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I.

ÚVOD
Na základe potreby rozvoja sociálnych sluţieb sa mesto Dobšiná rozhodlo v súlade so
zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách vypracovať Komunitný plán sociálnych
sluţieb mesta Dobšiná.
§ 83 zákona o sociálnych sluţbách ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný plán
sociálnych sluţieb, v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych sluţieb a prijímateľmi
sociálnych sluţieb v územnom obvode obce – mesta. Komunitný plán sa vypracováva
v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych sluţieb, s ohľadom na miestne špecifiká
a potreby.
Komunitné plánovanie je vhodný spôsob, ako začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie
partnerstvá v rôznych oblastiach. V porovnaní s inými metódami výrazne posilňuje princípy
zastupiteľskej demokracie, nakoľko zapája všetkých, ktorých sa daná oblasť týka. V procese
prevaţuje dialóg a vyjednávanie, dosiahnutý výsledok je prijatý a podporovaný väčšinou
účastníkov.

1.1. Ciele komunitného plánovania sociálnych sluţieb
 Posilňovať sociálnu súdrţnosť všetkých obyvateľov mesta.
 Predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.
 Opäť vtiahnuť do ţivota komunity, tých, ktorí stoja na jej okraji.

1.2. Hlavné princípy komunitného plánovania
 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi.
 Zapájanie miestneho spoločenstva.
 Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov.
 Práca s informáciami.
 Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôleţitý ako výsledný dokument.
 Zohľadnenie uţ vytvorenej a osvedčenej spolupráce.
 Kompromis priania a moţností.

1.3. Účastníci komunitného plánovania
 Prijímateľ – občan v nepriaznivej sociálnej alebo krízovej situácii, ktorému sú sluţby
určené.
 Poskytovateľ – je subjekt poskytujúci sociálne sluţby (na základe podmienok
stanovených zákonom).
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 Objednávateľ – je zodpovedný za zaistenie sociálnych sluţieb v danej komunite.
Objednávateľom sú najmä obce a vyššie územné celky, v kompetencii ktorých je
sociálna oblasť. V tomto prípade je objednávateľom sociálnych sluţieb mesto Dobšiná.
 Sociálna sluţba – je odborná činnosť, obsluţná činnosť alebo iná činnosť, alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
 prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie, alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
 zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný ţivot
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ţivotných
potrieb fyzickej osoby,
 riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
 Komunita – je tvorená ľuďmi, ktorí ţijú na jednom mieste a majú medzi sebou rôzne
sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale aj k miestu kde ţijú.
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1.4.

HISTÓRIA MESTA DOBŠINÁ
Územie, na ktorom vznikla Dobšiná patrilo od roku 1243 jednému z najmocnejších

uhorských rodov - Bebekovcom. Získali ho od Belu IV. za pomoc v boji proti Tatárom. Prvá
písomná zmienka pochádza z roku 1326, keď Bebekovci poverili šoltýsa (dedičného richtára)
Mikuláša zaloţením baníckeho mesta. Názvy mesta sa v priebehu rokov menili nasledovne:
rok 1336 Dobsina, rok 1387 Dopsina, rok 1429 Dobsyna, rok 1773 Dobschina, Dobscchau,
Dobssyna, rok 1863 Dobsina, rok 1920 Dobšina a od roku 1927 Dobšiná. Ešte ako osada bola
zaloţená podľa krupinského práva a pozvali do nej nemeckých kolonistov. Vďaka
prosperujúcemu baníctvu sa osada postupne vyvinula na mesto (civitas) a v roku 1417 získala
od Ţigmunda Luxemburského právo meča. Dňa 14. októbra 1584 nad ránom mesto prepadli
Turci, vyplienili ho a 352 obyvateľov odvliekli do zajatia. Podriadenosť voči zemepánom sa
uvoľnila po vymretí štítnických Bebekovcov v roku 1594. Po schválení Maximiliánovho
banského poriadku v roku 1723 bolo mesto oslobodené od zemepánskych poplatkov z
baníctva a mohlo uţívať práva slobodného kráľovského mesta. Počas protihabsburských
povstaní sa v Dobšinej vyrábali zbrane pre kurucké vojsko. Na ďalší rozvoj mesta mal
najväčší vplyv rozvoj baníctva a ţeleziarstva. Základy ţeleziarskej výroby tu boli postavené v
roku

1680,

keď

saský

technik

Daniel

Fischer

postavil

prvú

vysokú

pec.

V ţeleziarskej výrobe pokračoval známy podnikateľ Pavol Lányi, ktorý dal v meste
a jeho okolí začiatkom 18. storočia vybudovať prvé vysoké pece (zanikli aţ začiatkom 20.
storočia). V Dobšinej bol zriadený banský súd (v roku 1743 bol zrušený). Koncom 19.
storočia sa začala prejavovať kríza baníctva, rozmohlo sa vysťahovalectvo. V roku 1919 sa tu
pod vplyvom intervencie maďarských vojsk odohrala tzv. Dobšinská vzbura. Vodcovia
vzbury boli potrestaní a mesto muselo zaplatiť vojenskú kontribúciu. V rokoch 1938 - 1945,
keď bola časť roţňavského okresu (vrátane Roţňavy) pripojená k Maďarsku, sa Dobšiná stala
okresným mestom a sídlom okresného úradu. Počas SNP tu malo sídlo veliteľstvo 3. úseku II.
taktickej skupiny povstaleckej armády a bola tu zriadená aj vojenská poľná nemocnica. V
roku 1944 bol vytvorený Revolučný národný výbor, neskôr Mestský národný výbor a od roku
1990 má mesto zriadený Mestský úrad.
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I. ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1.

Sociálno – demografická analýza

Základná charakteristika
Poloha:
Kraj:
Rozloha:
Počet obyvateľov:
Priemerný vek:
Hustota obyvateľov na km2:

východné Slovensko
Košický
82,72 km2

5 139 (údaj k 31.12.2013)
32,51 rokov
62,13

Obrázok č. 1

Mesto Dobšiná sa nachádza v údolí Dobšinského potoka v juhovýchodnej časti Slovenského
Rudohoria (486 m. n. m.). Juţnú časť chotára tvorí prevaţne hornatina, na severozápade
vrchovina a severovýchod zaberá výbeţok Národného parku Slovenský raj. Stýka sa tu päť
geomorfologických útvarov. Na severe je to časť Spišsko-Gemerského krasu Slovenský raj, v
strede sa nachádza výbeţok Volovských vrchov (Knola) a výbeţok Stolických vrchov
(Stolica) a na juhu časť Revúckej vrchoviny, Dobšinské predhorie. V jej katastrálnom území
sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa (sprístupnená v roku 1871), ktorá bola dňa 29. 11.
2000 zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. V osade Dobšinská Ľadová
Jaskyňa sa nachádza taktieţ chránený prírodný výtvor Ostrá skala.
V okolí prevládajú bukové a zmiešané lesy. Z lesných plodov sa vyskytujú čučoriedky,
brusnice, maliny, černice, huby a šípky. S výnimkou zubra európskeho sa tu vyskytuje
raticová zver, zo šeliem je to vlk, medveď, rys ostrovid, mačka divá a pod.

