodpovedný za zabezpečenie sociálnych služieb,
ktorému zákon o sociálnych službách ukladá zabezpečiť sociálne služby pre obyvateľov
(cieľové skupiny) územia, ktoré spravuje. V systéme verejnej správy sú to obce a samosprávne
kraje.
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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.
c) poskytovateľ sociálnych služieb - poskytuje služby prijímateľom. Poskytovatelia sociálnych
služieb (či už verejní, alebo neverejní) prispôsobujú svoju ponuku a realizáciu služieb potrebám
prijímateľov.
Nástrojom komunitného plánovania je komunitný plán, ktorý je výsledkom analýzy stavu,vytýčenia
cieľov a 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 prispeli k
sociálnej inklúzii a zlepšovaniu kvality života obyvateľov.
1.1. Použitá terminológia







Komunitná práca je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu
sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva, najmä rozvoja sociálnych služieb.
Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je koordinácia činnosti
subjektov, ktorými sú hlavne rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia služieb
zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Cieľom rehabilitácie je obnova alebo rozvoj fyzických schopností, mentálnych a pracovných
schopností fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii s podpora jej začlenenia do
spoločnosti.
Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania a spoločenskej praxe,
ktorá na jednej strane sa zaoberá vedeckým poznávaním sociálnych problémov – ich vznikom,
príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti občana a štátu, optimálnou mierou
a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či komunitu. Na druhej strane je to 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. Na druhej strane ide o snahu vytvoriť priaznivé sociálne podmienky pre život v
danom prostredí. Sociálna práca ako cielená pomoc sa realizuje predovšetkým cez systém
sociálnych služieb.
Sociálne služby sú významnou súčasťou verejnej politiky (verejné služby) a sociálnej politiky
(sociálneho zabezpečenia). Plnia podpornú funkciu, sebarealizačnú funkciu a terapeutickú
funkciu čím zmierňujú, eliminujú a realizujú preventívnu a ochrannú rolu. Sociálne služby sú
jednou z foriem pomoci v situáciách, keď si občan sám nemôže zabezpečiť starostlivosť
o svoju osobu, domácnosť, ochranu a upevňovanie svojich práv, záujmov vzhľadom na svoj
vek, zdravotný stav, sociálnu neprispôsobivosť, stratu zamestnania, ŤZP, tzn. kvalitu života
vyjadrenú v sociálnej politike štátu. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo
ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
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b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na
podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu nepriaznivej situácie v rodine, ktorá
vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo
návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do
siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného
predpisu,
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických oôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb, alebo
h) pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej
a generačne reprodukovanej chudoby,
i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby je na účely zákona o sociálnych službách zabezpečenie ubytovania, stravy,
nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Krízová sociálna situácia je podľa zákona o sociálnych službách ohrozenie života alebo
zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej za podmienok ustanovených zákonom
o sociálnych službách sa poskytuje sociálna služba (presné vymedzenie pojmu sa nachádza v
§ 3 odseku (2) zákona o sociálnych službách).
Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych
službách obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba
zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (ďalej len
„verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len“ neverejný poskytovateľ
sociálnej služby“).
Sociálna exklúzia (sociálne vylúčenie) je pojem, ktorý vyjadruje riziko marginalizácie
a vylúčenia pre indivídua alebo skupiny vo viacerých oblastiach života a vždy zahŕňa chudobu.
Je dynamickým konceptom, ktorý vystihuje viacrozmernú povahu mechanizmov a procesov,
ktorými sú jednotlivci a skupiny vylúčené zo sociálnej výmeny, z konania a nárokov sociálnej
integrácie, z vytvárania identity; prejavuje sa v oblastiach bývania, vzdelávaia, zdravia a
prístupu k službám. Vymedzenie dimenzií sociálnej exklúzie: ekonomická (napr. dlhodobá

5









nezamestnanosť, nestálosť práce, domácnosť bez zamestnaného člena, atď.), sociálna (napr.
rozpad tradičnej rodiny, bezdomovectvo, kriminalita, atď.), politická (napr. nedostatok
politických práv.), komunitná (napr. nedostupnosť sociálnych služieb, kolaps podporných sietí,
atď.), individuálna (napr. choroba alebo hendikep, nízke dosiahnuté vzdelanie, atď.),
skupinová (koncentrácia uvedených charakteristík), priestorová segregácia.
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 podľa zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nedosahuje sumy
životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo
nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva a lebo iného práva k majetku a uplatnením
nároku zabezpečiť alebo zvýšiť príjem. Ide o situáciu stav chudoby, do ktorej sa najčastejšie
dostáva občan, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, nemá pracovný alebo iný príjem, napr.
starobný alebo invalidný dôchodok.
Sociálna prevencia je podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci odborná činnosť na
predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku prehlbovania alebo opakovania porúch
psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu občana.
Sociálna núdza je podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci stav, keď si občan
nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť, ochranu a uplatňovanie
svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä
vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobivosť alebo stratu
zamestnania.

2. 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, ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych
služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zákon o
sociálnych službách ukladá obciam povinnosť vypracovávať a schvaľovať komunitný plán sociálnych
služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb
v ich 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.
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Pri spracovaní KPSS boli zohľadnené viaceré stratégie a priority, ktoré sú definované v lokálnych,
regionálnych, národných a iných strategických dokumentoch. Sú to najmä
 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030,
 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021-2023
(ďalej aj „Koncepcia“),
 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020 a pripravovaný Národný program
aktívneho starnutia na roky 2021-2030
 Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
 Program hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Šamorín na obdobie 2015-2022.
2.1. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030


NP1: prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť1 a podporu s cieľom
zabezpečenia dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru
v súlade s potrebami cieľových skupín sociálnych služieb.
Ide o národnú prioritu, ktorá nadväzuje na národné priority z predchádzajúceho obdobia, ktoré
neboli dostatočne systémovo riešené a účinne napĺňané. Prioritné je preto naďalej podporovať
rozvoj nových, ale aj existujúcich sociálnych služieb a odborných činností komunitného charakteru
s prihliadnutím na ich miestnu, druhovú a finančnú dostupnosť aj s využitím moderných
technológií. V súlade so zameraním NP1 je potrebné explicitne zákonom zakotviť sociálne služby
komunitného charakteru do celkového systému financovania sociálnych služieb. Rovnako je
potrebné nastaviť mechanizmy financovania samosprávy pre napĺňanie jej originálnych pôsobností
v oblasti sociálnych služieb a podporiť samosprávu k vytváraniu funkčných zoskupení samospráv
za týmto účelom.
Súčasťou NP1 je aj systémové uchopenie a realizácia transformácie a
deinštitucionalizácie sociálnych služieb. K transformácii a deinštitucionalizácii sa doposiaľ
pristupuje najmä v optike „opúšťania domovov sociálnych služieb a prechodu do domčekov“,
bez ich dôslednejšieho vzťahovania k potrebe štrukturálnych zmien v celom systéme
sociálnych služieb, dokonca v celom systéme verejných služieb poskytovaných najmä na
úrovni komunity (zdravotnícke, prepravné, vzdelávacie, iné sociálne, komunikačné, stavebné
a iné verejné služby). Transformácia, deinštitucionalizácia a prístupnosť nie sú dlhodobo
dôsledne interpretované ako ľudsko-právna otázka, ktorej riešenie si vyžaduje systémové
riešenia na rozličných úrovniach (národná, regionálna, miestna, organizačná, profesijná, na
úrovni rodiny, atď.).
Naplnenie NP1 nebude preto možné bez realizácie národnej kampane zameranej na
presadzovanie rovnosti príležitostí pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením (z akýchkoľvek

