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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia a čitatelia tohto dokumentu,
práve ste sa dostali ku Komunitnému plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Krásno nad
Kysucou. Ide o dôležitý rozvojový materiál mesta, v ktorom nájdete podrobné demografické
údaje, prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
obyvateľov a v neposlednom rade projekty, ktorým samospráva plánuje podporiť život obyvateľov
v meste. Veríme, že vďaka tomuto dokumentu získate prehľad o sociálnej situácii mesta a pokiaľ
budete mať nejaké námety, čo v dokumente zlepšiť, kľudne sa na nás obráťte. Dokumenty ako
tento by mali (okrem iného) slúžiť aj verejnosti, ktorá má plné právo vyjadriť k nim svoj názor.
V mene spracovateľského tímu Vám prajem príjemné čítanie, získavanie nových informácii a
keby čokoľvek, sme tu pre Vás.

Ing. Tomáš Szabo - jeden zo spracovateľov
szabo.prorozvoj@gmail.com
0948 996 992
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ÚVOD
Úvodná časť komunitného plánu obsahuje základné informácie
o význame, princípoch a legislatívnych východiskách tohto
dokumentu. Ďalej obsahuje informácie o hlavných aktéroch
komunitného plánovania a súvisiacich koncepčných
dokumentoch na všetkých úrovniach.
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1.1 PODSTATA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov.
Jej podstatou je absorbovať názory celej komunity žijúcej v meste, vdaka ktorým je
možné spracovať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý
pomáha v plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať skutočný
prínos a zmenu v životoch ľudí.
Zmyslom komunitného plánovania je najmä aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania

sociálnych

služieb

spoločným

a

koordinovaným

postupom.

Výsledkom

komunitného plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:
• Aké sociálne služby treba v meste vytvoriť?
• Aké skupiny ľudí potrebujú zvýšenú starostlivosť?
• Aké má mesto ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb?
Metóda komunitného plánovania je považovaná za dobrý systém začiatku spolupráce a vzniku
trvalejších partnerstiev v oblasti poskytovania sociálnych služieb a výrazne posilňuje princípy
zastupiteľskej demokracie. Princípy zastupiteľskej demokracie sú podporené najmä v zmysle
zapojenia verejnosti do procesu formovania sociálnych služieb.
V procese komunitného plánovania možno ako komunitu chápať verejnosť, čiže všetkých
tých, ktorých sa daná oblasť dotýka. Za komunitu možno považovať aj tých, ktorí budú vybrané
služby v meste využívať. Ďalej je možné pod komunitou chápať priamo mesto s jeho vedením
- samosprávou. Cieľom komunitného plánovania je nájsť určitý spôsob pomoci skupinám
obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálne služby.
Hlavným nástrojom komunitného plánovania je dokument s názvom Komunitný plán
sociálnych služieb, ktorý definuje jednotlivé ciele a konkrétne aktivity smerujúce k dosiahnutiu
dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy
a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti
a pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý reflektuje potreby a záujmy celej komunity. Do
jeho tvorby by mala byť zapojená čo najväčšia skupina obyvateľov všetkých kategórií, aby mali
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všetci možnosť participovať a vyjadriť svoje záujmy. Len takýmto spôsobom sa tento strategický
dokument stane plnohodnotným podkladom pre rozvoj sociálnych služieb mesta.
Vo všeobecnosti sa za cieľ komunitného plánovania sociálnych služieb považuje predovšetkým
posilňovanie sociálnej súdržnosti. Za ďalší cieľ je možné označiť predchádzanie sociálnej exkurzii
a izolácii ohrozených jedincov a skupín. Posledným, nemenej dôležitým cieľom komunitného
plánovania, je opätovné zaradenie jednotlivcov, ktorí stoja na okraji komunity, do spoločnosti.
Títo jedinci v niektorých prípadoch predstavujú hrozbu pre komunitu alebo vyvolávajú strach či
neistotu. (PhDr. Helena Woleková, 2004)

1.2 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
Tento dokument je spracovaný podľa zákona č. 331/2017 o sociálnych službách s
účinnosťou od 01. 01. 2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon 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 v znení neskorších predpisov. Podľa tejto novely má komunitný plán
obsahovať najmä:
a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce
alebo vyššieho územného celku, vrátane vyhodnotenia finančných podmienok, materiálnych
podmienok, priestorových podmienok a personálnych podmienok,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode
obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov
sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo
vyššieho

územného

celku,

vrátane

spôsobu

ich

zabezpečenia

výberom

konkrétnych

poskytovateľov týchto sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného
celku,
c) analýzu sociologických údajov, demografických údajov a sociálnej situácie v územnom
obvode obce alebo vyššieho územného celku,
d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity
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týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých
druhoch zariadení v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych
služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v
jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa konkrétnych poskytovateľov sociálnych
služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené podmienky na
zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí
sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok,
prevádzkových podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a vyšší územný celok
na tvorbu a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych
služieb,
f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo
koncepcie rozvoja sociálnych služieb.