Strana 6

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŢIEB MESTA DOBŠINÁ

1.1.1

Základné demografické údaje o meste Dobšiná a jeho obyvateľoch
Názov obce

Dobšiná

Kód obce
Štatút obce
Okres
Kraj

525634
mesto
Roţňava
Košický

Základné demografické údaje (k 31.12.2013)
Počet obyvateľov

5 139

Veková štruktúra obyvateľov
Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek
Počet sobášov
Počet rozvodov
Počet ţivonarodených
z toho muţi
z toho ţeny
Počet zomretých spolu
z toho muţi
z toho ţeny
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov
spolu
z toho muţi
z toho ţeny
Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov
od 65 do 69 rokov
od 70 do 74 rokov
od 75 do 79 rokov
od 80 do 84 rokov
od 85 do 89 rokov
90 rokov a viac rokov
Miera nezamestnanosti

1 303
3 257
579
22
3
94
51
43
42
19
23
-8
2
-10

168
123
97
66
42
12
22%

Tab. č. 1 (zdroj: Mestský úrad Dobšiná, evidencia obyvateľov k 31.12.2013)
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2.1.2. Vývoj počtu obyvateľov, prirodzený pohyb populácie a migrácia obyvateľstva
2009

2010

2011

2012

2013

5158

5162

5161

5147

5139

z toho muţi

2590

2598

2596

2589

2591

z toho ţeny

2568

2564

2565

2558

2548

Celkový prírastok/úbytok

14

4

-1

-14

-8

ţivonarodení

100

84

103

83

94

zomrelí

51

47

48

44

42

Prirodzený
prírastok/úbytok

49

37

55

39

52

prisťahovaní

41

39

15

35

22

vysťahovaní

76

72

71

88

82

mechanický
prírastok/úbytok

-35

-33

-56

-53

-60

Počet obyvateľov

Tab. č. 2 (zdroj: ŠÚ SR k 31.12.2013)

Počet obyvateľov
5165
5160
5155
5150
5145

Počet obyvateľov

5140
5135
5130
5125
2009

2010

2011

2012

Graf č. 1
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Vývoj základných demografických prvkov mesta Dobšiná poukazuje na nasledovné
skutočnosti:
V meste Dobšiná bolo k 31.12.2013 k trvalému pobytu prihlásených 5 139 obyvateľov.
Z uvedeného grafu vyplýva, ţe počet obyvateľov v rokoch 2009 - 2011 mal mierne kolísavú
tendenciu. Najvyšší úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v porovnaní rokov 2012 – 2013.
Celkové demografické správanie sa obyvateľstva na Slovensku predpokladá zniţovanie
počtu obyvateľov. Celkový prírastok/úbytok má za posledné roky klesajúcu tendenciu. Je to
spôsobené najmä migráciou obyvateľstva. Nakoľko v meste Dobšiná stále prevláda 22 %
nezamestnanosť a nedostatok voľných pracovných miest, sú obyvatelia mesta nútení
odchádzať za prácou do iných miest a tieţ mimo svojej krajiny. Odchod obyvateľstva
spôsobil za posledné obdobie aj nárast vysťahovalcov. Aktuálna situácia spôsobila aj nízky
nárast prisťahovaných obyvateľov.
Národnostné zloţenie obyvateľstva

2.1.3

Národnosť

Počet obyvateľov

%

slovenská
maďarská
rómska
ukrajinská
česká
nemecká
poľská
bulharská
ostatné
nezistená
celkom

4083
13
613
1
13
8
4
1
3
963
5702

71,61
0,23
10,75
0,02
0,23
0,14
0,07
0,02
0,05
16,89
100

Tab. č. 3 (zdroj: ŠÚ SR k 31.12.2011)

Národnostné zloţenie obyvateľstva
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71,61%

16,89%
0,23%

10,75%

0,02% 0,23% 0,14% 0,07% 0,02% 0,05%

Graf č. 2
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V národnostnom zloţení jednoznačné prevaţuje slovenská národnosť a tú tvorí aţ 71,61%
obyvateľov, druhou najpočetnejšou národnosťou je nezistená národnosť, ktorá tvorí celkovo
16,89%. Na základe grafického znázornenia je moţné konštatovať, ţe rómska menšina
predstavuje aţ 10,75%. Rómske menšiny v meste majú vzrastajúcu tendenciu. Okrem toho
v meste Dobšiná ţijú aj obyvatelia iných národností – maďarská, ukrajinská, česká,
nemecká, poľská, bulharská a ostatné.

2.1.4

Zloţenie obyvateľstva podľa vierovyznania
Náboţenské vyznanie

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev avsburgského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Apoštolská cirkev
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Bez vyznania
Iné
Nezistené
Spolu

počet obyvateľov

%

1595
32
6
1126
6
32
40
20
3
12
1
1759
5
1065
5702

27,97
0,56
0,11
19,75
0,11
0,56
0,70
0,35
0,05
0,21
0,02
30,85
0,09
18,68
100

Tab. č. 4 (zdroj: ŠÚ SR k 31.12.2011)

35
30

Náboţenské zloţenie obyvateľstva
30,85%

27,97%

25

19,75%

20

18,68%

15
10
5

0,56% 0,11%

0,11% 0,56% 0,7% 0,35% 0,05% 0,21% 0,02%

0

Graf č. 3
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Z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vyplýva, ţe v meste Dobšiná
čo sa týka náboţenského vyznania, bolo v sledovanom roku najviac obyvateľov bez
vyznania (30,85%). Druhou najpočetnejšou skupinou boli obyvatelia s rímskokatolíckym
vierovyznaním (27,97%), nasledovala evanjelická cirkev augsburského vyznania (19,75%).
Obyvatelia s nezisteným vierovyznaním predstavovali 18,68 %.

2.1.5

Analýza súčasného stavu poskytovateľov sociálnych sluţieb

Subjekty poskytujúce sociálne
sluţby - názov, adresa
Mesto Dobšiná - Zariadenie
opatrovateľskej sluţby, SNP 620,
Dobšiná

Cieľová skupina

Súčasný
stav

Plánovaný
stav

seniori - ţeny

3 miest

8 miest

dôchodcovia, FO odkázané
na pomoc inej FO

10 miest

25 miest

Denné centrum (Klub dôchodcov),
Jarková 370, Dobšiná

seniori

80 členov

80 členov

Detský domov, Nová 809, Dobšiná

deti

90 detí

100 detí

marginalizovaní obyvatelia

3 miesta

3 miesta

Opatrovateľská sluţba - terénna

Terénna sociálna práca
Tab. č. 5

V meste Dobšiná v súčasnosti pôsobí 5 subjektov poskytujúcich sociálne sluţby. Cieľovou
skupinou poskytovaných sluţieb sú seniori, deti a marginalizovaní obyvatelia. Mesto
zároveň prevádzkuje zariadenie opatrovateľskej sluţby s kapacitou 8 miest, ktoré poskytuje
pobytové sluţby ţenám v dôchodkovom veku. Pre obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc
iných je v meste zriadená terénna opatrovateľská sluţba. V meste existuje denné centrum,
resp. klub dôchodcov s plnou obsadenosťou aţ 80 členov. Pre opustené deti je v meste
zriadený detský domov s kapacitou pre 100 detí. Aktuálne je detský domov obsadený na
90%. V súčasnosti mesto Dobšiná prevádzkuje aj terénnu sociálnu prácu, ktorú vykonávajú
3 terénne sociálne pracovníčky. Cieľovou skupinou sú hlavne miestni marginalizovaní
obyvatelia.

