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1) Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

V zmysle § 80 a § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách má obec povinnosť 

vypracúvať, schvaľovať a vyhodnocovať komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) 

a tým súčasne vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, komunitnej práce a 

komunitnej rehabilitácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Obec utvára podmienky 

na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb na komunitnú 

prácu za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých 

sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov.   

 

 

 

II. Osobitná časť 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2018 – 2021 bol schválený 

uznesením MsZ č. 20 – XXXVI/2018 zo dňa 21. 6. 2017. Vyhodnotenie plnenia cieľov 

stanovených KPSS realizuje oddelenie sociálnych vecí MsÚ v spolupráci s príslušnými 

oddeleniami MsÚ a zainteresovanými subjektami jeden krát ročne, spravidla v máji po 

ukončení kalendárneho roka a predkladá ho na najbližšie zasadnutie MsZ. Plnenie 

stanovených cieľov je realizované v súlade so schváleným rozpočtom mesta Stará Turá na 

príslušný kalendárny rok, prípadne závisí od možnosti mimorozpočtového financovania. 

 

Základným cieľom rozvoja služieb v meste Stará Turá je zabezpečenie kvalitných sociálnych 

služieb, v ktorých sa presadzuje ľudsko-právny rozmer a orientácia na potreby a preferencie 

ich prijímateľov, s dôrazom na ich dostupnosť a prístupnosť, ako aj dlhodobú finančnú 

udržateľnosť a efektívnosť. 
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2) Návrh uznesenia 

 

 

 
Uznesenie číslo ................/ 2019 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  

 

b e r i e    n a   v e d o m i e 

 

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018. 
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3) Stanovisko komisie pre sociálne veci a bývanie  

zo zasadnutia konaného dňa 05.06.2019 

 

 

 

Prítomní členovia komisie: (počet):    11 

Neprítomní členovia komisie: (počet):    1 

Prizvaní: (počet):      2 

Komisia uznášaniaschopná: áno   

 

 

Komisia pre sociálne veci a bývanie na zasadnutí konanom dňa 5. 6. 2019 prerokovala 

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018.  

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej  

 

z o b r a ť   n a   v e d o m i e   predkladaný materiál – Vyhodnotenie Komunitného plánu 

sociálnych služieb za rok 2018.  

 

 

 

 

Hlasovanie členov komisie:           za .....................11..................... 

                                                        proti ...................0................... 

                                                        zdržal sa hlasovania: .......0..... 

 

 

V Starej Turej 5. 6. 2019 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Mgr. Zdena Pilátová                                                                                       

predseda komisie 

 

 

 

 

 

Za správnosť: (tajomníčka) Mgr. Ivona Barbušinová 
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4) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 

 

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) mesta Stará Turá na roky 2018 – 2021 bol 

schválený uznesením MsZ č. 20 –XXXVI/2018 zo dňa 21. 6. 2018. Schválením dokumentu 

začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2021.  Plnenie stanovených cieľov v zmysle 

KPSS vyhodnocuje mesto Stará Turá jedenkrát ročne. Predkladaná informatívna hodnotiaca 

správa KPSS obsahuje priebežné plnenie jednotlivých cieľov za rok 2018. Ciele s neskorším 

termínom plnenia nie sú uvedené.        

 

Vypracovaný KPSS identifikuje prioritné cieľové skupiny, ktorými sú: 

1. Spoločné ciele a opatrenia   

2. Seniori a osoby so zdravotným postihnutím  

3. Rodiny s deťmi a mládež 

4. Občania v ťažkých životných situáciách  

 

1. Spoločné ciele a opatrenia  

Hlavný cieľ komunitného plánu: Zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb v meste Stará 

Turá 

 

Cieľ 1.1 Zlepšenie systému informovanosti a poradenstva a jeho dostupnosti pre cieľové 

skupiny 

1.1.1 Pravidelné informácie zo sociálnej oblasti na webovom sídle mesta.  Termín: 2018-

2021 

Mesto Stará Turá prostredníctvom sociálneho oddelenia pravidelne zverejňuje informácie 

o rôznych sociálnych službách či sociálnej pomoci občanom, zmenách v  sociálnej oblasti, 

 pripravovaných či uskutočnených aktivitách . Na tento účel je na webovom sídle mesta 

zverejnená rubrika „Informácie oddelenia sociálnych vecí“ kde sú dostupné všetky aktuálne 