Všetky informácie zo zákona sa môžete dočítať tu: Zákon č. 331/2017

1.3 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Vypracovanie komunitného plánu by malo prebiehať podľa nasledujúcich základných
princípov:
• Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi – potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú
váhu. Rovnaký priestor musí byť venovaný názorom všetkých zúčastnených strán.
• Zapájanie miestneho spoločenstva – rôzne metódy a formy oslovovania obyvateľov na
spoluprácu - ponuka musí byť zrozumiteľná podľa oblastných špecifík, napr. podľa miestnej
časti, spôsobu života, záujmov, etnickej príslušnosti a pod.
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• Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov – nesmie sa zabudnúť na spoluprácu s
podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto oblasti, na váhu práce dobrovoľníkov v
sociálnych službách, na svojpomocné skupiny, rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc a pod.
• Práca s informáciami – nevyhnutnosť zabezpečenia rovnakého prístupu k informáciám pre
všetkých, ktorí sa zúčastňujú plánovania. Takisto je dôležité aj zabezpečenie odovzdávania
informácií verejnosti. V prípade pravidelného odovzdávania informácií bude možné očakávať
relevantné pripomienky a podnety. V neposlednom rade je dôležité stanoviť si, ako bude
možné vznášať pripomienky a ako sa bude s pripomienkami narábať.
• Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý, ako výsledný dokument proces komunitného plánovania je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiách s rôznymi
osobami. Proces teda umožňuje, aby bol navrhnutý systém sociálnych služieb jedinečný,
neopakovateľný a plne zodpovedal miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
• Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce – správna a dobre fungujúca
spolupráca medzi všetkými účastníkmi prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb.
• Kompromis priania a možností – výsledkom komunitného plánovania je nájdenie
kompromisného riešenia medzi tým, čo sa chce dosiahnuť a tým, čo je k dispozícii. Dôležitú
úlohu nezohrávajú len materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež spoločná dohoda, ktorá
vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného plánu podieľať.

1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Pre úspešnosť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je nutné, aby boli do
procesu tvorby komunmitného plánu zapojené nasledovné 3 skupiny účastníkov:
1. Zadávatelia sociálnych služieb
Jedná sa o účastníkov komunitného plánovania, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť
sociálne služby pre obyvateľov územia, ktoré spadá pod jeho správu. V systéme slovenskej
verejnej správy sú zabezpečovateľmi sociálnych služieb práve obce a mestá - v tomto prípade
mesto Krásno nad Kysucou.
2. Poskytovatelia sociálnych služieb
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Poskytovateľmi sociálnych služieb môžu byť nasledovné subjekty, ktoré spĺňajú podmienky
stanovené zákonom o sociálnych službách:
• fyzické osoby,
• podnikateľské subjekty,
• súkromné neziskové organizácie,
• organizácie zriadené mestom,
• organizácie zriadene samosprávnym krajom,
• organizácie zriadené štátom
Postavenie všetkých poskytovateľských subjektov je v rámci komunitného plánovania rovnaké,
t.j. ciele a zámery subjektov majú rovnakú váhu.
3. Užívatelia sociálnych služieb
Užívateľom sociálnych služieb je každý, kto prijíma pomoc sociálnych služieb. Takisto sú to
aj občania, ktorí pomoc sociálnych služieb prijímali v minulosti alebo ju ešte len budú prijímať.
Počas života sa môže stať užívateľom sociálnych služieb každý občan. Zámery a ciele užívateľov
majú rovnaké alebo priam prioritné postavenie, ako zámery a ciele zadávateľov a poskytovateľov.
V priebehu procesu komunitného plánovania by mal byť kladený dôraz na výber cieľových skupín.
Základnými cieľovými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať sú:
• seniori,
• rodiny s deťmi a mládež,
• nezamestnaní,
• marginalizované menšiny,
• zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich rodiny,
• osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.
Účastníci procesu komunitného plánovania
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1.5 DOKUMENTY NADVÄZUJÚCE NA TVORBU
KOMUNITNÉHO PLÁNU
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krásno nad Kysucou je v súlade s nasledujúcimi
dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni:
1. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 20202
2. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2023
3. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2024
4. Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014 – 2019
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
6. Koncepcie sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva ŽSK
7. Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Bystrická dolina na roky 20152022
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť obsahuje informácie o sociálnej stránke mesta
Krásno nad Kysucou. Samostatná pozornosť je venovaná
demografickej analýze, ktorá obsahuje podrobné výstupy
a informácie o štruktúre obyvateľstva. Ďalšie časti sú venované
analýze poskytovateľov sociálnych služieb, informáciam o
bývaní a zdravotníctve.
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2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Mesto Krásno nad Kysucou leží v severozápadnej časti stredného Slovenska a spadá
do Žilinského kraja. Mesto sa nachádza v spádovom území okresného mesta Čadca, ktoré je
vzdialené približne 8 km. Výmera katastrálneho územia je 2777 ha. Stred mesta leží vo výške 384
m n. m..
Katastrálne územie mesta Krásno nad Kysucou obklopujú katastrálne územia obcí:
• Dunajov a Klubina z južnej strany,
• Zborov nad Bystricou z východnej strany,
• Oščadnica zo severnej strany,
• Čadca zo západnej strany.