2.2. Identifikácia a analýza cieľových skupín príjemcov sociálnych sluţieb a ich
potrieb
Príjemcovia, adresáti sociálnych sluţieb v meste Dobšiná sú uţ v súčasnosti v rôznej miere
odkázaní na pomoc iných, s rôznorodými poţiadavkami na formy a druhy sociálnych sluţieb
vyjadrujúcich mieru intervencie pri riešení svojej sociálnej núdze, ako aj ostatných
súvisiacich sociálnych problémov. Do budúcnosti sa vzhľadom na súčasný demografický
vývoj predpokladá narastajúci záujem o sluţby v tejto oblasti a potreba ich napĺňania.
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Ako naznačuje súčasný demografický vývoj mesta Dobšiná, obyvateľstvo postupne starne.
Počet zariadení poskytujúcich sociálne sluţby v meste je nepostačujúci. S narastajúcim
počtom obyvateľov v poproduktívnom veku sa postupne zvyšuje aj záujem o pomoc a rôzne
formy a druhy sociálnych a zdravotníckych sluţieb. V meste Dobšiná v súčasnosti pôsobia
hlavne subjekty poskytujúce sociálne sluţby pre seniorov. Tieto subjekty je potrebné rozšíriť
o ďalšie kapacity. Nepostačujúca je taktieţ ambulantná a terénna starostlivosť o seniorov
a zdravotne ťaţko postihnutých občanov. Hlavnou prioritou mesta do nasledujúceho
obdobia bude zriadenie komunitného centra, ako aj komplexné riešenie rómskej otázky
(vrátane bývania). Hlavnou prioritou v tejto oblasti bude vypracovanie dlhodobého plánu
výstavby sociálnych bytov a bytov s niţším štandardom, ktorými mesto v súčasnosti
nedisponuje. Systém náhradnej starostlivosti o deti a sanácie pôvodného rodinného
prostredia je potrebné rozšíriť a podporovať. Rovnako je nevyhnutné podporovať
a rozširovať rôznorodé voľnočasové aktivity pre deti a mládeţ.

2.3 Cieľové skupiny sociálnych sluţieb v meste Dobšiná
2.3.1 Seniori
Sluţby určené cieľovej skupine seniorov sú poskytované občanom, ktorí dosiahli
dôchodkový vek a ocitli sa v situácii vyţadujúcej pomoc a podporu zo strany komunity,
nakoľko ich uţ nemôţu získať iným štandardným spôsobom. Zloţenie tejto skupiny je
napriek uvedenej charakteristike veľmi rôznorodé, s ohľadom na individuálny zdravotný
stav, sociálne kontakty s okolím, vitalitu a ţivotný postoj kaţdého jedinca.
K 31.12.2013 ţilo v meste Dobšiná 508 obyvateľov nad 65 rokov. V súčasnosti tvoria
obyvatelia v dôchodkovom veku necelých 10% populácie mesta. Na základe údajov
o súčasnom demografickom vývoji a demografických prognóz, sa predpokladá, ţe proces
starnutia obyvateľstva bude aj ďalej pokračovať.
Mesto Dobšiná v súčasnosti poskytuje pre seniorov sluţby v pobytovom zariadení
opatrovateľskej sluţby s kapacitou 8 miest, ktoré je v súčasnosti vyuţívaná na 30%.
Zariadenie poskytuje sluţby ţenám v dôchodkovom veku - seniorkám a do budúcnosti sa
neplánuje ďalšie rozširovanie existujúcich kapacít.
Pre seniorov je v meste k dispozícii aj terénna opatrovateľská sluţba, ktorá slúţi dôchodcom
a ďalším obyvateľom, odkázaným na pomoc iných. V súčasnej dobe sa o 14 imobilných
seniorov stará 10 opatrovateliek. Vzhľadom na aktuálny stav a neustále rastúci dopyt po
terénnych opatrovateľských sluţbách, je v budúcnosti naplánované zvyšovanie počtu
opatrovateliek, čo prispeje k rozšíreniu a zefektívneniu tejto sluţby. V meste funguje taktieţ
denné centrum, resp. klub dôchodcov, ktoré pravidelne navštevuje 80 členov.
Stravovanie dôchodcov je zabezpečené v 3 reštauračných zariadeniach, a to v Reštaurácii
Tri ruţe, Reštaurácii Vináreň a Reštaurácii Calisto, ktoré poskytujú diétne stravovanie pre
seniorov za dostupnú cenu. V súčasnosti mesto dôchodcom na stravovanie neprispieva.
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Potreby rozvoja cieľovej sociálnej skupiny:
 zvýšenie rozsahu a kapacity existujúceho zariadenia poskytujúceho sociálne sluţby
pre seniorov,
 modernizácia interiéru a skvalitnenie technického vybavenia zariadenia pre seniorov,
 rozvoj terénnych sociálnych sluţieb zameraných na to, aby seniori mohli čo najdlhšie
ostať v prirodzenom sociálnom prostredí domácností,
 výstavba zariadenia pre seniorov,
 budovanie malokapacitných denných stacionárov pre seniorov so spoločným
stravovaním a rozvozom stravy,
 pravidelný monitoring aktuálnych potrieb tejto skupiny obyvateľstva.
2.3.2. Neprispôsobiví občania
Neprispôsobiví občania tvoria sociálne najslabšiu skupinu obyvateľstva v meste Dobšiná.
Odhadovaný počet Rómov trvalo ţijúcich v meste je cca 1 800, čo predstavuje asi 35%
z celkovej populácie mesta. Tento údaj sa výrazne líši od štatistických údajov obyvateľstva
hlásiaceho sa k rómskej menšine, k 31.12.2013 sa k tejto národnosti prihlásilo len 613
obyvateľov, čo je o viac ako polovicu menej ako je odhadovaný počet Rómov trvalo
ţijúcich v meste Dobšiná. Táto cieľová skupina si vyţaduje osobitnú pozornosť a prístup.
Ich sociálnu situáciu dlhodobo komplikuje vysoká miera nezamestnanosti, ktorá je
spôsobená predovšetkým nízkou úrovňou vzdelania, nezodpovedným prístupom k ţivotu
a nedostatočnými, resp. absentujúcimi pracovnými návykmi. Početná skupina Rómov je
závislá na dávkach sociálneho systému. V meste sa nachádza 1 separovaná rómska osada,
ktorá leţí na okraji mesta smerom od Roţňavy. Obyvatelia bývajú v dvoch bytovkách,
v celkom 24 bytoch s niţším štandardom vybavenia. Byty boli odovzdané do uţívania
v roku 1991 a dnes uţ následkom nesprávneho uţívania ich obyvateľmi nevyhovujú
primeraným štandardom bývania. V tejto lokalite sa nachádza aj 36 chatrčí. Okrem rómskej
osady je v meste väčšia koncentrácia Rómov na uliciach Zimná, Cintorínska a Ţelezničná.
Ďalší Rómovia bývajú v rodinných domoch a bytoch integrovaní medzi majoritným
obyvateľstvom. K riešeniu sociálnej situácie tejto menšiny prispieva program terénnej
sociálnej práce, v rámci ktorej v meste pracujú 3 terénne sociálne pracovníčky. Činnosť
týchto pracovníčok je zameraná na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie, zlepšenie
hygienických návykov, poskytovanie poradenstva v oblasti vyuţívania dávok a príspevkov
na zákonom stanovený účel, zvýšenie vzdelanostnej úrovne a ďalšie aktivity súvisiace
s riešením nepriaznivej ţivotnej situácie tejto časti miestnej populácie.
V rámci aktivácie nezamestnaných občanov z tejto skupiny obyvateľov je prínosná
spolupráca Mestskej polície v Dobšinej s Rómskou občianskou hliadkou, ktorej 4 členovia
zabezpečujú dohľad nad verejným poriadkom, riešenie drobných sporov medzi Rómami,
vykonávanie osvety na školách, prevenciu kriminality, spoluprácu s terénnymi sociálnymi
pracovníčkami a mnohé ďalšie aktivity na podporu rozvoja miestnej komunity.
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Potreby rozvoja cieľovej sociálnej skupiny:
zriadenie komunitného centra v meste a rozšírenie terénnych sluţieb zameraných na
miestnu marginalizovanú rómsku komunitu,
riešenie problematiky bývania Rómov – vypracovať dlhodobý plán výstavby sociálnych
bytov s niţším štandardom pre rómsku menšinu,
vzdelávanie rómskych detí (zlepšiť predškolskú prípravu, zlepšiť správanie a návyky
detí, zlepšiť plnenie povinnej školskej dochádzky...),
voľnočasové aktivity zamerané na rómske deti a dospelých (kluby detí, CVČDaM,
ZUŠ, materské centrá a pod.),
vzdelávanie dospelých Rómov (rekvalifikácia, získavanie pracovných návykov,
motivovácia k vyvíjaniu vlastnej snahy k zmene svojej sociálnej situácie),
odstránenie bariér – fyzických a komunikačných medzi jednotlivými kategóriami
cieľovej skupiny a majoritnou komunitou.
Predpokladom úspešného riešenia miestnej rómskej problematiky je predovšetkým
zlepšenie spolupráce a komunikácie zainteresovaných subjektov, zabezpečenie
efektívneho vyuţívania finančných prostriedkov a koordinácia činností jednotlivých
subjektov.