údaje. Súčasne počas roka boli najvýznamnejšie aktivity zverejnené aj prostredníctvom 

Staroturianskeho spravodajcu (napr. články o opatrovateľskej službe, aktivitách v zariadení 

opatrovateľskej služby, pomoci v sociálnom šatníku, činnosti Denných centier, oceňovaní 

dobrovoľníkov, stretnutí subjektov pôsobiacich v soc. priestore, dobrovoľnej zbierke, 

charitatívnej pomoci a projektoch, ochrane detí pred násilím a i.). Celkom bolo zverejnených 

cca 19 článkov a informácií. Cieľ sa priebežne plní. 

 

1.1.2  Vydanie nového aktualizovaného  „Sprievodcu sociálnymi službami v meste Stará 

Turá,  jeho distribúcia  do domácností a elektronická verzia na webovej stránke mesta. 

Termín: 2018 

Sociálne oddelenie MsÚ vypracovalo druhé aktualizované vydanie informačnej brožúrky 

„Sociálny sprievodca mesta Stará Turá“, ktorú mesto v novembri 2018 vydalo a následne 

prostredníctvom Slovenskej pošty distribuovalo do všetkých domácnosti v meste v celkovom 

počte 3677 kusov. Zároveň bola jeho elektronická verzia zverejnená na webovom sídle mesta. 

Brožúrka má občanom poskytnúť základné informácie k ľahšej orientácii pri riešení ich 

problémov. Cieľ je splnený.     

 

Cieľ 1.2 Podpora aktivít komunitných organizácií v meste 

1.2.1  Vytváranie podmienok pre činnosť komunitných organizácií bezplatným 

poskytovaním priestorov v Dennom centre seniorov. Termín 2018 – 2021 

V rámci sociálnej politiky mesto Stará Turá podporuje aktivity a všeobecne prospešnú činnosť 

komunitných organizácií vytváraním podmienok na účely spoločenského stretávania občanov 

a to poskytovaním priestorov na ul. M. R. Štefánika č. 355 v sídle Denného centra seniorov. 
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Tento priestor v roku 2018 bezplatne využívali na svoje pravidelné aktivity viaceré komunitné 

organizácie: Jednota dôchodcov Slovenska, Detská organizácia Fénix, Slovenský zväz telesne 

postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých, Spoločnosť M. R. Štefánika, Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Klub slovenských turistov, Slovenský zväz záhradkárov. Cieľ sa 

priebežne plní. 

 

Cieľ 1.3   Skvalitnenie spolupráce mesta a iných subjektov 

1.3.1 Organizovať stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných 

organizácií k výmene skúseností a zlepšeniu spolupráce. Termín 1x ročne v rokoch 2018 

- 2021 

Dňa 28.11.2018 sa uskutočnilo stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb a komunitných 

organizácií pôsobiacich v sociálnom priestore na území mesta Stará Turá. Na stretnutie boli 

pozvaní zástupcovia Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Domicile n.o. 

Papraď, Zariadenia opatrovateľskej služby mesta Stará Turá, Materského centra Žabka, 

Diakonie pri ECAV, Katolíckej Jednoty Slovenska, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Švajčiarskej Misie Viery v Súši,  Detskej organizácie Fénix Stará Turá, Jednoty 

dôchodcov Slovenska, Slovenského zväz telesne postihnutých, Únie nevidiacich 

a slabozrakých, Klubu Anonymných alkoholikov, Nočných havranov, Detskej organizácie 

Fénix, OZ Sluha. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 11 komunitných organizácií, primátorka 

mesta, pracovníčky sociálneho oddelenia a členky sociálnej komisie. Výmena skúseností, 

informácie o činnosti či problémoch jednotlivých organizácií i vzájomná spolupráca je 

prínosom pre všetky subjekty a v konečnom dôsledku pre občanov mesta. Cieľ je splnený.  