2.2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Sociodemografická analýza je zameraná na sumarizáciu údajov o vývoji, štruktúre a začlenení
obyvateľstva podľa viacerých ukazovateľov.

2.2.1 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.2.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
V minulosti žilo v obci Krásno nad Kysucou viac ako 6900 obyvateľov, ich počet postupne klesal.
Vývoj počtu obyvateľov bol skúmaný za posledných 10 rokov, konkrétne od roku 2008 až po rok
2017. Hodnoty sú uvádzané vždy k 31.12. daného roku. Vývoj obyvateľstva v obci Krásno nad
Kysucou ma degresívny charakter. Počet obyvateľov sa od roku 2008 znížil o 257 ľudí, čo je pokles
o 3,83 % z ich súčasného počtu. Za posledných 10 rokov mala obec najvyšší počet obyvateľov v
roku 2008, s hodnotou 6964 obyvateľov. Súčasny stav obyvateľstva je spôsobený nepriaznivým
stavom migrácie v danom území.
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VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
Rok

Počet obyvateľov

2008

6964

2009

6938

2010

6950

2011

6905

2012

6864

2013

6837

2014

6831

2015

6809

2016

6807

2017

6707

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.2.1.2 HUSTOTA OBYVATEĽSTVA
Hustota obyvateľstva udáva priemerný počet obyvateľov na 1 km2 daného územia. V roku 2017
bola hustota obyvateľstva Krásna nad Kysucou približne 241obyvateľov na km2.

HUSTOTA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2017
Rok
2017

Hustota obyvateľstva
241 na km²

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.3 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to
v pomere 50,3 % ku 49,7 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2017
Pohlavie
Muži
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Pohlavie
Ženy

Počet obyvateľov
3376

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.4 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva (predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých
za dané obdobie). Za rok 2017 vzrástol počet obyvateľstva o 6 ľudí. Prírastok obyvateľstva
sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a úbytkom. Za sledované obdobie,
teda rok 2017 predstavovalo migračné saldo pokles o 19 obyvateľov. Celkový prírastok, ktorý
predstavuje súčet prirodzeného prírastku/úbytku a prírastku sťahovaním, mal záporne hodnoty
- pokles o 13 obyvateľov.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
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Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2008

-14

-26

-40

2009

10

-36

-26

2010

-9

21

12

2011

-15

-20

-35

2012

-6

-35

-41

2013

-7

-20

-27

2014

18

-24

-6

2015

-7

-15

-22

2016

-8

6

-2

2017

-6

-19

-25

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.5 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľstva v obci Krásno nad Kysucou sa delí do troch kategórií:
• Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená ku sledovanému obdobiu v počte 959
obyvateľov.
• Produktívna
Produktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 4870 obyvateľov.
• Poproduktívna
Poproduktívna: 64 a viac - predstavuje 878 obyvateľov ku 31.12. 2017.
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2017
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Poproduktívna

Produktívna zložka

zložka

Muži

501

2485

345

Ženy

458

2385

533

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.6 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (98,6 %), druhú
najpočetnejšiu skupinu tvorí obyvateľstvo českej národnosti (0,4 %).