1

Vychádzajúc zo Všeobecného komentáru č. 5 Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k nezávislému
spôsobu života a začlenení do spoločnosti a v súlade s definíciou komunitných služieb Európskej siete pre nezávislý život,
pojmom komunitné sociálne služby označujeme vzájomne prepojené a koordinované sociálne služby, ktoré sú poskytované
v prirodzenom prostredí priamo v komunite, reagujú na potreby členov komunity a nejavia znaky inštitucionálnej
starostlivosti, umožňujú ľuďom žiť plnohodnotný sociálny život a zabezpečujú im prístup k celému spektru podpory pre
nezávislý život v komunite bez ohľadu na ich zdravotné znevýhodnenie. Sú poskytované terénnou formou v domácom
prostredí človeka, ambulantnou formou, alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb s charakterom rodinného
ubytovania priamo v bytoch alebo rodinných domoch v prirodzenom prostredí komunity.)
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dôvodov a na akomkoľvek základe). Vychádzajúc z takéhoto poňatia sa bude NP1
vzťahovať ku všetkým cieľovým skupinám sociálnych služieb a ich sektorom, vrátane
sektora sociálnych služieb krízovej intervencie, najmä pre ľudí bez domova a
marginalizované komunity a osobitne rozvoja komplexných (pobytových aj
poradenských) sociálnych služieb krízovej intervencie pre obete domáceho násilia.


NP2: Zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Uvedená priorita nadväzuje na nenaplnenú prioritu z obdobia 2015-2020 a bezprostredne
vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 (záväzok vlády SR vytvoriť
novým zákonom o sociálnych službách upravený systém dlhodobej sociálno-zdravotnej
starostlivosti, vrátane jeho financovania). Priorita odráža pretrvávajúce problémy so
zabezpečovaním, financovaním a dostupnosťou ošetrovateľskej starostlivosti v relevantných
druhoch sociálnych služieb, a to nielen sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
organizovaných pobytovou formou, ale aj ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ambulantnej a
terénnej formy sociálnych služieb. Pokračujúcou výzvou je poskytovanie integrovanej
sociálno-ošetrovateľskej starostlivosti u osobitných cieľových skupín – napr. u starších
osôb s pridruženými duševnými poruchami či u osôb s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom podmieneným kombináciou rozličných funkčných porúch.
Osobitnou výzvou sa stáva zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti u cieľových skupín
krízovej intervencie, napr. u osôb bez domova, s ohľadom na ich starnutie a zvyšujúcu sa
incidenciu zdravotného postihnutia a zlého zdravotného stavu. V súlade so zameraním NP2
je potrebné explicitne zákonom zakotviť sociálne služby dlhodobej starostlivosti, vrátane
zdrojov jej financovania.



NP3: Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej)
starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti a osoby odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby
Priorita vychádza z konceptu tzv. zdieľanej starostlivosti, teda takej, kde sa jednotlivé formy
a sektory/subjekty starostlivosti vzájomne nevylučujú (buď formálna – alebo neformálna;
buď domáca – alebo pobytová, atď.), ale skôr dopĺňajú. Doterajšia prax ukazuje, že kvalitná
starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby si vyžaduje komplementaritu
jednotlivých segmentov starostlivosti (rodiny, širšieho podporného kruhu v komunite,
komunitného dobrovoľníctva, formálnych služieb, atď.). Osobitne to platí v prípade
neformálnej starostlivosti poskytovanej neformálne opatrujúcimi osobami (najmä z okruhu
blízkych), kde sa podpora doposiaľ realizovala takmer výlučne nástrojmi náhrady za stratu
príjmu z dôvodu intenzívnej starostlivosti (peňažný príspevok na opatrovanie) a základného
sociálneho a zdravotného poistenia zo strany štátu. Nenapĺňala sa potreba podporovať túto
cieľovú skupinu v oblasti podporných a odľahčovacích programov (služieb), zosúlaďovania
starostlivosti a práce, ochrany v oblasti pracovno-právnej, dodatkovej zdravotnej
starostlivosti, v oblasti zvyšovania kompetencií v oblasti neformálnej starostlivosti
(vzdelávania, tréningov, kurzov), technickej vybavenosti a podobne, pre jej kvalitné
zabezpečovanie. Súčasťou napĺňania tejto NP je aj posilnenie reálnych podmienok pre
uplatňovanie práva osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby vybrať si druh a formu
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podpory/pomoci,
prostredie
a
poskytovateľa
starostlivosti/sociálnej
prostredníctvom zavedenia príspevku na starostlivosť podľa stupňa odkázanosti.


služby

NP4: Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb
Zvyšovanie kvality sociálnych služieb je jedným z dôležitých nástrojov pre zvyšovanie úrovne
bezpečnosti a stability poskytovaných sociálnych služieb, ako aj dôležitým nástrojom pre
zabezpečenie kvalitných komunitných služieb v rámci transformácie inštitucionálnej
starostlivosti smerom ku sociálnym službám komunitného charakteru. Dôležitú úlohu v
podpore zvyšovania kvality sociálnych služieb má výkon hodnotenia kvality poskytovaných
sociálnych služieb (ďalej len „hodnotenie kvality“). Predmetom a účelom hodnotenia kvality
je poskytnúť u hodnotených subjektov (poskytovateľov sociálnych služieb), čo
najobjektívnejší nezávislý obraz o skutkovom stave miery plnenia podmienok kvality v čase
hodnotenia a tým ich podporovať pri systematickom zabezpečovaní, udržiavaní a zvyšovaní
kvality poskytovaných sociálnych služieb.
V oblasti sociálnych služieb bude MPSVR SR naďalej pristupovať k zvyšovaniu kvality
v sociálnych službách podporou a modernizáciou dodržiavania kvality poskytovanej
sociálnej služby, hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby a stimuláciou
previazanosti a účinnosti kontrolných a dohliadacích pôsobností príslušných orgánov vo
veciach sociálnych služieb.