 

Cieľ 1.4 Podpora a rozvoj dobrovoľníctva v meste 

1.4.1 Uznanie práce dobrovoľníkov v sociálnej oblasti a  motivačné ocenenie 

predstaviteľmi mesta Termín 2018 – 2021 

V našom meste pracujú dobrovoľníci a dobrovoľníčky v rôznom veku, v rôznych 

organizáciách a neformálnych skupinách, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia 

množstvo skvelej práce dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a zadarmo. Mnohé komunitné 

organizácie, by bez dobrovoľníkov vôbec nefungovali, rovnako ako rôzne uskutočnené 

podujatia a akcie, by sa bez nich ťažko realizovali. Ich jedinou odmenou, okrem dobrého 

pocitu a spokojnosti okolia, je verejné ocenenie ich námahy a práce. Dňa 28.11.2018  

primátorka mesta ocenila prácu a poďakovala 18 dobrovoľníkom. Aj keď dobrovoľník za 

svoju pomoc nič neočakáva, snahou mesta Stará Turá je  vyzdvihnúť a oceniť ľudí, ktorých 

dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná a zároveň je inšpiratívnym príkladom aj 

pre ostatných. Cieľ sa plní.   

 

1.4.2 Zapojiť študentov a občanov do dobrovoľníctva napr. pri organizovaní 

spoločenských, kultúrnych, charitatívnych podujatí a pod. Termín 2018 – 2021 

Komunitné organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti vykonávajú svoju činnosť prevažne 

prostredníctvom dobrovoľníkov. Mesto pri uskutočňovaní rôznych sociálnych aktivít 

spolupracuje s aktívnymi občanmi, medzi ktorými sú aj deti zo ZŠ, ZUŠ, SOŠ, ktorí 

dobrovoľne bez nároku na odmenu venujú čas v prospech iných napr. každoročné podujatia 

„Otvorená náruč pre rodiny s ŤZP deťmi“, „Pomoc deťom s autizmom“, prevádzkovanie 

„sociálneho šatníka“, organizovanie „Dobrovoľnej zbierky“ počas vianočného trhu. 

Vzhľadom na množstvo subjektov v meste a ich aktivity nezískali sme celkový počet aktivít 

s dobrovoľníkmi. Cieľ sa plní.   

 

Cieľ 1.5 Vzdelávanie zamestnancov v sociálnych službách 
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1.5.1 Zabezpečenie odborného a osobnostného rastu zamestnancov v sociálnych 

službách účasťou na vzdelávacích programoch, seminároch, kurzoch Termín 2018 – 

2021 

Celoživotné vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie je predpokladom a zároveň je nevyhnutné 

na zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, sociálnej pomoci a základného 

poradenstva. Neustále vzdelávanie zamestnancov prispieva aj k efektívnejšiemu využitiu ich 

potenciálu. Zamestnankyne sociálneho oddelenia sa zúčastňovali vzdelávacích aktivít 

predovšetkým z dôvodu prehlbovania svojich poznatkov v zverenej odbornej oblasti a z 

dôvodu viacerých legislatívnych zmien najmä zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, 

zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane  a sociálnej kuratele. V sledovanom 

období sa 3 zamestnankyne sociálneho oddelenia zúčastnili 7 rôznych vzdelávaní 

a seminárov. V rámci vzdelávania sa oboznamovali napr. s právnou úpravou týkajúcou sa 

komunitného plánovania, poskytovania sociálnych služieb, projektu Podpory opatrovateľskej 

služby, práce s problémovou rodinou, ochrany osobných údajov. Cieľ sa plní.  

 

1.5.2  Plánovanie a realizovanie supervízie. Termín: 2 x ročne v rokoch 2018 – 2021 

Supervízia v sociálnej oblasti je prostriedkom skvalitňovania práce s klientom. Ide 

o poradenskú metódu zameranú na zvyšovanie kvality profesionálnej práce, vedie 

k samostatnému  vykonávaniu profesie, bráni pracovníkovi upadnúť do stereotypov, chráni 

klienta, posilňuje duševné zdravie a zvyšuje odborné kompetencie pracovníka. Počas roka sa 

supervízie zúčastnili všetky opatrovateľky (terénne aj v zariadení opatrovateľskej služby), 

vedúca sociálneho oddelenia, pracovníčka sociálneho oddelenia a vedúca zariadenia 

opatrovateľskej služby. Supervízia uskutočnila v mesiaci marec a október 2018. Cieľ sa splnil.    