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

6809

Maďarská

2

Rusínska

1
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Národnosť

Počet obyvateľov

Ukrajinská

1

Česká

27

Poľská

2

Srbská

11

Ruská

1

Moravská

2

Bulharská

1

Iná

3

Nezistená

58

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.7 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 12 náboženstvám, z ktorých dominantné
postavenie má rímskokatolícke (s počtom 6341 obyvateľov). K ostatným 11 náboženstvám sa
v sledovanom období roku 2011 prihlásilo 44 obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev

6341

Gréckokatolícka cirkev

9

Pravoslávna cirkev

12

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

9

Reformovaná kresťanská cirkev

5

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

1

Evanjelická cirkev metodistická

1

Kresťanské zbory

2
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Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Bratská jednota baptistov

1

Cirkev adventistov siedmeho dňa

1

Cirkev československá husitská

1

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní

2

Iná cirkev

15

Nezistené vierovyznanie

110

Obyvateľstvo bez vyznania

410

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.8 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie úplne stredné odborné vzdelanie s
maturitou (18,9 %). Pomerne veľká časť obyvateľov uviedla, že má ukončené len základné
vzdelanie (15,4 %). Najmenšie zastúpenie majú obyvatelia s vyšším odborným vzdelaním (0,9 %) a
doktorandským (0,4 %). Najzávažnejším údajom z tejto štatisky je že v roku 2011 bolo v obci (17,6
%) občanov bez vzdelania.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Základné vzdelanie

1063

Učňovské vzdelanie (bez maturity)

1075

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)

785

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou)

260

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)

1313

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou)

238

Vyššie odborné vzdelanie

56

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie

161
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

509

Vysokoškolské treťostupňové (doktorandské) vzdelanie

25

Bez vzdelania

1219

Nezistené vzdelanie

216

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.9 POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI OBYVATEĽSTVA
POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Počítačové znalosti

Počet obyvateľov

Práca s textom - áno

3486

Práca s textom - nie

2629

Práca s textom - nezistené

805

Práca s tabuľkami - áno

2700

Práca s tabuľkami - nie

3245

Práca s tabuľkami - nezistené

975

Práca s elektronickou poštou - áno

3263

Práca s elektronickou poštou - nie

2784

Práca s elektronickou poštou - nezistené

873

Práca s Internetom - áno

3847

Práca s Internetom - nie

2359

Práca s Internetom - nezistené

714

Zdroj: Štatistický úrad SR
2.2.1.10 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
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V obci žije 49,4 % ekonomicky aktívnych osôb, pričom len 2,5 % tvoria dôchodcovia – obyvatelia
v poproduktívnom veku. Najmenšie zastúpenie mali kategórie osoby v domácnosti a osoby na
materskej dovolenke (1,1 % a 1,3 %).

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Ekonomická aktivita

Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov)

2733

Pracujúci dôchodcovia

86

Osoby na materskej dovolenke

43

Osoby na rodičovskej dovolenke

173

Nezamestnaní

554

Študenti stredných škôl

395

Študenti vysokých škôl

188

Osoby v domácnosti

37

Práca s elektronickou poštou - nezistené

873

Dôchodcovia

1222

Príjemcovia kapitálových príjmov

8

Deti do 16 rokov

1273

Iné

44

Nezistené

164

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.3 ANALÝZA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
2.3.1 ANALÝZA ZARIADENÍ SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Zariadenie sociálnej a zdravotnej
starostlivosti

Počet

Základná charakteristika
Kapacita zariadenia je 8
obyvateľov. Pre obyvateľov
zariadenia je poskytovaný
celoročný pobyt so stravovaním a
bývaním v dvojposteľových izbách.
Obyvatelia majú tiež zabezpečené
zaopatrenie, upratovanie, pranie a
žehlenie osobného šatstva,
poskytovanie pomoci pri
vykonávaní základných životných
úkonov, doprovod k lekárovi a tiež

Dom s opatrovateľskou službou

1

poradenstvo. V ich činnosti nie je
zanedbávaná ani záujmová
kultúrna činnosť, ako doplnkové
služby.
Zriaďovateľom zariadenia bol
Obvodný úrad Čadca, od 1. 7. 2002
delimitačným protokolom toto
zariadenie prevzalo Mesto Krásno
nad Kysucou.
Počet zamestnancov na plný
pracovný úväzok: 2. Jedna
pracovníčka so stredoškolským
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Počet

Základná charakteristika
vzdelaním, 1 pracovníčka má
opatrovateľský kurz.