2.3.3 Občania v hmotnej núdzi a občania bez domova
Skupinu občanov v hmotnej núdzi tvoria najmä dlhodobo nezamestnaní (najmenej 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov) občania s obmedzenými finančnými príjmami a ľudia, ktorí
vzhľadom k finančnej situácii prišli o bývanie alebo prestali platiť nájomné a stali sa
neplatičmi. K 31.12.2013 bolo v meste 455 obyvateľov, ktorí boli poberateľmi dávok
v hmotnej núdzi. Mesto v súčasnosti nedisponuje sociálnymi bytmi.






Potreby rozvoja cieľovej sociálnej skupiny:
zriadenie terénnych sluţieb zameraných na prácu s klientmi postihnutými rôznymi
druhmi závislostí,
vytvorenie krízového a poradenského centra,
výstavba sociálnych bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,
vzdelávanie dlhodobo nezamestnaných obyvateľov (zvyšovanie ich kvalifikácie
a zručností).

2.3.4

Zdravotne postihnutí občania

Zdravotné postihnutie predstavuje zdravotné znevýhodnenie jednotlivca, ktoré ovplyvňuje
nielen jeho schopnosti aj kaţdodenný ţivot. Existujú rôzne formy zdravotného postihnutia:
 telesné postihnutie,
 zrakové postihnutie,
 sluchové postihnutie,
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rečové postihnutie,
mentálne postihnutie,
duševné postihnutie,
poruchy pohybových ústrojov.

V súčasnosti ţije v meste Dobšiná 294 obyvateľov (5,7%) s rôznym zdravotným
postihnutím. Doposiaľ mesto nemá dostatočne zabezpečené sluţby v rámci tejto cieľovej
skupiny. Mestu stále chýbajú špecializované zariadenia sociálnych sluţieb pre občanov so
zdravotným postihnutím. Na základe tejto skutočnosti sú sociálne sluţby a starostlivosť
zdravotne postihnutým občanom v meste poskytované v rámci opatrovateľskej sluţby terénnej, ktorú vykonávajú 10 opatrovateliek.






Potreby rozvoja cieľovej sociálnej skupiny:
výstavba bezbariérových chodníkov a prístupov na úradoch,
zriadenie chránených dielní a denných stacionárov,
sociálny taxík (rozvoz k lekárovi, resp. iným sluţbám),
zriadenie špecializovaného zariadenia sociálnych sluţieb pre občanov so zdravotným
postihnutím.

2.3.4

Rodiny s deťmi v ohrození

Mesto Dobšiná k 1.8.2014 evidovalo 675 rodín s nezaopatrenými deťmi. Najviac ohrozenou
skupinou sú neúplné rodiny s deťmi, ktorých eviduje mesto Dobšiná celkom v počte 200.
Situáciu týchto rodín komplikuje najmä nedostatok cenovo dostupných bytov. Mesto
Dobšiná nedisponuje sociálnymi bytmi, preto nie je schopné tieto rodiny podporiť.
Ohrozenou skupinou sú taktieţ týrané deti a deti a mládeţ v krízových situáciách. V meste
absentuje krízové stredisko, ako aj centrum poradenských sluţieb. Sociálnu kuratelu
zabezpečuje jeden detský domov so súčasným stavom obsadenosti 90 detí a maximálnou
kapacitou 100 detí, ktorý poskytuje dočasné ubytovanie deťom v prípadoch, kedy sa rodič
nechce, alebo nemôţe o nich postarať.