2.2. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 20212023
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“)
je strednodobý rozvojový dokument pre oblasť poskytovania sociálnych služieb a výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území
Trnavského samosprávneho kraja 2021-2023 bola schválená uznesením Zastupiteľstva Trnavského
samosprávneho kraja č. 554/2020/20 zo dňa 09.12.2020.
Vízia rozvoja sociálnych služieb a výkonov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (ďalej len „SPODaSK“) je formulovaná pre roky 2021-2023. Podľa nej v roku 2023 bude
v Trnavskom kraji stabilizovaná sieť sociálnych služieb a výkon opatrení SPODaSK, ktorí budú
prispôsobené požiadavkám a potrebám prijímateľov sociálnych služieb ako aj demografickému
vývoju populácie TTSK. Vďaka ich vysokej kvalite a modernému vybaveniu budú poskytovať
kvalitné a dostupné služby pre všetky skupiny prijímateľov sociálnej pomoci, zodpovedajúce ich
potrebám a požiadavkám. Sociálne služby budú územne a finančne dostupné pre všetkých obyvateľov
TTSK, ktorí sa budú môcť slobodne rozhodnúť, ktorý druh služby/zariadenia využijú.
Sociálne služby by mali byť prednostne poskytované v prirodzenom rodinnom prostredí formou
terénnej či ambulantnej starostlivosti. Sociálne služby poskytované pobytovou formou budú
poskytované v zariadeniach rodinného typu. Jednotlivé zariadenia budú presne profilované z hľadiska
diagnóz a iných špecifických skupín prijímateľov sociálnej pomoci. Sieť zariadení sociálnych služieb
bude doplnená o zariadenia, v ktorých bude okrem sociálnej starostlivosti poskytovaná aj zdravotná
starostlivosť na primeranej úrovni kvalifikovaným personálom. Subjekty pre výkon opatrení
SPODaSK budú aktívne integrovať svojich klientov do spoločenského či pracovného života. Seniorom
budú poskytované sociálne služby predovšetkým v denných centrách a prostredníctvom
opatrovateľskej služby v ich prirodzenom prostredí.
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Predpokladá sa, že počet týraných ľudí (detí, žien, mužov, seniorov), opustených ľudí, bezdomovcov,
finančne odkázaných skupín, či obyvateľov na okraji spoločenského záujmu v Trnavskom kraji sa
bude medziročne znižovať. K naplneniu tejto vízie výraznou mierou prispeje práve komplexná,
regionálne pokrytá sieť zariadení sociálnych služieb a subjektov pre výkon opatrení SPODaSK.
Sieť zariadení a poskytovateľov sociálnych služieb a subjektov na výkon opatrení SPODaSK bude v
plnej miere integrovaná. Prepojenie zainteresovaných strán (štát, VÚC, obce,
zariadenia/poskytovatelia sociálnych služieb a subjekty na výkon opatrení SPODaSK, prijímatelia
sociálnych služieb), bude sledovať spoločný cieľ, ktorým je komplexnosť, kvalita a individuálny
prístup poskytovania služieb každému.
Na dosiahnutie vízie pre oblasť poskytovania sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK v
Trnavskom kraji boli pre rok 2023 stanovené tri hlavné ciele, ktoré kombinujú vyššie uvedené
požiadavky a očakávania:
 Zvýšenie kvality, kapacity a finančného zabezpečenia existujúcich poskytovateľov sociálnych
služieb a subjektov na výkon opatrení SPODaSK tak, aby garantovali primeranú odbornú
starostlivosť a kvalitu života všetkým obyvateľom Trnavského kraja.
 Rozšírenie siete sociálnych služieb a výkonu opatrení SPODaSK, ktoré osobám odkázaným na
tieto služby poskytnú potrebnú odbornú starostlivosť.
 Eliminácia násilia a skvalitnenie monitoringu osôb ohrozených násilím.
Aby poskytovatelia sociálnych služieb a subjekty pre výkon opatrení SPODaSK dosiahli požadovanú
úroveň a poskytovali služby v dostatočnej kvantite a kvalite, sú v rámci navrhovanej stratégie
prioritné nasledovné oblasti:


Oblasť poskytovania sociálnych služieb
Rozvoj siete sociálnych služieb
Posilnenie sociálnych služieb určených pre seniorov
Posilnenie finančných a personálnych kapacít poskytovateľov sociálnych služieb
Podpora a rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej
chudoby
e) Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb

a)
b)
c)
d)



Oblasť výkonu opatrení SPODaSK
a)
b)
c)
d)

Vytvorenie komplexnej siete služieb a subjektov pre výkon opatrení SPODaSK
Posilnenie finančných a personálnych kapacít subjektov pre výkon opatrení SPODaSK
Posilnenie programov a aktivít na predchádzanie sociálno-patologických javov
Zvýšenie kvality poskytovania služieb v oblasti výkonu opatrení SPODaSK a
informovanosti o možnostiach využívania týchto služieb



Oblasť prevencie a eliminácie násilia
a) Predchádzanie vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a
toleranici násilia.
b) Zabezpečenie rýchlej a efektívnej pomoci všetkým, ktorí sú vystavení násiliu alebo
hrozbe násilia.
Rozpracovanie prioritných oblastí na konkrétne ciele a opatrenia:
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Rozvoj siete sociálnych služieb:
o Cieľ AA1: Dobudovanie siete sociálnych služieb a zvýšenie ich dostupnosti
o Cieľ AA2: Posilnenie sociálnych služieb so zameraním na seniorov
o Cieľ AA3: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
o Cieľ AA4: Stabilizácia siete zariadení sociálnych služieb



Posilnenie finančných a personálnych kapacít poskytovateľov sociálnych služieb
o Cieľ AB1: Zvýšenie počtu a kvalifikácie odborných pracovníkov
o Cieľ AB2: Zlepšenie stavebno-technického stavu zariadení sociálnych služieb
o Cieľ AB3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia
o Cieľ AB4: Zefektívnenie získavania grantov a poskytovania podporných služieb



Podpora a rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v pirestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačnej reprodukovanej chudoby
o Cieľ AC1: Podpora a rozvoj sociálnych služieb pre obyvateľov z MRK



Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb
o Cieľ AD1: Riadenie kvality
o Cieľ AD2: Posilnenie integračnej a motivačnej funkcie zariadení sociálnych služieb



Vytvorenie komplexnej siete subjektov pre výkon opatrení SPODaSK
o Cieľ BA1: Kompletizácia siete subjektov pre výkon opatrení SPODaSK mimo výlučnej
pôsobnosti MPSVaR
o Cieľ BA2: Stabilizácia siete subjektov pre výkon opatrení SPODaSK mimo výlučnej
pôsobnosti MPSVaR
o Cieľ BA3: Prepojenie subjektov pre výkon opatrení SPODaSK



Posilnenie finančných a personálnych kapacít subjektov pre výkon opatrení SPODaSK
o Cieľ BB1: Zvýšenie počtu a kvalifikácie odborných pracovníkov
Posilnenie programov a aktivít na predchádzanie sociálno-patologických javov
o Cieľ BC1: Rozvoj prevencie na predchádzanie sociálno-patologických javov




Prevencia a eliminácia násilia páchaného v domácnostiach a inštitúciách na ohrozených
skupinách
o Cieľ CA1: Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a
tolerancii násilia
o Cieľ CA2: Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým, ktorí sú vystavení násiliu
alebo hrozbe násilia

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:


Pre oblasť sociálnych služieb
o Naďalej podporovať rozvoj sociálnej siete tak, aby výsledkom bola komplexná sieť
sociálnych služieb.
o Vzhľadom k demografickej situácii v regióne posilniť všetky druhy a formy sociálnych
služieb určených seniorom.
o V súvislosti s rešpektovaním práva občana prežiť svoj život v prirodzenom prostredí,
posilňovať komunitné formy sociálnych služieb.
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o Pri pobytových formách sociálnych služieb pokračovať v naštartovanom procese
deinštitucionalizácie.
o Podporovať rozvoj špecializovaných zariadení, ktoré budú poskytovať kvalitné služby
so zameraním na špecifické potreby obyvateľov regiónu, ktoré súvisia s vybraným
okruhom sociálnych problémov, ktoré sú dôsledkom takých ochorení ako je napr.
Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, schizofrénia a pod.
o Podporovať kvalifikačný rast pracovníkov v sociálnych službách.


Pre oblasť SPODaSK
o Podporovať rozvoj siete subjektov pôsobiacich v oblasti SPODaSK, ktoré sa
zameriavajú na riešenie problémov obyvateľov TTSK.
o Na úrovni TTSK posilniť stabilizáciu subjektov v sieti SPODaSK aj prostredníctvom
finančných príspevkov na činnosť týchto subjektov, ak to bude v súlade s potrebami
obyvateľov TTSK.
o Podporovať spoluprácu subjektov pôsobiach v oblasti výkonov opatrení SPODaSK a
zvyšovať ich vzájomnú informovanosť.