 

Cieľ 1.6 Monitoring potrieb obyvateľov mesta a komunít 

1.6.1  Zbieranie podnetov od občanov na sociálnu oblasť prostredníctvom zriadených 

anonymných schránok a webovej stránky mesta. Termín 2018 – 2021 

V záujme skvalitnenia poskytovaných služieb má mesto zriadené dve schránky (jedna pri 

vstupe do budovy MsÚ, druhá v Budove štátnej správy, kde sídli sociálne oddelenie) na 

podnety súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb či sociálnej pomoci v meste. Touto 

formou majú občania možnosť svoje pripomienky a prípadné sťažnosti podať aj anonymne, 

avšak v roku 2018 nebol touto cestou podaný ani jeden podnet.  

Sociálne oddelenie zberá informácie o potrebách občanov pri vykonávaní sociálneho šetrenia 

na základe žiadostí občanov či rôznych podnetov od lekárov, úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny a iných subjektov kontinuálne počas celého roka. Najčastejšie občania žiadajú 

o vyhotovenie posudkov o odkázanosti na poskytovanie sociálnych služieb najmä 

v zariadeniach sociálnych služieb, donášku obedov, o poskytnutie sociálneho poradenstva a 

jednorazovej finančnej pomoci. Cieľ sa priebežne plní.  

 

2. Seniori a osoby so zdravotným postihnutím 

Vytváranie podmienok pre zlepšenie kvality života seniorov a osôb s TP a ich zotrvanie 

v prirodzenom prostredí 

 

Cieľ 2.1 Rozvoj terénnych sociálnych služieb so zameraním na ich udržiavanie 

2.1.1  Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby podľa požiadaviek a potreby 

prijímateľov a s tým súvisiaci nárast počtu opatrovateliek. Termín 2018 -2021 

Domácu opatrovateľskú službu mesto Stará Turá v roku 2018 poskytlo v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách spolu 123 klientom, z toho 75 klientom boli rozvezené 

obedy. V druhej polovici roku 2018 nastal úbytok prijímateľov tejto služby (úmrtie a 

umiestnenie v zariadení soc. služieb), ktorý bol vyšší ako dopyt po tejto službe. V dôsledku 
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toho museli ukončiť pracovný pomer dve opatrovateľky a pokles pokračuje aj v roku 2019. 

Tento trend prekvapujúco zmenil doterajší  vývin opatrovateľskej služby, ktorá mala po celé 

roky vzrastajúcu tendenciu. Mesto doteraz vždy vyhovelo všetkým žiadateľom o tento druh 

sociálnej služby. A hoci nemá ani nemalo zmluvu s neverejným poskytovateľom tejto služby, 

niektorí občania boli na základe vlastného rozhodnutia prijímateľmi tejto sociálnej služby 

u neverejného poskytovateľa.  

V roku 2018 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky schválila nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora 

opatrovateľskej služby v meste Stará Turá“. Cez tento projekt má mesto možnosť od roku 

2019 prefinancovať časť mzdových nákladov na 10 opatrovateliek na plný pracovný úväzok 

počas doby 26 mesiacov. Takýmto spôsobom ušetrí vlastné zdroje, ktoré by vynaložilo na 

opatrovateľskú službu. Napriek poklesu dopytu sa cieľ plní, pretože všetkým  žiadateľom 

o opatrovateľskú službu bola služba poskytnutá.   

 

2.1.2  Poskytovať príspevok na prepravu pre znevýhodnené skupiny občanov mesta 

(seniori, občania s ŤZP) Termín 2018 -2021 

Príspevok na prepravu mesto poskytuje pre znevýhodnené skupiny občanov Starej Turej, ktorí 

vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nie sú schopní prepravovať sa hromadným dopravným 

prostriedkom, alebo žijú v odľahlých častiach mesta bez autobusového spojenia. Príspevok je 

určený na individuálnu prepravu taxíkom po území mesta a od mája 2018 mesto rozšírilo 

územie na dopravu taxíkom a do Nové Mesta nad Váhom a do Myjavy. V roku 2018 mesto 

prijalo 28 žiadostí o príspevok. Napriek tomu, že všetci žiadatelia splnili podmienky 

poskytnutia príspevku, na ich požiadanie bolo vyplatených 10 príspevkov. Cieľ sa plní.  