Potreby rozvoja cieľovej sociálnej skupiny:
výstavba bytov niţšieho štandardu pre sociálne slabšie rodiny,
výstavba nájomných bytov beţného štandardu pre mladé rodiny,
zriadenie nízkoprahového denného centra pre deti a rodiny,
rozšírenie kapacít existujúceho detského domova,
vybudovanie centier pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeţe (CVČ,
klubovne, športové areály atď.).
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2.4. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je skratka vytvorená z prvých písmen anglických slov: Strengths – silné
stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – príleţitosti, Threats – ohrozenia.
SWOT analýza je štandardná metóda, ktorá slúţi k prezentácii analytických poznatkov
o najrôznejších objektoch skúmania. Je zaloţená na výstiţnej a objektívnej charakteristike
silných a slabých stránok skúmaného objektu a jeho moţných príleţitostí a ohrození. Správne
vypracovanie SWOT analýzy je základom k dosiahnutiu stanoveného cieľa.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 záujem mesta na fungovaní a zaistení
sociálnych sluţieb
 existencia siete rôznorodých sociálnych sluţieb
 dobrá (cenová) dostupnosť sociálnych sluţieb
 kvalitná
spolupráca
medzi
občanmi
a pracovníkmi mesta
 vyuţívanie súčasnej ponuky sociálnych sluţieb
 vysoká profesionalita sociálnych pracovníkov
 početná skupina aktívnych dôchodcov
 dostupné aktivity pre seniorov – Denné centrum
(klub dôchodcov)
 existujúce objekty pre vybudovanie zariadenia
sociálnych sluţieb
 voľné pozemky vo vlastníctve mesta pre
výstavbu zariadení sociálnych sluţieb
 zapájanie neprispôsobivých spoluobčanov do
aktivačných prác
 existencia organizácii OZ Detstvo deťom,
CVČDaM, ZUŠ

 vysoká miera nezamestnanosti, problém
dlhodobej nezamestnanosti
 nedostatok pracovných príleţitosti pre osoby
so zdravotným postihnutím
 vysoká
koncentrácia
neprispôsobivých
obyvateľov
 chýbajúce Komunitné centrum
 nárast počtu seniorov a starnutie obyvateľstva
 nízka ţivotná úroveň miestnych obyvateľov
 nízka vzdelanostná úroveň niektorých skupín
obyvateľov, nezáujem o vzdelávanie
 vysoká pôrodnosť u mladistvých, maloletých
a neprispôsobivých obyvateľov
 chýbajúce bezbariérové prístupy na úrady atď.
 nedostatočná informovanosť o ponuke
sociálnych sluţieb v meste
 nejasné,
nepravidelné
a
nedostatočné
financovanie sociálnych sluţieb
 početná skupina neprispôsobivých občanov
 nedostatok bytov niţšieho štandardu
 absentujúce detské ihrisko a priestor pre
zmysluplné trávenie voľného času najmenších
obyvateľov mesta
 nedostatok ambulancií s poskytovaním
privátnych
zdravotníckych
sluţieb
a špecializovaných odborných zdravotníckych
sluţieb v meste
 nedostupnosť základných zdravotníckych
sluţieb - úkonov pre imobliných občanov
(napr. podávanie injekcií v domácnosti a pod.)
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PRÍLEŢITOSTI

OHROZENIA

 moţnosť získania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ
 podpora aktivít riešiacich rómsku problematiku
 vytvorenie Komunitného plánu sociálnych
sluţieb
 tolerancia marginalizovanej rómskej komunity
 skvalitňovanie
poskytovaných
sociálnych
sluţieb
 posilniť preventívnu činnosť v sociálnej práci
 zvyšovanie
informovanosti
miestnych
obyvateľov a sociálnych pracovníkov
 vzdelávanie pracovníkov v sociálnej oblasti
 vytvorenie nových pracovných príleţitostí
 národné programy - napr. aktivačné práce
a pod.
 zvyšovanie právneho povedomia o ľudských
právach
 zlepšovanie časovej a cenovej dostupnosti
sociálnych sluţieb
 skvalitnenie komunikácie a spolupráce medzi
poskytovateľmi sluţieb
 snaha motivovať neprispôsobivých obyvateľov
k zodpovednosti a viesť ich k zodpovednému
plneniu rodičovských povinností
 zabezpečiť dochádzku detí do škôl a motivovať
ich k vzdelávaniu

 nedostatok pracovných príleţitostí pre
sociálnych pracovníkov
 "vyhorenie"
pracovníkov
v
oblasti
poskytovania sociálnych sluţieb
 riziko stagnácie dlhodobo nezamestnaných nechuť zapojiť sa do trhu práce
 slabé finančné ohodnotenie sociálnych
pracovníkov
 nízky sociálny status pracovníkov sociálnych
sluţieb
 nedostatok finančných prostriedkov pre oblasť
poskytovania sociálnych sluţieb
 nedostatok pracovných pozícií pre sociálnych
pracovníkov
 neustále zmeny v legislatíve, v sociálnych
zákonoch
 trvalý
nezáujem
riešenia
problémov
marginalizovanej rómskej komunity
 pasivita neprispôsobivých občanov
 rozšírená drobná kriminalita u určitých skupín
obyvateľstva
 malá
adresnosť
sociálnych
sluţieb,
zneuţívanie sociálnych výhod
 financovanie len tzv. pilotných sociálnych
projektov, chýba finančná kontinuita

Na základe spracovanej SWOT analýzy mestá Dobšiná môţeme konštatovať, ţe mestu aj
naďalej chýbajú centrá sociálnych sluţieb, komunitné centrá, sociálne byty i byty niţšieho
štandardu. V prípade dlhodobého pretrvávania týchto nedostatkov by mohli nastať tieto
sociálno – ekonomické ohrozenia:
 riziko stagnácie dlhodobo nezamestnaných – nechuť zapojiť sa do trhu práce,
 pri poklese ţivotnej úrovne hrozí nárast drobnej kriminality,
 nárast sociálneho napätia destabilizujúceho situáciu a vzťahy v komunite,
 pokles alebo strata dôvery v orgány a inštitúcie komunity a ich schopnosti riešiť problémy
v sociálnej oblasti.
Výraznou slabou stránkou mesta v sociálnej oblasti sú aj chýbajúce zdravotnícke ambulancie
poskytujúce privátne zdravotnícke sluţby a špecializované odborné zdravotnícke sluţby.
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III. VÝHĽADOVÁ ČASŤ – CIELE A PERESPEKTÍVY ROZVOJA
3.1 Strategické a špecifické ciele
Ciele tvoria hierarchicky usporiadanú štruktúru. Na vrchole štruktúry sa nachádza globálny cieľ. Kaţdý programový dokument by mal mať
zadefinovaný jeden globálny cieľ. Špecifický cieľ predstavuje charakteristiku cieľového stavu uţ na detailnej úrovni s jasným a výstiţným
pomenovaním. Jednotlivé priority vymedzujú prioritné oblasti strategického plánovania, ktoré nadväzujú na špecifické ciele.
Hlavný cieľ:

Priorita

Skvalitniť služby poskytované seniorom, zabezpečiť, aby mohli čo najdlhšie zostať v ich prirodzenom prostredí a žili
plnohodnotný život.
Opatrenia

1.1 Podpora ambulantných
a terénnych sluţieb
1. Sluţby
zamerané na
skvalitnenie
sluţieb pre
seniorov

1.2 Pobytové sluţby
1.3 Voľnočasové aktivity
1.4 Podpora klubovej činnosti

Aktivity

Časový
harmonogram

1.1.1 Kvalitatívne rozšírenie sluţieb v súlade so
Zákonom o sociálnych sluţbách

2014 -2020

1.1.2 Rozšírenie sluţieb osobnej asistencie

2014 - 2020

1.1.3 Zvýšenie kapacity terénnej
opatrovateľskej sluţby o 13 miest
1.2.1 Zvýšenie kapacít v pobytových
zariadeniach sociálnych sluţieb, resp. výstavba
nových zariadení
1.3.1 Organizovanie voľnočasových aktivít pre
seniorov (športové a kultúrne podujatia)
1.4.1 Rozšírenie klubových aktivít
1.4.2 Vytvorenie funkcie koordinátora aktivít zaisťovateľa aktivít pre denné centrum
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2014 - 2020
2014 - 2020
priebeţne
priebeţne
2014 - 2020