Špecifickou súčasťou SPODaSK je oblasť sociálno-patologických javov a ich prevencie. V
tejto oblasti sú regionálne priority formulované nasledovne
o Iniciovať k spolupráci všetky subjekty, ktoré sa zameriavajú na výkon sociálnej
prevencie na území TTSK.
o Angažovať sa a spolupracovať so subjektami, ktoré sa aktívne zapájajú do monitoringu
a pomoci obetiam všetkých foriem násilia s cieľom zefektívniť oblast prevencie a
prispieť k eliminácii násilia.

2.3. Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030
Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (ďalej len „NPAS-II.“), sa v čase
prípravy Komunitného plánu mesta Šamorín na roky 2021 -2025 nachádza v prípravnej fáze
(dostupná jeho analytická časť na stránke Inštitútu pre výskum práce a rodiny). Je spracovaný
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Inštitútom pre výskum práce a rodiny ako
východisková analýza pre prípravu programového dokumentu Národný program aktívneho
starnutia na roky 2021-2030. V dokumente sa uvádza:
Na základe medzinárodných skúseností a odporúčaní, rovnako v súlade s doterajšou praxou,
stavia budúci NPAS-II. na troch základných princípoch
a) princípe rešpektovania rôznorodosti aktivít ľudí podporovaných v rámci stratégie aktívneho
starnutia (nejde teda len o podporu ich zamestnanosti);
b) princípe podpory aktívneho starnutia v celkovom životnom cykle ľudí (teda nielen počas
ich vyššieho veku);
c) princípe participácie a zdieľanej zodpovednosti rozličných aktérov za iniciovanie, prípravu,
napĺňanie, monitorovanie a vyhodnocovanie cieľov a opatrení programu (už analytická
časť programového dokumentu bola pripravovaná participatívnym spôsobom1 , a takýmto
spôsobom sa bude pokračovať aj pri príprave jeho programovej časti, následne pri
implementovaní, monitorovaní a vyhodnocovaní jednotlivých opatrení v súlade s
koncepčnými zásadami podpory rozvoja občianskej spoločnosti, otvoreného vládnutia a
tvorby verejných politík).
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V súlade s rešpektovaním princípu životného cyklu nie je pre účely NPAS-II. cieľová skupina
vymedzená explicitne nejakou vekovou hranicou (napr. 65 rokov a viac) alebo životnou situáciou
(napr. dosiahnutím dôchodkového veku). V najširšom slova zmysle sa za cieľovú skupinu
budúceho programového dokumentu považujú všetky osoby aktívne sa pripravujúce na starnutie,
osobitne však tie, ktoré by z dôvodu veku mohli byť akýmkoľvek spôsobom znevýhodňované v
nejakej oblasti života a spoločenských vzťahov.
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, 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 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.
2.4. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
V januári 2021 schválila vláda Slovenskej republiky Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030.
Slovensko je v stratégii definované ako „krajina úspešných, udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov,
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ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný život všetkých občanov“.
Je to dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja štátu, ktorá má zlepšiť predvídateľnosť verejných
politík, efektívnosť využívania verejných zdrojov i stabilitu podnikateľského prostredia.
Dôležitou oblasťou stratégie je rozvoj regiónov, kde jednou z vytýčených priorít je „Posilňovanie
regiónov a rozvoj komunít“ s obsahom podpory rodiny, zamestnanosť, kvalita verejnej správy,
dostupnosť bývania a kvalitných služieb.
Stratégia v časti „Integrovaný rozvojový program III. – Kvalitný život pre všetkých“ uvádza, že
cieľom Integrovaného rozvojového programu je zvýšenie kvality života pre všetky sociálne skupiny
v jednotlivých strategicko-plánovacích regiónoch. Na to je potrebné zabezpečenie dostupnosti
a kvality verejných služieb, práce a rovných príležitostí pre využitie potenciálu každého jednotlivca
bez ohľadu na jeho sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie.
Prioritné kroky na nastavenie želaného stavu sú napr.


Vytvorenie podmienok pre rozvj a plnohodnotný život jednotlivca bez ohľadu na jeho
sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie
o Posilnenie inkluzívnosti vzdelávacieho systému
o Zlepšenie prístupu na trh práce a zvýšenie dostupnosti kvalitných pracovných príležitostí
pre všetky skupiny obyvateľov
o Zlepšovanie rovnosti príležitostí a posilnenie princípu solidarity pri prerozdeľovaní
disponobilných zdrojov
o Vytvorenie podmienok na aktívne starnutie

zvýšenie miery individualizácie poskytovaných sociálnych služieb,

rozšírenie prístupu k udržateľným a kvalitným sociálnym službám pre seniorov,

odstránenie diskriminácie seniorov v zamestnaní,

zlepšenie zdravotnej a digitálnej gramotnosti seniorov,

zvýšenie sebarealizácie a rozvoj sociálnych kontaktov seniorov.
o Ochrana detí a mládeže pred škodlivými zásahmi do ich vývoja



Vytvorenie kvalitného prostredia pre zdravý a plnohodnotný život jednotlivca a komunít
o Zabezpečenie dostupnosti základných zdrojov pre všetkých
o Zabezpečenie prístupu k adekvátnemu bývaniu, osobitne nájomnému a sociálnemu
bývaniu dôrazom na zraniteľné skupiny ľudí

V oblasti prioritného kroku Vytvorenie podmienok pre aktívne starnutie zadefinované priority
dosiahneme v oblasti sociálnych služieb napr.
 zavedením integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre seniorov,
 zlepšením možností zotrvania starších ľudí v rodinnom prostredí,
 zlepšením prístupu k ošetrovateľskej starostlivosti,
 skvalitnením systému sociálnej ochrany neformálnych opatrovateľov, elimináciou rizík ich
chudoby, resp. sociálneho vylúčenia,
 skvalitňovaním a rozširovaním terénnych sociálnych sllužieb a ambulantných sociálnych
služieb
V oblasti celoživotného vzdelávania napr. zabezpečením vzdelávania starších ľudí, vrátanie
vzdelávania zameraného na digitálnu a finančnú gramotnosť.
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V oblasti seniorských organizácií prostredníctvom
 podpory vytvárania a udržiavania seniorských organizácií a organizácií právnej ochrany
seniorov zameraných na ochranu záujmov seniorov, presadzovanie ich práv a uspokojovanie
ich potrieb,
 podpory komunitných a dobrovoľníckych aktivít a programov,
 aktívneho prepájania mladej generácie so staršou s cieľom pozitívneho vplyvu na
medzigeneračné vzťahy.
2.5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín na roky 2015-2022 definuje
nasledovnú strategickú víziu mesta Šamorín
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej aj PHSR) mesta je základným dokumentom pre
rozvojové aktivity, vychádzajúcim z poznania potrieb občanov, samospráv a ďalších subjektov v
území.
Vízia: Šamorín je moderné mesto, ktoré pre svojich obyvateľov poskytuje dobré podmienky vo
všetkých oblastiach hodpodárskeho a spoločenského života a stará sa o ochranu životného prostredia.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šamorín na roky 2015-2022 stanovuje nasledovné
strategické ciele:
Prioritná oblasť 1:


Špecifický cieľ 1

Prioritná oblasť 2:

Hospodárstvo
Podpora rozvoja hospodárstva
Ochrana životného prostredia



Špecifický cieľ 2

Rozvoj infraštruktúry a zvýšenie občianskej participácie



Špecifický cieľ 3

Zníženie produkcie skleníkových plynov

Prioritná oblasť 3:

