
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB



KOMPETENCIE A ÚLOHY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Mestá a obce plnia úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení úlohy na úseku sociálnej 

pomoci ( §4 ods.3 písm.p). Rozsah a úlohy v oblasti sociálnej pomoci pre miestnu samosprávu sú

definované najmä prostredníctvom troch zákonov:

 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi - originálna pôsobnosť

 Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele – (vykonáva opatrenia na 

predchádzanie vzniku porúch, organizuje výchovné a sociálne programy, poskytuje príspevok na 

dopravu za dieťaťom do DeD, poskytuje príspevok na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v DeD)

 Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách



VÝCHODISKÁ STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

 ÚROVEŇ ŠTÁT - Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

 ÚROVEŇ KRAJ - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb

 ÚROVEŇ OBEC – Strategické dokumenty obce, napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Aké zmeny plánovať v štruktúrovaní ponuky služieb pre obyvateľov a akým spôsobom ich realizovať? 

Na základe čoho vybaviť dané územie potrebnými službami? 

Ako účelne a hospodárne sieťovať jednotlivé služby v záujme dosiahnutia čo najkomplexnejších a najefektívnejších

ponúk pre uspokojenie potrieb ľudí? 



STRATEGICKÉ DOKUMENTY OBCE

 KPSS sa od iných strategických dokumentov líši tým, že užívatelia sociálnych služieb sú omnoho viac závislí na 

sociálnych službách ako iné cieľové skupiny pri iných strategických dokumentov. 

 PHSR vníma sociálny rozvoj "širšie“ – verejné služby, politika bývania, verejné zdravie,…. Každá oblasť by mala byť

samostatne vypracúvaná podrobnejšie v strategických dokumentoch (napr. KPSS)

 KPSS sa robí za účelom plánovania rozvoja SS a ich finančného krytia. 



SÚVISLOSŤ MEDZI KOMUNITNÝM PLÁNOVANÍM SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB A PROGRAMOVÝM ROZPOČTOVANÍM

 Programové rozpočtovanie (rozpočtovanie orientované na výsledky) je systém

založený na plánovaní úloh a aktivít územnej samosprávy (obce/mesta) v nadväznosti

na jej priority a alokovanie disponibilných zdrojov do programov, s dôrazom na 

výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov

 §83 ods.(5) bod e) ukladá určiť v KPSS aj finančné podmienky na tvorbu a realizáciu

KPSS. Finančnými podmienkami sa rozumie určenie finančných zdrojov z rozpočtu

obce na spolufinancovanie potrebných kapacít jednotlivých druhov a foriem sociálnej 

služby.



PROCES PLÁNOVANIAV OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE je metóda, prostredníctvom ktorej je 

možné na úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne

služby, tak aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a 

zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami



KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE

Ide o otvorený proces plánovania, ktorého cieľom je:

 Napĺňať potreby občanov pomocou dostupných a kvalitných foriem pomoci

 Zabezpečovať zdroje na jednotlivé druhy sociálnych služieb

 Hľadať optimálne riešenie vo vybavenosti a efektívnosti sociálnych služieb, ktoré

najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám ľudí. 





DOBRE SPRACOVANÝ KOMUNITNÝ PLÁN

 Je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu

 Je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite

 Zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám

 Stanoví krátkodobé a dlhodobé ciele a priority rozvoja komunity

 Mapuje všetky verejné, súkromné a dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k 

naplneniu vytýčených cieľov

 Obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupu a priebežného informovania verejnosti



CIEĽOM KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA JE 

 Posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov mesta/obce/komunity

 Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a 

skupín

 Opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji (v niektorých

prípadoch predstavujú pre obyvateľov hrozbu, alebo vyvolávajú strach a neistotu)



MARIA MACHAJDÍKOVÁ, (NADÁCIA SOCIA)