2.3.2 ANALÝZA SLUŽIEB ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Služby sociálnej a zdravotnej
starostlivosti

Počet

Základná charakteristika
Združuje občanov s telesným
postihnutím a ťažkým telesným
postihnutím, rodičov telesne
postihnutých detí, ich rodinných
príslušníkov a ostatných telesne
postihnutých občanov. Ich cieľom je
pomáhať týmto osobám pri riešení
ich sociálnych, ekonomických,
psychických, spoločenských

Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami a klub dôchodcov v
Krásne nad Kysucou

záujmov a potrieb na princípoch
1

humanizmu a demokracie.
Združenie sa podieľa na vytváraní
predpokladov, aby osoby s
telesným
postihnutím žili plnohodnotný,
integrovaný život v spoločnosti
zdravých spoluobčanov.
Združenie nemá žiadnych
zamestnancov, ale ich činnosť
zabezpečujú 7 dobrovoľníci ako
neplatení funkcionári zväzu.
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Počet

Základná charakteristika
Mesačne poskytujú poradenstvo
približne 20 - 50 klientom.
Organizujú rekondičné pobyty,
kultúrne, športové a spoločenské
akcie a účasť na rôznych
podujatiach.
V rámci ambulantných sociálnych
služieb je
zabezpečené poskytovanie
opatrovateľskej služby v zmysle § 41
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. Jej zabezpečovanie je
vnútorne upravené VZN Mesta
Krásno nad Kysucou o spôsobe
určenia úhrady, výšky úhrady a
spôsobe platenia úhrady za

Poskytovanie opatrovateľskej
služby

1

opatrovateľskú službu č. 45/2012.
Službu vykonávajú zamestnanci
mesta Krásno nad Kysucou. Práca
je vykonávaná priamo v domácnosti
odkázanej osoby. Opatrovateľská
služba je poskytovaná fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej II. podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych
službách a je odkázaná na pomoc
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Počet

Základná charakteristika
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o svoju domácnosť a
základných sociálnych aktivitách
podľa prílohy č. 4 zákona o
sociálnych službách. Rozsah úkonov
určuje mesto na základe sociálnej
posudkovej činnosti.

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na

Výška finančného príspevku pri poskytovaní

pomoc inej fyzickej osoby

opatrovateľskej služby (mesiac)

II. stupeň

89,82 eura

III. stupeň

179,68 eura

IV. stupeň

269,47 eura

V. stupeň

359,29 eura

VI. stupeň

449,18 eura

2.4 ANALÝZA ZARIADENÍ BÝVANIA A SOCIÁLNEJ
STAROSTLIVOSTI
2.4.1 BÝVANIE A UBYTOVACIE ZARIADENIA
V rámci bytovej politiky mesta je potrebné do roku 2020 vystavať nové byty pre narastajúci
záujem o trvalé bývanie v meste. Z územnoplánovacej dokumentácie mesta vyplýva, že je
potrebné postaviť 325 bytov. 112 bytov bude realizovaných formou nízkopodlažných bytových
domov, zvyšok 213 bytov formou samostatne stojacich rodinných domov.
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2.4.2 ZDRAVOTNÍCTVO
V meste sa nachádza zdravotné stredisko, v ktorom sídlia zdravotnícky pracovníci zameraní na
rôzne oblasti. Stredisko sa nachádza na ulici MUDr. Halka č. 1367.
Nachádzajú sa tu nasledovné špecializácie:
• Všeobecný praktický lekár
• Stomatológ
• Neurológ
• Otolaryngológ a Foniater
• Pediater
• Gynekológ
V zdravotnom stredisku je umiestnená aj lekáreň.
Pri potrebe ambulancií vyššej kategórie, resp. nutnosti hospitalizácie a umiestnenia na lôžko
môžu obyvatelia mesta využiť zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v krajskom meste
Žilina.

2.5 PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY OBYVATEĽOV
V rámci tvorby resp. aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb bol vykonaný prieskum
verejnej mienky prostredníctvom online dotazníka, do ktorého sa mohli obyvatelia obce vyjadriť
k jednotlivým oblastiam z rámci sociálnych služieb v meste. Dotazník bol uverejnený na webovej
stránke mesta a obyvatelia boli upozornení o jeho existencií a možnosti zapojiť sa do prieskumu
prostredníctvom informácie na webe obce. Do prieskumu sa vyjadrilo 64 respondentov.
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Z pohľadu soc. služieb, ktoré obyvateľom obce najviac chýbajú boli najčastejšie spomínané
zariadenia pre seniorov a domov dôchodcov, ktorý v meste absentuje. Z pohľadu obyvateľov tieto
zariadenia chýbajú v meste Krásno nad Kysucou.
V otázke záujmu o konkrétne soc. služby sa obyvatelia vyjadrili nasledovne:
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Obyvatelia mesta, ktorí sa zapojili do prieskumu verejnej mienky k tvorbe KPSS mesta taktiež
odpovedali na perspektívu mesta resp. budúci stav, na ktorý by sa malo mesto zamerať a ktoré
služby doplniť resp. rozširovať a zlepšovať ich kvalitu.