Predpokladané finančné zdroj
poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta
poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta
poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta
poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta, granty, VÚC
poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta, granty, VÚC
rozpočet mesta
rozpočet mesta
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1.5 Bezbariérové prístupy

1.5.1 Vybudovanie bezbariérových prístupov do
úradov a ďalších inštitúcií

1.6.1 Pravidelné stretnutia poskytovateľov
1.6 Zlepšiť spoluprácu
sociálnych sluţieb
a informovanosť medzi jednotlivými
poskytovateľmi sociálnych sluţieb,
1.6.2 Kvalifikačné opatrenia
podpora vzdelávania

Hlavný cieľ:
Priorita

rozpočet mesta, granty

priebeţne

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

priebeţne

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

Zabezpečiť dostatok požadovaných komplexných služieb, zariadení a možností ubytovania pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením.
Opatrenia

Aktivity
2.1.1 Zriadenie komunitného centra

2. Sluţby
zamerané na
osoby
ohrozené
sociálnym
vylúčením

2014 - 2020

2.1 Podpora ambulantných a
terénnych sociálnych sluţieb

2.2 Ubytovanie

2.1.2 Rozšírenie terénnych sluţieb zameraných
na prácu s marginalizovanými rómskymi
komunitami
2.2.1 Budovanie sociálnych bytov
2.2.2 Budovanie bytov niţšieho štandardu

2.3.1 Vytvorenie a podpora fungovania
poradenského centra
2.3 Podpora poradenstva a prevencie
2.3.2 Realizácia preventívnych programov na
školách
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Časový
harmonogram

Predpokladané finančné zdroje

2014 - 2020

rozpočet mesta, granty

2014 – 2020

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

2014 – 2020

rozpočet mesta, granty

2014 - 2020

rozpočet mesta, granty

priebeţne
priebeţne

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta
poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŢIEB MESTA DOBŠINÁ

Hlavný cieľ:
Priorita

3. Sluţby
zamerané na
osoby so
zdravotným
postihnutím

Hlavný cieľ:
Priorita

Podpora občanov so zdravotným postihnutím, zaradenie medzi zdravých obyvateľov a uľahčenie ich života.
Opatrenia
3.1 Podpora ambulantných
a terénnych sluţieb
3.2 Bezbariérové prístupy

3.3 Podpora poradenstva

3.1.1 Vytvorenie sluţieb osobnej asistencie
3.2.1 Vybudovanie bezbariérových prístupov do
úradov a inštitúcií
3.3.1 Prezentácie a workshopy pre
poskytovateľov sociálnych sluţieb
3.3.2 Pravidelné stretnutia poskytovateľov
sociálnych sluţieb

Časový
harmonogram

Predpokladané finančné zdroje

2014 - 2020

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

2014 - 2020

rozpočet mesta, granty

priebeţne
priebeţne

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta
poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

Poskytnúť potrebnú starostlivosť pre matky s deťmi v krízových situáciách, podporiť mládež vo voľnočasových aktivitách.
Opatrenia
4.1 Podpora ambulantných
a terénnych sluţieb

4. Sluţby pre
matky
s deťmi, deti
a mládeţ

Aktivity

Aktivity

Časový
harmonogram

4.1.1 Zaistenie terénneho psychológa
v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych sluţieb

2014 - 2020

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

2014 – 2020

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta, granty, VÚC

2014 - 2020

poskytovateľ soc. sluţby,
rozpočet mesta

2014 - 2020

rozpočet mesta, granty

2014 - 2020

rozpočet mesta, granty

4.2 Azylové zariadenie pre rodiny
s deťmi

4.2.1 Vybudovanie zariadenia dočasného bývania
pre týrané matky s deťmi
4.3.1 Bezplatné poskytnutie voľných priestorov
4.3 Podpora nízkoprahových
základných škôl pre potreby nízkoprahových
zariadení pre rodiny, deti a mládeţ
zariadení pre deti a mládeţ
4.4.1 Poskytnutie voľných priestorov pre potreby
4.4 Podpora komunitných centier komunitných centier
a voľnočasových aktivít
4.4.2 Finančná podpora voľnočasových aktivít
detí z nízkopríjmových a viacpočetných rodín
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IV. DOTAZNÍK PRE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁNYCH SLUŢIEB
V rámci aktualizácie komunitného plánu sociálnych sluţieb na obdobie rokov 2014 – 2020,
mesto Dobšiná pripravilo dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na zisťovanie
názorov, návrhov, potrieb a odporúčaní, ako by sa mala rozvíjať oblasť sociálnych sluţieb
v meste v najbliţších rokoch. Dotazník bol distribuovaný do domácností, občanom a taktieţ
bol zverejnený na webovej stránke mesta. Občania mali moţnosť vyplnené dotazníky
odovzdať do poštovej schránky, ktorá bola označená názvom: „Dotazník – PHSR
a Komunitný plán“ na mestskom úrade. Do dotazníkového prieskumu sa anonymne
zapojilo 54 občanov.

Zhrnutie výsledkov dotazníka
Pohlavie:
 muţ 26% respondentov
 ţena 74% respondentov

Vek:
 15-19 rokov 0% respondentov
 20-29 rokov 8% respondentov
 30-39 rokov 7% respondentov
 40-49 rokov 7% respondentov
 50-64 rokov 26% respondentov
 65 a viac

52% respondentov

Vzdelanie:
 bez vzdelania

4% respondentov

 základné

5% respondentov

 stredoškolské s maturitou

44% respondentov

 stredoškolské bez maturity 29% respondentov
 vysokoškolské I. stupňa

4% respondentov

 vysokoškolské II. stupňa

14% respondentov
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Pracovné zaradenie:
 študent
 zamestnanec

2% respondentov
25% respondentov

 podnikateľ

2% respondentov

 nezamestnaný

4% respondentov

 dôchodca

62% respondentov

 iné

5% respondentov

Do ktorej sociálnej kategórie patríte?
 dôchodca

52% respondentov

 nezamestnaný

3% respondentov

 osamelý rodič

8% respondentov

 občan po výkone trestu

0% respondentov

 občan s duševným ochorením

0% respondentov

 občan bez prístrešia

0% respondentov

 mladý dospelý po náhradnej starostlivosti

0% respondentov

 zdravotné postihnutý

7% respondentov

 občan s telesným postihnutím

3% respondentov

 občan so zmyslovým postihnutím

2% respondentov

 občan s mentálnym postihnutím

2% respondentov

 občan s duševným ochorením

0% respondentov

 občan s chronickým, nevyliečiteľným ochorením 7% respondentov
 občan závislý na návykových látkach

0% respondentov

 obeť násilia

2% respondentov

 starám sa alebo bývam v jednej domácnosti s osobou/osobami
z hore uvedených kategórií

13% respondentov

 iné (prosím dopíšte)

0% respondentov
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Aký je Váš súčasný sociálny problém, prípadne Vášho príbuzného?
 s mobilitou (pohybom)

16% respondentov

 s nedostupnosťou zdravotníckej starostlivosti

25% respondentov

 so zabezpečovaním prípravy stravy

5% respondentov

 so starostlivosťou o domácnosť

11% respondentov

 s vykonávaním samoobsluţných prác

4% respondentov

 so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa

0% respondentov

 s uplatňovaním práva na vzdelanie

0% respondentov

 so získaním zamestnania

15% respondentov

 s potrebnou rehabilitáciou

4% respondentov

 s bývaním

11% respondentov

 s komunikáciou

4% respondentov

 problém s uplatňovaním práv a právom chránených záujmov (vybavovanie úradných
záleţitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní
písomných podaní,
vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku...)