Sociálna



Špecifický cieľ 4

Rozvoj vzdelávacieho systému



Špecifický cieľ 5

Zlepšenie starostlivosti o kultúru



Špecifický cieľ 6

Zabezpečenie kultúrneho využívania voľného času



Špecifický cieľ 7

Rozvoj sociálnych služieb



Špecifický cieľ 8

Zlepšenie podmienok bývania



Špecifický cieľ 9

Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry



Špecifický cieľ 10

Rozvoj cezhraničnej spolupráce

Prehľad vybraných opatrení, projektov a aktivít v sociálnej oblasti:
Špecifický cieľ 7: Rozvoj sociálnych služieb
 Opatrenie 7.1: Zabezpečenie komunitnej starostlivosti
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o Aktivita 7.1.1 Zlepšenie podmienok pre bezdomovcov, zriadenie práčovne a
hygienického strediska
o Aktivita 7.1.2 Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľských a sociálnych služieb
o Aktivita 7.1.3 Lepšia koordinácia sociálnych služieb poskytovaných mestom
o Aktivita 7.1.4 Prieskum potrieb sociálnych služieb
o Aktivita 7.1.5 Zavedenie sociálnej prepravy pre ZŤP a starších občanov
o Aktivita 7.1.6 Zavedenie terénnej sociálnej práce
o Aktivita 7.1.7 Posilnenie postavenia a zmena pracovného zamerania sociálneho
kurátora, prevencia umiestnenia deti do detského domova
o Aktivita 7.1.8 Vytvorenie denného centra pre seniorov a denného stacionára pre
odkázaných občanov
o Aktivita 7.1.9 Koordinácia a efektívna podpora poskytovateľov sociálnych služieb
o Aktivita 7.1.10 Koordinácia aktivít cirkví v oblasti sociálnych služieb a pomoci
Riešením problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Šamorín sa kontinuálne zaoberá
komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ a príslušný odbor MsÚ.


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,
sprevádzkovanie 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, sprevádzkovanie strediska osobnej hygieny.



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.
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3. Sociálno – demografická analýza
Mesto Šamorín sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda. Trnavský samosprávny kraj
sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, z väčšej časti na území Podunajskej nížiny.
S rozlohou 4 146,4 km2 sa radí medzi menšie kraje Slovenska. V zmysle 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 31.12.2020 13484 obyvateľov. Počet obyvateľov v meste za posledné obdobie rastie
vďaka blízkosti hlavného mesta a presťahovaniu sa obyvateľov Bratislavy do okolitých malých miest
a obcí.
Vývoj počtu obyvateľov v období 1961-2020
Rok

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2016

2018

2019

2020

Počet
obyvateľov

5957

7112

9677

12051

12143

12971

13303

13421

13443

13484

Zdroj: Evidencia obyvateľstva mesta Šamorín

V strategických dokumentoch mesta Šamorín prognózy vývoja počtu obyvateľov predpokladajú do
roku 2025 nárast obyvateľov až na úroveň 14 500.
Počet obyvateľov mesta od roku 1961 sa zdvojnásobil. Najintenzívnejší nárast nastal v sedemdesiatich
a osemdesiatich rokoch. Po roku 1991 sa tento nárast výrazne spomalil. Prirodzený prírastok má
stúpajúcu tendenciu.
Prirodzený prírastok v období 2011-2019
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Narodený

144

158

147

143

160

143

147

124

142

Zomrel

94

102

114

130

116

121

127

106

114

+/-

50

56

33

13

44

22

20

18

28

Zdroj: Evidencia obyvateľstva mesta Šamorín

Za sledované obdobie prirodzený prírastok obyvateľsva bol mierny- činilo 284 osôb.
Migrácia je pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého bydliska. Údaje za posledné roky
svedčia o miernom migračnom úbytku obyvateľstva, ktorý vyvolal hlavne odsťahovanie ľudí do
okolitých obcí v susedstve mesta za bývaním, resp. odchod za prácou.
Vývoj počtu prisťahovaných do Šamorína v období 2011-2019
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

17

Počet prisťahovaných v priebehu roka

287

269

287

338

329

404

291

308

361

Zdroj: Evidencia obyvateľstva mesta Šamorín

Vývoj počtu odsťahovaných zo Šamorína v období 2011-2019
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Počet odhlásených v priebehu roka

235

217

249

314

254

270

299

323

353

Zdroj: Evidencia obyvateľstva mesta Šamorín

Migračné saldo za sledované obdobie je mierne pozitívne : prisťahovaním pribudlo celkovo 360 osôb.
Delenie obyvateľstva 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.
Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Väčšina obyvateľov Šamorína vyznáva jedno 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 k 31.12. 2020
V tom vo vekovej skupine
Vek

0-4

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

40-44

45-49

50-54

Spolu

567

852

761

583

550

704

887

1147

1332

1183

832

Ženy

286

405

377

267

273

353

461

599

709

585

447

Muži

281

447

384

316

277

351

426

548

623

598

385

V tom vo vekovej skupine
Vek

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+

18

Spolu

796

925

891

696

376

242

105

43

Ženy

409

522

505

411

244

153

66

34

Muži

387

403

386

285

132

89

39

9

Zdroj: Evidencia obyvateľstva mesta Šamorín

Porovnanie počtu obyvateľov mesta Šamorín vo vybraných vekových
skupinách v rokoch 2015 a 2020
1750

Počet obyvateľov

1400

1050
Počet obyvateľov r.2015
Počet obyvateľov v r.2020
700

350

0
0-4

10.14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90+

Vekové skupiny obyvateľov
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Štruktúra obvateľstva v roku 2015

9%

4%

16%

0-14 rokov
15-69 rokov
65-75 rokov
71%

75+ rokov

Štruktúra obvateľstva v roku 2020

6%
12%

16%

0-14 rokov
15-69 rokov
65-75 rokov
66%

75+ rokov

Ako z grafov je zrejmé, štruktúra obyvateľstva je priaznivá, avšak obyvateľstvo mesta postupne starne,
v jeho štruktúre najrýchlejšie rastie skupina v dôchodkovom veku.
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
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Počet obyvateľov
Základné
Učňovské
(bez Stredné odborné Úplné
stredné Úplné
stredné
mesta
maturity)
(bez maturity)
učňovské
(s odborné
(s
k SODB 2011
maturitou)
maturitou)
12 971

1641

1525

1302

439

2190

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – II. časť
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Úplné
stredné
všeobecné

Vyššie
odborné

Vysokoškolské
bakalárske

Vysokoškolské
inž., mag., doktor.