 

Cieľ 2.2 Zvyšovať kvalitu a kapacitu sociálnych služieb  

2.2.2   Zabezpečiť bezbariérovosť v zariadení opatrovateľskej služby a 

súčasne vytvorenie nových priestorov (práčovňa, sušiareň a šatňa pre zamestnancov) 

Termín 2018 – 2019 

Zákon o sociálnych službách ukladá poskytovateľom sociálnych služieb povinnosť dodržať 

tzv. štandardy  pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré sa pri pobytových sociálnych 

službách týkajú aj priestorových podmienok. Musia byť naplnené legislatívne požiadavky na 

vnútorné priestory v pobytových zariadeniach sociálnych služieb ako pre klientov tak aj pre 

personál. Z toho dôvodu bolo potrebné zabezpečiť bezbariérovú úpravu v existujúcich 

kúpeľniach a WC pre klientov a súčasne vybudovanie nových priestorov pre personál 

(práčovňa, sušiareň, oddychovej miestnosti).  

Rekonštrukcia objektu sa začala v júli 2018, trvala cca 2 mesiace, v decembri 2018 bola 

skolaudovaná. Cieľ je splnený.  

 

2.2.3  Zabezpečovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov finančnou podporou 

sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi Termín 2018-2021 

Novela zákona o sociálnych službách od 1.1.2019 zaviedla pre obce/mestá novú povinnosť, za 

určitých podmienok poskytovať finančný príspevok na prevádzku neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby aj v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby 

a dennom stacionári. Vzhľadom k tomu, že novela zákona bola prijatá na konci roka 2017, 

keď mesto malo rozpočet na r. 2018 uzatvorený, neboli na tento účel v roku 2018 

rozpočtované žiadne fin. prostriedky. V roku 2018 požiadali traja poskytovatelia o tento 

príspevok, avšak z dôvodu nesplnenia legislatívnych podmienok nebol poskytnutý. V roku 

2018 nevznikla zákonná požiadavka na zabezpečenie týchto služieb. Cieľ sa preto neplnil. 

V roku 2018 mesto mimo zákonnej povinnosti poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 

1800 €  na poskytovanie sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb Úsvit Myjava pre 7 
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ŤZP detí a mladých dospelých občanov nášho mesta, ktorým mesto Myjava poskytovalo 

ambulantnú sociálnu službu.   

 

2.2.5  Zriadenie krátkodobej pobytovej odľahčovacej služby pre rodiny s ťažko chorým 

členom  v priestoroch Domova bielych hláv (vypracovanie projektu  a jeho realizácia 

Termín 2018-2021   
Podľa vyjadrenia zástupcu Občianskeho združenia Sluha sa im v roku 2018 zriadenie tejto 

služby nepodarilo. V Domove bielych hláv práve prebieha rekonštrukcia toalety na strednom 

podlaží, kde by mala v budúcnosti byť odľahčovacia služba, príp. tiež zázemie pre terénnu 

službu. V budúcom roku ich čaká etapa zháňania financií a vytvorenia konečnej podoby 

projektu. Predpokladajú, že odľahčovacia služba by mohla byť realizovaná od roku 2021. 

Cieľ priebežne napĺňajú.  

Cieľ 2.3 Podporovať aktivizáciu seniorov a občanov s ŤZP v komunitnom prostredí 

2.3.1  Podporovať činnosť seniorov a občanov s ŤZP v dennom centre seniorov pri ich 

neformálnych aktivitách  s cieľom ich aktivizovať a predchádzať sociálnej izolácii 

Termín 2018-2021 

Mesto Stará Turá ako podpornú sociálnu službu poskytuje bezplatne sociálnu službu 

v Dennom centre seniorov v Starej Turej a na Papradi. V  Starej Turej majú seniori a občania 

s ŤZP svoje priestory na ul. M. R. Štefánika č. 355/4, ktoré na tento účel prevádzkuje mesto. 