2.6 ZHRNUTIE ANALYTICKEJ ČASTI
Na základe analýzy súčaného stavu v oblasti sociálnych služieb v meste Krásno nad Kysucou
boli definované odporúčania na rozvoj sociálnej oblasti mesta Krásno nad Kysucou. Analýzou
sociálnych služieb mesta bola zistená potreba výstavby soc. bytov v meste pre osoby, ktoré sa
ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Pre seniorov v meste sa odporúča vybudovanie denného
stacionára, kotrý by dával možnosť dlhodobého pobytu, resp. využívania oprávneným skupinám.
Ďalšími odporúčaniami sú viaceré rekonštrukcie objektov soc. starostlivosti, ako je domov
opatrovateľskej služby a útulku pre ľudí bez domova.
Súčasťou analýzy bolo aj vykonanie prieskumu verejnej mienky obyvateľov mesta, ktorí vyjadrili
svoje potreby a názory na sociálne aspekty v meste.
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2.7 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

»

Existencia zdravotného strediska v
meste

»

Opatrovateľská služba

»

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
všeobecného aj odborného typu

Slabé stránky
8

»

7

Nedostatočná bytová výstavba

7

8

(ambulancie, NsP)
Príležitosti

»

Možnosti získavania finančných
prostriedkov z fondov EÚ

Ohrozenia

»
7

Meniaca sa legislatíva v oblasti
6

fungovania zariadení poskytujúcich
sociálne služby

»

Nedostatok grantových schém na

7

podporu rozvoja soc. služieb v meste

2.7.3 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 23 - 7 = 16, rozdiel príležitostí a ohrození bol 7 - 13 = -6, čo
spoločne udáva defenzívny typ stratégie.
Ide o typ stratégie, ktorý je zvolený pri prevahe silných stránok a ohrození. Defenzívna
stratégia je charakteristická pre dobre zabezpečené riešené územie, ktoré sa však nachádza v
nepriaznivom prostredí. Defenzívna stratégia chráni získanú pozíciu riešeného územia.
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje rozvojovú stratégiu sociálnej oblasti,
ktorá je jednou z hlavných častí komunitného plánu. Na
samotnom vrchu rozvojovej stratégie sa nachádza vízia podáva pohľad, akým smerom sa bude mesto uberať. Na ňu
nadväzujú jednotlivé ciele, priority, opatrenia a aktivity, ktoré
by malo mesto v budúcnosti realizovať. Namä strategická časť
dokumentu je "živá", t. z. že bude priebežne a pravidelne
aktualizovaná podľa aktuálnych potrieb komunít žijúcich v
meste Krásno nad Kysucou.
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3.1 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI
Prioritou pre obyvateľov mesta Krásno nad Kysucou sú (ako vyplynulo z prieskumu) je
zabezpečenie sociálnych bytov a služieb pre seniorov. Mesto ďalej plánuje rozvíjať dostupné
terénne služby, ako opatrovateľská služba, donáška stravy prostredníctvom jedálne pre
dôchodcov a pod. Vzhľadom na skutočnosť, že o túto formu služby je neustále zväčšujúci sa
záujem, budeme aj naďalej podporovať jej rozvoj a skvalitňovať poskytovanie špeciálne na to
vyškolenými terénnymi pracovníkmi. Klient pri tejto sociálnej službe zotrváva vo svojom
prirodzenom domácom prostredí, nestráca kontakt so svojou rodinou a sú napĺňané jeho
potreby.
Pri rozvoji sociálnych služieb v pobytových v zariadeniach je veľký záujem o zabezpečenie
kvalitných a dostupných sociálnych služieb osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby alebo dôchodcom, ktorí potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov.
Tieto služby je možné zabezpečovať v zariadení pre seniorov a táto povinnosť pre mesto vyplýva
aj priamo zo zákona o sociálnych službách. Požiadavkou sú zariadenia, ktoré umožnia klientom žiť
v zariadení rodinného typu. Sociálne služby sa poskytujú prostredníctvom odborných, obslužných
a ďalších činností.
Zákon o sociálnych službách ukladá mestám povinnosť zabezpečovať sociálne služby na
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, čo v
našich podmienkach predstavuje zriadenie útulku pre bezdomovcov. Priestorové problémy
uvedeného zariadenia nás nútia riešiť do budúcnosti tento stav. Do kategórie služieb, ktoré slúžia
na uspokojovanie základných životných podmienok, patrí aj zariadenie núdzového bývania. Ide o
zariadenie, v ktorom sa poskytuje dočasné bývanie a iné služby osobe, na ktorej je páchané násilie,
osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie.
Zároveň je potrebné rozšíriť aj donášku obeda do domácnosti klientom, ktorí si pre svoj zdravotný
stav nemôžu sami zabezpečiť túto činnosť. Priestorové problémy uvedeného zariadenia nútia
mesto riešiť do budúcnosti tento stav.
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3.2 VÍZIA