Vysokoškolské
doktorandské

Bez
vzdelania

Nezistené

942

421

456

1598

107

1935

170

Zdroj: ŠÚ SR SODB 20112

Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je jedným zo
základných kritérií pre klasifikovanie problémových miest a obcí. Miera nezamestnanosti je
v percentách vyjadrený podiel počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívneho obyvateľstva.
Počet a štruktúra uchádzačov o zamestnanie v meste Šamorín za rok 2020
Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

159

167

182

301

346

346

Občania so ZP

5

5

4

7

9

10

Absolventi

3

2

4

7

7

10

Júl

August

September

Október

Stav uchádzačov o
zamestnanie ku koncu
mesiaca

351

365

363

374

385

401

Občania so ZP

10

14

14

12

11

13

Absolventi

14

17

22

18

16

17

Stav uchádzačov o
zamestnanie ku koncu
mesiaca

November December

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Údaje ohľadom počtu obyvateľstva podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania budú aktualizované po
sprístupnení informácií Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.
2
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Na základe štatistických údajov môžeme predpokladať, že nárast počtu uchádzačov o zamestnanie od
mesiaca marec súvisí so začiatkom pandemického obdobia. Ďalší nárast je pozorovateľný pri počte
absolventov uchádzajúcich sa o zamestnanie po ukončení školského roka.
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. Okrem
toho je možnosť prihlásiť deti predškolského veku aj do materskej školy s výchovným jazykom
maďarským Kiskakas Bölcsőde és Óvoda. 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 plno-organizované základné školy – Základná škola Mateja Bela Šamorín (s vyučovacím
jazykom slovenským) a Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským
– Corvin Mátyás Alapiskola,



Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola v mestskej časti Mliečno, s
triedami do 5. ročníka



Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola,



QIS International School of Bratislava.

Stredné školy v meste majú 60 ročnú históriu:


Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín s vyučovacím jazykom slovenským,



Gymnázium Imre Madácha, s vyučovacím jazykom maďarským – Madách Imre Gimnázium,
Šamorín,
súkromné Stredné odborné učilište SD Jednota a súkromná Hotelová akadémia so študijnými
odbormi kuchár, čašník, cukrár.



Mimoškolské aktivity pre deti ponúka v meste základná umelecká škola a centrum voľného času.

4. Poskytovanie 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, ktorý stanovuje, že obec:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
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
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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, terénnej sociálnej
služby krízovej intervencie,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie iných druhov sociálnej služby podľa § 12
zákona o sociálnych službách,
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, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 zákona o
sociálnych službách na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje
hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 zákona o sociálnych službách finančný príspevok pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie evidenciu
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
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s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,44)
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d),
v) vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8 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, prípravu alebo donášku 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 sa
zabezpečuje sprievod chorých na lekárske vyšetrenia, výber liekov, liečebných a ortopedických
pomôcok.
Poskytovanie opatrovateľskej služby ako aj jej úhrada sa riadi v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia 3/2021 zo dňa 21.04.2021 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.
Prijímateľ je v rámci posudkovej činnosti zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti,
najmenej však stupeň č.II. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony, ktorých rozsah na základe
sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách.
Za rok 2020 bolo zaznamenaných celkom 49 žiadostí o poskytnutie sociálnej služby. Zodpovedný
pracovník vykonal 83 šetrení v domácnosti, následne boli vydané sociálne posudky a posudky
o odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti. Za rok 2020 malo mesto v pracovnom pomere 14
opatrovateliek, ktoré poskytovali opatrovateľskú službu 28 klientom.
Seniorov navštevujú terénni pracovníci v dohodnutých intervaloch a pomáhajú im zabezpečovať
všetky nevyhnutné činnosti. Pomocou opatrovateľskej služby v domácnosti sa mesto snaží pomôcť
seniorom viesť plnohodnotný život aj vo vyššom veku, vo svojom prirodzenom prostredí, aby mali
pocit bezpečia, istoty a mohli udržiavať vzťahy so svojou rodinou, či známymi.

24

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona
Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení
pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby, zabezpečí poskytovanie sociálnej služby
prostredníctvom právnickej osoby, rozpočtovej organizácie „Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek
otthona“, ktorej je zriaďovateľom. V Domove seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona sa poskytuje
sociálna služba v zmysle § 35 zákona o sociálnych službách - zariadenie pre seniorov a v zmysle § 36
zákona o sociálnych službách – zariadenie opatrovateľskej služby.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a
jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne a šatstvo, osobné vybavenie, okrem toho utvárajú podmienky na úschovu vecí, zabezpečuje
sa záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej osobe, ktorá
ja odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., ak jej nemožno
poskytnúť opatrovateľskú službu.
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa
ošetrovateľská starostlivosť.
Mestský klub dôchodcov je účelovým zariadením mesta Šamorín bez právnej subjektivity. Jeho
poslaním je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov seniorov. Poskytuje priestor pre
stretávanie sa seniorov resp. zdravotne postihnutých, zoskupených v 4 kluboch dôchodcov: Jednota
dôchodcov Slovenska, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR základná organizácia Šamorín,
Klub dôchodcov Samaria, Slovenský zväz telesne postihnutých 769. Kluby vykonávajú svoju činnosť
na základe ročných plánov, s obsahom kultúrnych podujatí, prednášok o fyzickom a psychickom
zdraví, ochrane proti podvodníkom, športových podujatí a iných programov podporujúcim
vzdelávanie a hodnotné strávenie voľného času .
Sociálna starostlivosť mesta Šamorín mimo pôsobnosti zákona o sociálnych službách:
Okrem povinností vyplývajúcich zo zákona o sociálnych službách mesto poskytuje svojim občanov aj
služby v zmysle iných platných právnych predpisov a vlastných všeobecne záväzných nariadení.
Sú to nasledovné služby:


jednorazová dávka v hmotnej núdzi,



pomoc pri mimoriadnej udalosti a náhlej núdzi,



jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa,



jednorazový finančný príspevok dôchodcom – jubilantom,
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pôžička fyzickej osobe v hmotnej núdzi,



stravovanie dôchodcov,



starostlivosť o bezdomovcov (zabezpečenie útulku pre bezdomovcov hlavne v zimných
mesiacoch s možnosťou vykonávania osobnej hygieny),



úlohy vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,



prepravná služba,



prevádzkovanie klubu dôchodcov,



sociálne poradenstvo a pomocná ruka pri riešení situácie občanov hlavne zo sociálne slabšieho
prostredia,



spolupráca s cirkvami a občianskymi združeniami pôsobiacimi v sociálnej oblasti.

Na území mesta Šamorín sociálne služby poskytujú aj nasledovné subjekty:
Občianske združenie Ain Karim
Občianske združenie Ain Karim vzniklo dňa 18. 6. 2007. Momentálne ho tvorí 9 členov a asi 25
dobrovoľníkov prevažne žijúcich v Šamoríne, Trnave a Bratislave.
Svoju činnosť realizujú v nízkoprahovom centre pre deti, mladých, rodiny a jednotlivcov, v Dome
prijatia sv. Františka z Pauly v Šamoríne od roku 2009, v ktorom priebehajú rôzne aktivity pre cieľovú
skupinu: prevádzka odevného skladu pre pomoc ľuďom v núdzi, nízkoprahový 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.
Projekt „Dajme šancu začať odznovu” beží od roku 2002 a je určený pre odsúdených vo výkone trestu
a po výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad
Parnou (okr. Trnava).
Projekt „3R – Radosť rozdávaním rastie” je zbierka trvanlivých potravín, hygienických potrieb a
stravných lístkov, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi v meste Šamorín a jeho
prímestských častiach. Zbierka prebieha každý rok v mesiacoch november – december.
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva - pomoc pri vybavovaní úradných dokumentov,
písaní rôznych žiadostí. Poradenstvo je určené pre sociálne odkázaných ľudí a prebieha v priestoroch
Domu prijatia sv. Františka z Pauly.
Cieľovou skupinou občianskeho združenia Ain Karim sú:
o