Počas roka 2018 sa zúčastnilo 95 členov na rôznych aktivitách pričom 61x sa stretli na 

pravidelných schôdzkach v priestoroch denného centra. V Dennom centre na Papradi nemajú 

seniori vyhradené vlastné priestory, preto sa 54 členov stretlo 3x  v priestoroch, ktoré im 

poskytol Dom kultúry na Papradi a 3x i v Požiarnej zbrojnici.  Počas roka sa seniori 

zúčastnili na rôznych spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích, rehabilitačných a iných aktivít 

za účelom nielen skvalitnenia života aj budovania vzájomných (aj medzigeneračných) 

vzťahov: napr. stretnutie so seniormi z Kunovíc, spomienkové akcie pri príležitosti 

oslobodenia mesta a ukončenia II. sv. vojny, prednáška „Prevencia kriminality“, o 

zdravotných pomôckach, o chorobách a ich liečení bylinkami, návšteva termálneho kúpaliska, 

medzigeneračný turnaj v spoločenských hrách s deťmi z CVČ, hudobné vystúpenie v DK 

Javorina, tématické oslavy: Mikuláš, Vianoce, Október mesiac úcty k starším. Z nich 4 

aktivity finančne podporilo mesto.  Cieľ sa plní.  

 

3. Rodiny s deťmi a mládež 

Zabezpečovanie potrieb rodín s ohľadom na ich špecifické požiadavky a sociálnu situáciu 

 

Cieľ 3.2 Podpora rodín v nepriaznivej situácii 

3.2.1 Vyhľadávať ohrozené rodiny na predchádzanie vzniku nových problémov Termín 

2018-2021 

Rodinu ohrozujú viaceré faktory napr. rozvod, nezamestnanosť, zdravotné postihnutie, zlá 

ekonomická situácia, násilie, závislosť. Zamestnankyne sociálneho oddelenia pri svojej 

činnosti získavajú informácie o ohrozených rodinách v meste od ich susedov, príbuzných či 

rôznych subjektov (školy, ÚPSVR, polícia, lekári), ktorí  upozorňujú na zjavné a niekedy aj 

skryté problémy v rodinách. Takéto podnety zamestnankyne sociálneho oddelenia vždy 

prešetrujú. V roku 2018 realizovali sociálne šetrenie v 17 rodinách. Ohrozeným rodinám 

sociálne oddelenie poskytlo základné sociálne poradenstvo, sprevádzanie rodiny pri kontakte 

s inštitúciami, hmotnú pomoc (vecnú, finančnú, potravinovú). Pre rodiny so zdravotne 

znevýhodneným dieťaťom mesto v roku 2018 realizovalo už pravidelné podujatia „Otvorená 

náruč“, „Pomoc deťom s autizmom“. letný pobytový tábor pre deti s ŤZP, ktoré financuje 

z prostriedkov účelovo poskytnutých do charitatívneho účtu mesta a z rôznych grantov. Pri 

práci s rodinou sa vychádza z predpokladu, že rodina sama najlepšie pozná svoju situáciu, 
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svoje možnosti a často zvonka potrebuje len podnet k  iniciatíve či nasmerovanie. 

Zamestnankyne nemajú rozhodovaciu právomoc, zodpovednosť za riešenie problému zostáva 

na rodine. Cieľ sa plní.  

3.2.2 Poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci rodinám v hmotnej a sociálnej 

núdzi Termín 2018-2021 

Jednou z foriem pomoci rodinám je aj hmotná pomoc v podobe jednorazových sociálnych 

dávok. Tieto dávky mesto poskytuje vo vecnej či finančnej forme a  na základe individuálneho 

posúdenia každej žiadosti.  Okrem rozpočtovaných prostriedkov sa na tento účel využívajú aj 

finančné prostriedky na charitatívnom účte. V roku 2018 o požiadali o finančnú pomoc dve 

rodiny a obom bolo vyhovené. 

Cieľ sa plní.  

 

3.2.3 Poskytovanie vecnej pomoci občanom v „sociálnom šatníku“  Termín 2018-2021 

Podpornú sociálnu službu poskytuje mesto aj v sociálnom šatníku. Tento bol zriadený s 

účelom   doplnkovou formou pomôcť občanom mesta Stará Turá, ktorí sa nachádzajú 

v nepriaznivej sociálnej situácii, k zlepšeniu  životnej úrovne.  V sociálnom šatníku je 

občanom poskytovaná bezplatná  vecná pomoc t.j. oblečenia, obuvi, športových, domácich 

potrieb a iného rozličného tovaru, ktorý mesto darom získava o rôznych darcov. V roku 2018 

bola vecná pomoc poskytnutá celkom 421 občanom. Mesto nevedie evidenciu koľko bolo 

jednotlivcov či rodín. Cieľ sa plní.  