„Mesto Krásno nad Kysucou reflektujúce
potreby svojich obyvateľov a starajúce sa
hlavne o tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú.“
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA
Projektový zámer



Monitorovanie



1. ZVÝŠENIE KVALITY BÝVANIA
1.1 Bývanie pre sociálne znevýhodnené a ohrozené skupiny
1.1.1 Sociálne byty
1.1.1.1 Výstavba sociálnych bytov



1.1.2 Núdzové bývanie
1.1.2.1 Vytvorenie priestorov typu azylový dom pre ohrozené skupiny obyvateľov



2. SKVALITNENIE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PRE
SENIOROV
2.1 Priestory pre seniorov
2.1.1 Dom opatrovateľskej služby
2.1.1.1 Rekonštrukcia a rozšírenie domu opatrovateľskej služby



2.1.2 Denný stacionár
2.1.2.1 Vybudovanie denného stacionára pre seniorov

2.2 Terénne služby



2.2.1 Opatrovateľská služba
2.2.1.1 Poskytovanie kvalitnej opatrovateľskej služby seniorom
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3.4 OPIS AKTIVÍT/PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1
Názov projektu

Výstavba sociálnych bytov

Garant

Mesto Krásno nad Kysucou

Kontaktná osoba garanta

Ing. Jozef Grapa

Partneri garanta

Mestské zastupiteľstvo, predovšetkým sociálno-bytová
komisia

Realizátor

Bude uvedený v projektovej dokumentácii

Začatie a ukončenie projektu

Bude upresnený neskôr až Bude upresnený neskôr

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Používatelia

Zabezpečenie bytov pre sociálne odkázané skupiny
obyvateľov
Počet nových sociálnych bytov
Obyvatelia mesta Krásno nad Kysucou - soc.
znevýhodnené skupiny

Indikátory monitoringu

Aktuálna využiteľnosť soc. bytov

Predpokladané finančné náklady

Bude uvedené v projektovej dokumentácii

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky

Budú dohodnuté s realizátorom zákazky

Riziká
Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo
Poznámky

novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB)
a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní, ktoré od 1. 1. 2018

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
19. MARCA 2018

OBCE-EPRO.SK

34

2018 - 2022

STRATEGICKÁ ČASŤ

Názov projektu

KRÁSNO NAD KYSUCOU

Vytvorenie priestorov typu azylový dom pre ohrozené
skupiny obyvateľov

Garant

Mesto Krásno nad Kysucou

Kontaktná osoba garanta

Ing. Jozef Grapa

Partneri garanta

Mestské zastupiteľstvo, predovšetkým sociálno-bytová
komisia

Realizátor

Bude uvedený v projektovej dokumentácii

Začatie a ukončenie projektu

Bude upresnený neskôr až Bude upresnený neskôr

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Zabezpečenie prechodných a ubytovacích kapacít pre
ohrozené skupiny obyvateľov

Výstupy

Počet nových priestorov takéhoto zamerania

Používatelia

Obyvatelia obce v ohrození

Indikátory monitoringu

Počet, kvalita a aktuálna využiteľnosť týchto priestorov

Predpokladané finančné náklady

Bude uvedené v projektovej dokumentácii

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky

Budú dohodnuté s realizátorom zákazky

Riziká
Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3
Názov projektu

Rekonštrukcia a rozšírenie domu opatrovateľskej
služby

Garant

Mesto Krásno nad Kysucou

Kontaktná osoba garanta

Ing. Jozef Grapa

Partneri garanta
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Realizátor

Bude uvedený v projektovej dokumentácii

Začatie a ukončenie projektu

Bude upresnený neskôr až Bude upresnený neskôr

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Používatelia
Indikátory monitoringu
Predpokladané finančné náklady