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),

o

deti, mladí, dospelí, rodiny a jednotlivci v krízovej životnej situácií v Šamoríne a jeho blízkom
okolí (prímestské časti a okolité dediny),
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osoby vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou a po výkone trestu
odňatia slobody

o

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 v sociálnej sfére hlavne
nasledovné činnosti:









sprevádzkuje a materskú školu s výchovným jazykom maďarským Kiskakas Bölcsőde és
Óvoda, zabezpečuje v nej pedagogicko-výchovnú činnosť a v prípade požiadania poskytuje
vzdelávacie poradenstvo pri výchove detí,
zabezpečuje náboženskú výchovu v školských zariadeniach mesta,
poskytuje poradenskú činnosť a duchovnú podporu medzi inými pre sociálne odkázané
skupiny, pre rodiny v núdzi, pre deti a mládež, pre chorých a seniorov a pre osoby ohrozené
sociálnym vylúčením,
udržiava kontakty so seniormi a chorými hlavne z vlastných radov, stará sa o ich každodenné
materiálne a duchovné potreby,
zabezpečuje aktivity pre deti, mládež a rodiny,
usporadúva, koordinuje a realizuje dobročinné akcie – zbierky pre deti a dospelých zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Šamoríne


organizuje a realizuje dobročinné a kultúrne akcie hlavne pre seniorov mesta,



zapája sa do dobrovoľníckych aktivít sociálneho a zdravotníckeho charakteru,



udržiava kontakty so seniormi a chorými hlavne z vlastných radov, stará sa o ich každodenné
materiálne a duchovné potreby,



poskytuje poradenskú činnosť a duchovnú podporu,



zabezpečuje náboženskú výchovu v školských zariadeniach mesta.

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 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu
Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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,
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výdajňa materiálnej pomoci,



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,

5. 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 od individuálneho zdravotného stavu seniora. Charakteristickým znakom
cieľovej skupiny je:
• zhoršujúci sa zdravotný stav a rast miery chorobnosti seniorov a tým zvyšujúca sa závislosť
od sociálnej pomoci,
• nižšie ekonomické a finančné možnosti,
• úbytok sociálnych kontaktov.
Cieľom poskytovania sociálnej služby je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej
životnej situácie seniorov, podpora 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.

28

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.
Na základe Komunitného plánu mesta Šamorín na roky 2017-2020 mesto výrazne pokročilo v
zlepšovaní podmienok poskytovania sociálnych služieb.
Bola odovzdaná a sprvádzkovaná nová budova Domova seniorov Ambrózia Idösek Otthona s
kapacitou 36 klientov. Bola postavená a zariadená budova, ktorá sčast od septembra roku 2021 a od r.
2022 v plnej miere rozšíri kapacitu tohto zariadenia a bude slúžiť tiež ako dom opatrovateľskej služby
v rámci zdelanej starostlivosti.
Bola zriadená prepravná služba, i keď nie pôvodne plánovanom rozsahhu, keďže sa nepodarilo nájsť
miestneho poskytovateľa. V súčasnej podobe prepravná služba vyžaduje zvýšené náklady. Mesto sa
bude naďalej usilovať nájsť vhodné riešenie rozšírenia tejto služby.
Mesto rozšírilo kapacity útulku pre bezdomovcov a zabezpečilo zariadenie osobnej hygieny pre
potreby bezdomovcov.
Pripravili sa tiež plány pre výstavbu nízkoštandardného bývania.
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6. Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2021-2025
Hlavný cieľ: Zlepšenie a skvalitnenie sociálnych služieb v meste Šamorín
ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Zlepšenie informovanosti o sociálnych službách a o sociálnom poradenstve
Opatrenia

Zabezpečiť
väčšiu
informovanosť Aktivity
o sociálnych
službách
a o možnej
pomoci v núdzi

Poskytovať informácie o poskytovaných a
dostupných službách, o postupe pri
krízových situáciách, o prevencii, o
realizovaných podujatiach, o sociálnopatologických javoch, o možnostiach ich
predchádzania a riešenia.
Termín: 2021-2025
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: 2021 - 2025
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: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Rozvíjanie dobrovoľníctva na podporu integrácie cieľových skupín do spoločnosti
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Opatrenia

Stimulovať
a
dobrovoľnícku činnosť

koordinovať Aktivity



Viesť
databázu
dobrovoľníkov
a zabezpečiť dobrovoľnícku činnosť
pre potreby cieľovej skupiny.

Termín: 2021-2025
 Výzva na návrh a realizáciu projektov
z participatívneho rozpočtu mesta.
Cieľové skupiny: občania mesta –
fyzické osoby nad 16 rokov, fyzické
osoby – podnikatelia alebo právnické
osoby
(neziskové
organizácie)
pôsobiace na území mesta Šamorín.
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi
–
organizáciami
pracujúcimi s konkrétnou cieľovou
skupinou
Zapojiť študentov školských zariadení na
území mesta do dobrovoľníctva

Zapojiť študentov do dobrovoľníctva
napr. pri organizovaní spoločensko kultúrnych podujatí, športových podujatí,
pri zabezpečení predčitateľskej služby,
darovaní krvi a pod.
Termín: 2021-2025
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 Aktivity
potreby a požiadaviek klientov

Vzhľadom na predpokladaný nárast
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.
Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

Realizovať terénnu sociálnu prácu

Je dôležité zabezpečiť plynulý výkon
terénnej sociálnej práce v prirodzenom
prostredí klientov – mapovať a riešiť ich
potreby.
Termín: 2021-2025
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Zodpovedný: MsÚ

Posilniť vyhľadávaciu činnosť zameranú
na 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: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

Riešiť situáciu občanov zo staršej
vekovej kategórie, ktorí sú odkázaní na
každodennú starostlivosť svojej rodiny,
ale ešte nepotrebujú 24-hodinovú
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: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

Opatrenie

Monitorovanie situácie bezdomovcov

Aktivity

Monitorovanie situácie bezdomovcov na
území mesta, pomoc pri riešení ich
situácie – zabezpečenie materiálnych
potrieb, možností osobnej hygieny,
sociálneho poradenstva, pomoc pri riešení
ich zdravotného stavu a podpora snahy
zbaviť sa prípadných závislostí.
Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Vytvorenie podmienok na kvalitné strávenie voľného času seniorov
Oopatrenie

Vytvorenie vhodných priestorov pre Aktivita
potreby klubu dôchodcov s cieľom
podpory vytvárania a udržiavania
seniorských organizácií

Podpora komunitných a dobrovoľníckych
aktivít
a programov
seniorských
organizácií (klubov dôchodcov) s cieľom
kvalitného strávenia ich voľného času,
ochrany
záujmov
seniorov
a
uspokojovanie ich potrieb. Možnosť
aktívneho prepájania mladej generácie so
staršou s cieľom pozitívneho vplyvu na
medzigeneračné vzťahy.
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Skvalitnenie služieb podporovaného stravovania seniorov
Opatrenie

Pokračovať v realizácii podporovaného Aktivita
stravovania pre dôchodcov, naďalej
zabezpečiť kvalitu a rozšíriť ponuku
stravy zodpovedajúcu potrebám seniorov

Jedná sa najmä o možnosť rozšírenia
stravovania sociálne odkázaných seniorov
o rôzne typy diét. Zabezpečenie rozvozu
jedla.
Termín: 2021-2022
Zodpovední: MsÚ, ŠJ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Poskytovanie sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií
Opatrenie

Pokračovať v realizácii služby domáceho Aktivita
monitorovania a signalizácie potreby
pomoci, sledovať úspešnosť služby
a hľadať možnosti jej zdokonalenia

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: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Zabezpečenie mobility prostredníctvom prepravnej služby
Opatrenie

Zabezpečiť prepravnú službu

Aktivita

Zabezpečenie prepravnej služby pre
občanov mesta s cieľom zlepšenia
dostupnosti
najmä
zdravotnej
starostlivosti aj na území mesta Šamorín.
Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Prevencia a starostlivosť
Opatrenie

Opatrenie

Informovanie seniorov a ich okolia Aktivita
o možných formách zneužitia seniorov –
zneužívanie dobromyselnosti a nižšej
informovanosti
starších
ľudí
podvodníkmi

Zvýšenie informovanosti a pozornosti zo
strany verejnosti.