 

Cieľ 3.4  Podpora a rozvoj  a preventívnych aktivít pre deti, mládež a rodinu 

3.4.1 Neformálne vzdelávanie rodín, matiek na materskej dovolenke Termín 2018-2021 

Neformálne vzdelávanie je vo vzťahu k jednotlivcovi či skupinám vymedzené ako dobrovoľná 

a zámerná činnosť, ktorá môže zahŕňať širokú škálu oblastí vzdelávania. Jeho cieľom je 

získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností, ktoré môžu podporiť plnenie 

funkcií rodiny a rozvoj rodičovských zručností. Organizovanie rôznych programov, aktivít či 

prednášok v oblasti výchovy, rodiny, manželstva, vzťahov v rodine, závislostí prispieva k 

predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine a k obmedzeniu a odstraňovaniu 

negatívnych vplyvov, teda neformálne vzdelávanie má aj preventívny rozmer.  

Neformálne vzdelávanie či poradenstvo mohli rodiny využiť v Centre voľného času Stará Turá 

(CVČ), ktoré poskytuje bezplatné odborné sociálno-pedagogické osobné konzultácie 

a poradenský servis so zameraním na možnosti pozitívnej výchovy v rodinách a v oblasti 

vzťahov v rodine, bezplatné sociálno-výchovné poradenstvo pre rodičov a starých rodičov 

v otázkach medziľudských vzťahov a výchovy detí (napr. rozmaznané dieťa, neposlušné dieťa, 

rizikové správanie, agresivita, drzé správanie, negatívne vzťahy so súrodencami, 

problematický vzťah k jednému z rodičov, ku škole, k učiteľovi, úteky z domu atď.), deti s 

problémami v rodine, s vrstovníkmi, v škole atď., učiteľov, vychovávateľov, majstrov 

odborného výcviku s výchovnými problémami a rizikovým správaním detí a mládeže v škole 

alebo v školskom zariadení. CVČ v roku 2018 uskutočnilo cca 20 takýchto aktivít napr. 

beseda: Mama, ocko a ich úloha v prvých mesiacoch života dieťatka, Cvičenie pre mamičky 

s deťmi, či pravidelná činnosť v Baby klube.  

Materské centrum Žabka v roku 2018 poskytlo kurz Excel, kurz prvej pomoci, besedu s 

logopedičkou, s lektorkou ,,Čo jedia zdravé deti", s personálnou agentkou a psychologičkou 

„Mama nastupuje do práce“, dentálnou hygieničkou „Zdravé zúbky“, enviromentálnu 

výchovu „Vysádzanie stromčekov v Topoleckej“ (v spolupráci s Lesoturom) a  „ Upracme si 

ihrisko“.   Cieľ sa plní. 

 

3.4.2 Realizácia preventívnych programov pre deti a mládež na prevenciu sociálno-

patologických javov Termín 2018-2021 



10 

 

Medzi vyskytujúce sa sociálno-patologické javy patria najmä poruchy správania, záškoláctvo, 

šikanovanie, agresia, vandalizmus, závislosti, týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí, 

kriminalita, prejavy extrémizmu, prostitúcia a i. Keďže najefektívnejším spôsobom boja proti 

sociálno-patologickým javom je prevencia, že žiadúce uskutočňovať preventívne aktivity, 

ktorými sa  predchádza ohrozujúcim javom, tvoria priaznivé podmienky pre vytváranie, 

získavanie a upevňovanie príslušných vedomostí, zručností, návykov smerujúcich k podpore 

zdravia a pestovaniu zdravého štýlu života. Ide o všetky aktivity smerujúce k tomu, aby 

problém vôbec nevznikol. Školy, školské zariadenia a mestská polícia v roku 2018 realizovali 

viaceré preventívne programy a aktivity napr. :   

 Správaj sa normálne - spolupráca ZŠ s MsP 

 Nenič svoje múdre telo –  ZŠ 

 Cesta k emocionálnej zrelosti – spolupráca ZŠ s CPPPaP 

 Vieme, že... – spolupráca ZŠ s CPPPaP 

 Prevencia látkových závislostí (fajčenie, alkohol) – spolupráca ZŠ s regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva 

 Dospievanie – spolupráca ZŠ s CPPPaP a úradom verejného zdravotníctva 

 Prevencia AIDS – spolupráca ZŠ s CPPPaP a úradom verejného zdravotníctva 

 Drogy – mne sa to nemôže stať! Omyl! – spolupráca ZŠ s pracovníkmi CPPPaP 

 Obchodovanie s ľuďmi – ZŠ  

 Svetový deň bez tabaku – akcia celej ZŠ 

 Mesto proti kriminalite – spolupráca ZŠ s CVČ. 