5% respondentov

Vyuţívate v súčasnosti niektorú sociálnu sluţbu?
 áno

10% respondentov

 nie

90% respondentov

Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, označte akú sociálnu sluţbu
vyuţívate:
 sociálnu sluţbu v nocľahárni

0% respondentov

 sociálnu sluţbu v útulku

0% respondentov

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia
rodinného ţivota a pracovného ţivota

9% respondentov

 poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení dočasnej
starostlivosti o deti

0% respondentov

 poskytovanie sociálnej sluţby v nízkoprahovom dennom centre
pre deti a rodinu

4% respondentov
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 poskytovanie sociálnej sluţby zariadenia pre seniorov (DD,DP)
 opatrovateľská sluţby

4% respondentov
23% respondentov

 sociálnu sluţbu v zariadení opatrovateľskej sluţby

5% respondentov

 prepravnú sluţbu

5% respondentov

 sprostredkovanie osobnej asistencie

9% respondentov

 monitorovanie a signalizovania potreby pomoci

9% respondentov

 poskytovanie sociálnej sluţby v dennom centre (klub dôchodcov)

18% respondentov

 poskytovanie sociálnej sluţby v jedálni

5% respondentov

 iné (prosím dopíšte)

9% respondentov

Ak vyuţívate niektorú sociálnu sluţbu uvedenú v predchádzajúcej otázke, uveďte
prosím mieru spokojnosti:
 veľmi spokojný/á

30% respondentov

 spokojný/á

20% respondentov

 priemerne spokojný/á

20% respondentov

 mierne spokojný/á

20% respondentov

 nespokojný/á

10% respondentov

Odkiaľ ste sa dozvedeli o sluţbe, ktorú vyuţívate?
 od človeka, ktorý má podobné problémy

9% respondentov

 od človeka, ktorý sociálnu sluţbu vyuţíva

9% respondentov

 cez organizácie, ktoré sociálnu sluţbu poskytujú 18% respondentov
 od rodiny, priateľov, známych

28% respondentov

 z televízie, rozhlasu, tlače, letákov

9% respondentov

 z internetu

0% respondentov

 od lekára

9% respondentov

 prostredníctvom informácií z MsÚ Dobšiná
 iné (prosím dopíšte)

18% respondentov
0% respondentov
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O aké ďalšie sociálne sluţby, sociálne zariadenia by ste mali záujem Vy osobne/pre
Vášho príbuzného?
 poradenstvo a prevencia

8% respondentov

 domov sociálnych sluţieb pre deti

0% respondentov

 domov sociálnych sluţieb pre dospelých

14% respondentov

 zariadenie núdzového bývania
(domov pre osamelých rodičov)

8% respondentov

 domov na pol ceste (po skončení pobytu
v DD, po prepustení z výkonu trestu ap.)

2% respondentov

 útulok

0% respondentov

 nocľaháreň

0% respondentov

 stredisko osobnej hygieny

2% respondentov

 práčovňa

4% respondentov

 jedáleň

12% respondentov

 prepravná sluţba

2% respondentov

 nízkoprahové denné centrum

0% respondentov

 zariadenie núdzového bývania

0% respondentov

 nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

2% respondentov

 zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)

37% respondentov

 špecializované zariadenie (pre osoby so
zdravotným postihnutím rôzneho typu)
 iné (prosím dopíšte)

10% respondentov
0% respondentov

Aká forma poskytovania sociálnej sluţby by Vám najviac vyhovovala?
 ambulantná
(prijímateľ sociálnej sluţby dochádza sa sociálnou sluţbou)

17% respondentov

 terénna (sociálna sluţba, napr. v domácnostiach)

42% respondentov

 pobytová

37% respondentov

 iná

4% respondentov
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Aký rozsah poskytovania sociálnej sluţby by Vám vyhovoval najviac?
 denný

30% respondentov

 týţdenný

13% respondentov

 celoročný

57% respondentov

Aké sociálne sluţby, prípadne iné zariadenia poskytujúce sociálne sluţby, by ste uvítali
v meste Dobšiná?
 domov dôchodcov

75% respondentov

 nové zdravotné zariadenie

17% respondentov

 zariadenie pre bezdomovcov

8% respondentov

Z uskutočneného a vyhodnoteného dotazníkového prieskumu vyplýva, ţe potreby občanov
mesta Dobšiná v sociálnej oblasti sa zhodujú so smerovaním legislatívy nášho štátu v tejto
oblasti, t.j. uprednostňovaním poskytovania sociálnych sluţieb v domácnostiach,
prirodzenom prostredí prijímateľa. Mesto Dobšiná pri stanovovaní cieľov komunitného
plánovania pre jednotlivé cieľové skupiny vychádzalo z poţiadaviek a potrieb miestnych
obyvateľov.
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4.1. Grafické vyhodnotenie dotazníkov

Pohlavie

26%

74%

muţ

ţena

Vek
0%
8%
7%
7%
52%
26%

15 - 19 rokov

20 - 29 rokov

30 - 39 rokov
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40 - 49 rokov

50 - 64 rokov

65 a viac
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Vzdelanie
4%

4%

5%

14%

44%

29%

bez vzdelania

základné

stredoškolské s maturitou

stredoškolské bez maturity

vysokoškolské II. stupňa

vysokošklské I. stupeň

Pracovné zaradenie
5%

2%

25%

2%
62%

študent

zamestnanec

4%

podnikateľ
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nezamestnaný

dôchodca

iné
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Do ktorej sociálnej kategórie patríte?
0%
13%

2%
0%
0%

7%

2%
2%
3%
0%
0%
0%
2%

52%

7%

8%

3%
dôchodca

nezamestnaný

osamelý rodič

občan v hmotnej núdzi

občan vo výkone trestu

občan bez prístrešia

mladý dospelý po náhradnej starostlivosti

zdravotné postihnutý

občan s telesným postihnutím

občan so zmyslovým postihnutím

občan s mentálnym postihnutím

občan s duševným ochorením

občan s chronickým, nevyliečiteľným ochorením

závisly na návykových látkach

obeť násilia

starám sa alebo bývam v jednej domácnosti s osobou/osobami uvedených kategórií

iné
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Aký je Váš súčasný sociálny problém, prípadne Vášho
známeho?
5%