Aktuálny stav a kapacita domu opatrovateľskej služby
nespĺňa požadované nároky
Celkové zvýšenie kvality objektu
Počet/zoznam rekonštruovaných prvkov Počet nových
miest
Obyvatelia obce - predovšetkým seniori
Počet nových miest (rozšírená kapacita) - skutočný stav,
využiteľnosť
Budú uvedené v projektovej dokumentácii

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky

Budú dohodnuté s realizátorom zákazky

Riziká
Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 4
Názov projektu

Vybudovanie denného stacionára pre seniorov

Garant

Mesto Krásno nad Kysucou

Kontaktná osoba garanta

Ing. Jozef Grapa

Partneri garanta

Mestské zastupiteľstvo, predovšetkým sociálno-bytová
komisia

Realizátor

Bude uvedený v projektovej dokumentácii

Začatie a ukončenie projektu

Bude upresnený neskôr až Bude upresnený neskôr

Stav projektu pred realizáciou

Mesto nemá vytvorený vlastný denný stacionár

Cieľ projektu
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Výstupy

Kapacita denného stacionára

Používatelia

Obyvatelia obce - seniori

Indikátory monitoringu

Kapacita a aktuálna využiteľnosť denného stacionára

Predpokladané finančné náklady

Budú uvedené v projektovej dokumentácii

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky

Budú dohodnuté s realizátorom zákazky

Riziká
Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 5
Názov projektu

Poskytovanie kvalitnej opatrovateľskej služby seniorom

Garant

Mesto Krásno nad Kysucou

Kontaktná osoba garanta

Ing. Jozef Grapa

Partneri garanta

Mestské zastupiteľstvo, hlavne bytovo-sociálna komisia

Realizátor

Mesto Krásno nad Kysucou

Začatie a ukončenie projektu

2018 až 2023

Stav projektu pred realizáciou
Dlhodobo poskytovať kvalitnú opatrovateľskú službu
Cieľ projektu

seniorom (dochôdcom), ktorí žijú v meste Krásno nad
Kysucou

Výstupy

Počet seniorov využívajúcich opatrovateľskú službu

Používatelia

Obyvatelia mesta - seniori

Indikátory monitoringu

Predpokladané finančné náklady
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Zdroje financovania
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
19. MARCA 2018

OBCE-EPRO.SK

38

2018 - 2022

KRÁSNO NAD KYSUCOU

REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť obsahuje harmonogram realizácie jednotlivých
aktivít a informácie o procese monitorovania a hodnotenia.
Časový harmonogram je len orientačný a môže sa meniť v
závislosti od reálnej situácie v meste.
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4.1 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie projektových zámerov
(aktivít), ktoré boli zadefinované v rámci rozvojovej stratégie komunitného plánu. Pomáha zistiť, či
sa dodržuje stanovený plán a odhaľuje príp. chyby a riziká, ktoré môžu nastať pri jeho realizácii.
Ak sa odhalia počas tohto procesu, nemusia v konečnom dôsledku predstavovať žiadny
problém. Informácie k monitorovaniu a hodnoteniu jednotlivých aktivít sú uvedené v tabuľkách pri
príslušných projektových zámeroch. Najaktuálnejšie informácie je možné získať po kontakovaní
mestského zastupiteľstva.
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5.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Z analýzy sociálnych služieb vyplýva, že v meste Krásno nad Kysucou a jeho okolí prevláda
dopyt po sociálnych službách najmä v oblasti bývania (sociálne byty a priestory pre ohrozené
skupiny obyvateľov - azylový dom) a taktiež dopyt po kvalitnej opatrovateľskej službe pre
seniorov. Aktuálna sieť sociálnych služieb je nedostatočná a nepokrýva oprávnený dopyt občanov
po ich poskytovaní.
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2022 je spracovaný podľa aktuálnej novely
č. 331/2017 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa pôvodný zákon č. 448/2008 o soc. službách a taktiež
vychádza názorov a potrieb prijímateľov sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb Je
to otvorený dokument, pripravený na jeho ďalšie dopĺňanie a aktualizovanie.
Dokument bol spracovaný v období január - marec 2018 v spolupráci mestského zastupiteľstva
a spoločnosti PROROZVOJ, s. r. o.
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