Zabezpečenie
prístupnosti Aktivita
psychologického
a
právneho
poradenstva vrátane psychologického
poradenstva pre terénnych sociálnych
pracovníkov

Zabezpečenie pre rodiny a osoby
v
sociálnom ohrození a ako prevenciu pre
osoby pracujúce v danej oblasti.

Termín: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ
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Všeobecný cieľ: Podpora integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti
ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Podporovanie a rozvíjanie rozsahu a kvality sociálnych služieb
Opatrenie

Využiť externé zdroje a poskytovať Aktivita
sociálne
služby
pre
zdravotne
postihnutých v zmysle platných
právnych predpisov.

Poskytovať a rozvíjať sociálne služby v
zmysle platných právnych noriem,
spolupracovať
s
organizáciami
pracujúcimi s cieľovou skupinou
Termín: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Podporovať dostupnosť tlmočníckej, sprievodcovskej a predčitateľskej služby
Opatrenie

Spolupráca
s dobrovoľníkmi
a Aktivita
s organizáciami
poskytujúcimi tieto
služby

Vyhľadanie organizácií, dojednanie
spolupráce, informovanie o týchto
službách a hľadať formy spolupráce ,
využívanie dobrovoľníkov
Termín: 2021-2025
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 Aktivita
monitorovania a signalizácie v krízových
situáciách

Zisťovanie záujmu o službu 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: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ
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Všeobecný cieľ: Zlepšenie prevencie, efektívnejšie využívanie existujúcich možností a zdrojov
na 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

Osveta osôb
so závislosťami
ohrozených sociálnym vylúčením

a 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: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou
cieľovou
skupinou
a s mestskou políciou

Opatrenie

Zriadenie komunitného centra s cieľom Aktivita
zvýšenej
starostlivosti
o detí
zo
znevýhodneného sociálneho prostredia

Posilnenie
preventívnych
aktivít,
zabezpečenie podmienok na štúdium,
v prípade potreby na doučovanie, na
poskytnutie teplej stravy, sociálneho
poradenstva,
psychologickej
starostlivosti.
Termín: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

Opatrenie

Posilnenie spolupráce so školskými Aktivita
zariadeniami v oblasti sociálnoprávnej
ochrany detí

Monitorovanie
ohrozených
detí
v školských zariadeniach a ich rodín za
účelom zabezpečenia adekvátnej sociálnej
starostlivosti za cieľom predchádzania
umiestnenia detí do náhradnej rodinnej,
resp. ústavnej starostlivosti.
Zodpovední: MsÚ v spolupráci so
školskými zariadeniami a UPSVaR SR.
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Opatrenie

Upriamiť pozornosť pedagogických Aktivita
pracovníkov, žiakov, ich rodinných
príslušníkov a verejnosti na potrebu
sledovania znakov domáceho násilia,
šikanovania a kyberšikanovania detí
a riešenia vzniknutých situácií

Sledovanie znakov domáceho násilia,
šikanovania
a kyberšikanovania
pedagógmi. Osveta ohľadom šikanovania
a kyberšikanovania,
prednášky,
rozhovory so žiakmi a pedagogickými
pracovníkmi,
potreba
zanietených
a informovaných
pedagogických
pracovníkov v školských zariadeniach, na
ktorých by sa pedagógovia, žiaci a ich
rodinný príslušníci mohli obrátiť
v prípade potreby.
Termín: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ v spolupráci
školskými zariadeniami

so

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 charitatívnymi Aktivita
organizáciami a cirkvami na území
mesta

Misijná práca, rozvoj motivácie cez vieru
Termín: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ
charitami a cirkvami

v

spolupráci

s

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Spomalenie nárastu sociálno-patologických javov
Opatrenie

Realizovať terénnu sociálnu prácu ako Aktivita
prioritný nástroj sociálnej práce

Terénna sociálna práca sa osvedčila ako
jeden z najefektívnejších nástrojov na
spomalenie sociálnej vylúčenosti ľudí zo
sociálne slabšieho prostredia, ľudí a
s rôznymi
druhmi
postihnutí
a
marginalizovaných skupín.
Je dôležité zabezpečiť plynulý výkon
terénnej sociálnej práce.
Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ
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Posilniť dostupnosť sociálnych služieb
pre
osoby
ohrozené
sociálnym
vylúčením

Predpokladom je zriadenie zariadení:
nocľaháreň, útulok, núdzové bývanie,
strediska
osobnej
hygieny
prostredníctvom opatrení obsiahnutých
v dokumente PHSR
Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Reorganizácia existujúcich materiálnych zdrojov s cieľom ich využitia
Opatrenie

Vytvorenie sociálneho skladu

Aktivita

Založenie sociálneho skladu použitého
nábytku a elektronických zariadení
v použiteľnom stave s možnosťou ich
znovu spotrebovania ľuďmi zo sociálne
slabšieho
prostredia
na
základe
odporúčania sociálneho pracovníka,
podľa vopred určeného cenníka.
Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Sprístupnenie sociálneho bývanie
Opatrenie

Postavenie
sociálnych bytov

nízkoštandardných Aktivita

Postavenie nízkoštandardných sociálnych
bytov pre ľudí zo sociálne slabšieho
prostredia s nízkym zdrojom príjmov

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Zlepšenie životných podmienok bezdomovcov a podpora obnovenia ich sociálnych návykov
Opatrenie

Zvýšenie kapacít a komfortnosti útulku

Aktivita

Vytvorenie vhodných priestorov pre
potreby útulku, resp. vytvorenie nových
miest v útulku pre bezdomovcov hlavne
na zimné mesiace, zabezpečenie plynulej
prevádzky zariadenia osobnej hygieny.
Služby poskytované pod dohľadom
sociálneho pracovníka.
Termín: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Zvýšenie úrovne sociálnych zručností osôb ohrozených sociálnym vylúčením
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Opatrenie

Praktické vzdelávanie, kurzy dospelých

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: 2021-2025
Zodpovedný: MsÚ

Príprava detí pre plnohodnotné zaradenie
sa do spoločnosti

Práca
s
deťmi
zo
sociálne
znevýhodneného
prostredia
najmä
predškolského
veku,
rozvíjanie
sociálnych
návykov,
schopnosti
bezproblémového zaradenia sa do
spoločnosti
Termín: 2021-2025
Zodpovední: MsÚ v spolupráci s
partnermi – organizáciami pracujúcimi s
konkrétnou cieľovou skupinou

7. Monitoring Komunitného plánu sociálnych služieb
Súčasťou implementácie KPSS je funkčný systém kontroly monitorovania a aktualizácie komunitného plánu.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová Mestského zastupiteľstva bude pravidelne vyhodnocovať a kontrolovať
stav realizácie jednotlivých aktivít v rámci konkrétnych opatrení. Zmeny v komunitnom pláne budú podliehať
schvaľovaniu v mestskom zastupiteľstve. KPSS má strednodobý časový charakter, je spracovaný na obdobie
piatich rokov 2021-2025. 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 2021-2025 bol schválený uznesením číslo ...

Csaba Orosz
primátor mesta
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