4%

16%
11%
4%
25%

15%

0%
0%

11%

4%

5%

s mobititou (pohybom)

s nedostupnosťou zdravotníckej starostlivosti

so zabezpečovaním prípravy stravy

so starostlivosťou o domácnosť

s vykonávaním samoobslušných prác

so zabezpečovaním osobnej starostlivosti o dieťa

s uplatňovaním práva na vzdelanie

so získaním zamestnania

s potrebnou rehabilitáciou

s bývaním

s komunikáciou

problém s uplatňovaním práva a právom chránených záujmov

Vyuţívate v súčasnosti niektorú sociálnu sluţbu?
10%

90%

áno

nie
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Ak ste v predchádzajúcej otázke odpovedali áno, označte akú
sociálnu sluţbu vyuţívate
0%

0%
0%

9%

5%

9%

4%
4%

18%
23%
9%
9%
5%

5%

sociálnu sluţbu v nocľahárni
sociálnu sluţbu v útulku
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného ţivota a pracovného ţivota
poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení dočasnej starotlivosti o dieti
poskytovanie sociálnej sluţby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu
poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov
opatrovateľskú sluţbu
sociálnu sluţbu v zariadení opatrovateľskej sluţby
prepravnú sluţbu
sprostredkovanie osobnej asistencie
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
poskytovanie sociálnej sluţby v dennom centre (klub dôchodcov)
poskytovanie sociálnej sluţby v jedálni
iné
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Ak vyuţívate niektorú sociálnu sluţbu uvedenú v predchádzajúcej
otázke, uveďte prosím mieru spokojnosti

10%
30%
20%

20%

veľmi spokojný/á

spokojný/á

20%

priemerné spokojný/á

mierne spokojný/á

nespokojný/á

Odkiaľ ste sa dozvedeli o sluţbe, ktorú vyuţívate?
0%
9%
18%
9%
9%
18%

0%
9%

28%

od človeka, ktorý má podobné problémy

od človeka, ktorý sociálnu sluţbu vyuţíva

cez organizáciu, ktorá sociálnu sluţbu poskytuje

od rodiny, priateľov, známych

z televízie, rozhlasu, tlače, letákov

z internétu

od lekára

prostredníctvom informácií z MsÚ Dobšiná

iné
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O aké ďalšie sociálne sluţby, sociálne zariadenia by ste mali
záujem Vy osbne/pre Vášho príbuzného?
poradenstvo a prevencia
domov sociálnych sluţieb pre detí

0%
10%

domov sociálnych sluţieb pre dospelých

8%

0%
zariadenie núdzového bývania (domov pre
osamelých rodičov)
domov na pol ceste (po skončení pobytu v DD,
po prepustení z výkonu trestu ap.)

14%

útulok
nocľaháreň

8%
stredisko osobnej hygieny

37%
2%
0%
4%
12%

2%

práčovňa

0%

jedáleň
prepravná sluţba
nízkoprahové denné centrum

0% 2%
2% 0%

zariadenie núdzového bývania
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)
iné
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Aká forma poskytovania sociálnej sluţby by Vám
najviac vyhovovala?
4%

17%

37%

42%

ambulantná (prijímateľ sociálnej sluţby dochádzka sa sociálnou sluţbou)
terénna (sociálna sluţba,napr. v domácnostiach
pobytová
iné

Aký rozsah poskytovania sociálnej sluţby, by Vám
vyhovoval najviac?

30%

57%
13%

denný

týţdenný
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V. ORGANIZAČNÉ A RIADIACE ZABEZPEČENIE PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
5.1. Zoznam členov pracovnej skupiny
P.č.

Inštitúcia

Meno a priezvisko

1.

Mgr. Monika Dúdorová

Poslankyňa MsZ, predsedníčka komisie pre riešenie sociálnej
a rómskej problematiky

2.

MVDr. Terézia Baláţiková

Vedúca odboru organizačného, vnútra sociálnych a podnikateľských
vecí MsÚ

3.

Mgr. Eva Dovalovská

Zamestnankyňa odboru organizačného, vnútra, sociálnych
a podnikateľských vecí MsÚ

4.
5.
6.
7.

Ing. Miriam Vlčeková
RNDr. Eleonóra Liptáková
Eva Liptáková
Mgr. Jana Lenkeyová

Koordinátorka detašovaného pracoviska Dobšiná ÚPSVaR Roţňava
OZ Detstvo deťom
Predsedníčka Klubu dôchodcov v Dobšinej
Zamestnankyňa odboru výstavby, ŢP, RR a CR MsÚ
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Zdroje a pramene tvorby a spracovania komunitného plánu sociálnych sluţieb

5.2.

Pri tvorbe a spracovaní komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Dobšiná boli pouţité
nasledovné zákony, príručky, dokumenty:
5.2.1 Legislatívne pramene
 Zákon NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) 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. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.2.2 Odborné pramene
 H. Woleková – M. Mezianová: Mini príručka pre komunálne plánovanie sociálnych
sluţieb, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava, 2004
5.2.3 Ostatné pramene a zdroje





Podnety a návrhy obyvateľov mesta Dobšiná
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Roţňave
Mestský úrad Dobšiná

Strana
36

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŢIEB MESTA DOBŠINÁ

VI. ZÁVER
Spracovaním Komunitného plánu sociálnych sluţieb mesta Dobšiná, ako strednodobého
plánovacieho dokumentu sa v meste pristúpilo ku komplexnému komunitnému plánovaniu.
Komunitný plán sociálnych sluţieb je legislatívne záväzný dokument, je zároveň otvorený
potrebám občanov mesta, ako aj participácii poskytovateľov sociálnych sluţieb. Komunitný
plán sociálnych sluţieb mesta Dobšiná je výsledkom spolupráce objednávateľa (mesto
Dobšiná), poskytovateľov sociálnych sluţieb a občanov, ktorí sú prijímateľmi sociálnych
sluţieb. Plán bol pripravovaný na základe stretnutí riadiacej skupiny, pracovných skupín,
individuálnych konzultácií, spoločných dialógov a kooperácie.
Do komunitného plánovania mesto zapojilo obyvateľov prostredníctvo dotazníkového
prieskumu, pričom dotazník bol distribuovaný do domácností a bol taktieţ umiestnený na
webovej stránke mesta. Radi by sme poďakovali všetkým obyvateľom mesta, ktorí tento
dotazník vyplnili a odovzdali na vyhodnotenie.
Poďakovanie zároveň patrí aj členom pracovnej skupiny Mgr. Monike Dúdorovej,
MVDr. Terézii Baláţikovej, Mgr. Eve Dovalovskej, Ing. Miriam Vlčekovej, RNDr. Eleonóre
Liptákovej, Eve Liptákovej a predovšetkým pani Mgr. Jane Lenkeyovej.
Zámerom mesta je, aby sa komunitné plánovanie sociálnych sluţieb stalo trvalou
súčasťou plánovacej praxe a prispelo k rozvoju a skvalitneniu ţivota miestnych obyvateľov,
rozvoju komunity a mesta Dobšiná.
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