 Dostupnosť drog v Starej Turej –  CVČ anketa pre deti  

 33 prednášok na školách – Mestská Polícia 

Cieľ sa priebežne plní.  

 

3.4.3  Vytváranie podmienok pre preventívne voľnočasové aktivity pre deti, mládež 

a rodinu - výstavba nových, obnova a revitalizácia existujúcich detských ihrísk a 

športovísk na území mesta Termín 2018-2021 

Jednou zo stratégií prevencie je aj podpora a vytváranie podmienok na vhodné využívanie 

voľného času. Nedostatok príležitostí, zaujímavých možností na využívanie voľného času 

spôsobuje ťažkosti pri zmysluplnom využívaní voľného času. Okrem rôznych záujmových, 

kultúrnych aktivít pre deti, mládež a rodinu sa mesto snaží vytvoriť pre tieto cieľové skupiny 

aj priestor pre ich pohybové aktivity.   

V roku 2018 sa na území mesta vybudovali dve detské ihriská v miestnej časti Papraď 

a Drgoňova Dolina a revitalizované existujúce športovisko pri ZŠ na Hurbanovej ulici.  

Cieľ sa priebežne plní.  

 

 

4. Osoby v ťažkých životných situáciách 

Zlepšenie životných podmienok ľudí v ťažkých životných situáciách 

Cieľ 4.1 Podpora tvorby pracovných príležitostí 

4.1.1  Využívanie efektívnych nástrojov aktívnej politiky trhu práce podľa zákona 

o službách zamestnanosti: zamestnávanie občanov v rámci aktivačných prác, 

dobrovoľníckych prác, absolventskej praxe príp. iných projektov ÚPSVR Termín 2018-

2021 

V roku 2018  mesto, školy a niektoré z mestských organizácií využili aktívne opatrenia trhu 

práce s cieľom podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na pracovné miesta. Spolu 

vytvorili 32 pracovných príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) prostredníctvom 

rôznych projektov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: 19 UoZ formou dobrovoľníckej 
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služby, 1 UoZ formou absolventskej praxe,  2 dlhodobo nezamestnaní UoZ, 2 UoZ v rámci 

rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, 1 UoZ v rámci šance pre mladých a súčasne 

formou menších obecných služieb sa aktivizovalo 7 poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. 

V niektorých prípadoch úrad práce podporil pracovné aktivity príspevkom pre zamestnanca 

alebo zamestnávateľa. Cieľ sa plní.  

 

Cieľ 4.2 Zabezpečiť sociálne bývanie 

4.2.1  Zachovať  „Azylovú izbu“ na prechodné ubytovanie občanov v kríze 

Mesto Stará Turá prevádzkuje v objekte Domu špecialistov  „Azylovú izbu“. Túto zriadilo za 

účelom poskytnutia núdzového a krátkodobého ubytovania obyvateľov mesta, ktorí sa 

neočakávane dostali do krízovej životnej situácie, pre ktorú nemôžu užívať doterajšie bývanie. 

V roku 2018 o takéto núdzové ubytovanie nikto nepožiadal a azylová izba nebola využívaná – 

v tomto smere sa cieľ neplnil.  

 

Cieľ 4.3 Podpora občanov v hmotnej a sociálnej núdzi 

4.3.1 Poskytovanie vecnej pomoci občanom v „Sociálnom šatníku“  (nadväznosť na cieľ 

3.2.3) 

Vyhodnotenie je uvedené v cieli č. 3.2.3.  

 

4.3.2  Poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci rodinám a jednotlivcom v hmotnej 

a sociálnej núdzi (nadväznosť na cieľ 3.2.2) 

Ako je uvedené vo vyhodnotení cieľa 3.2.2 jednou z foriem pomoci občanom v hmotnej 

a sociálnej núdzi je aj pomoc v podobe jednorazových sociálnych dávok. Túto pomoc  mesto 

poskytuje vo vecnej či peňažnej forme na základe individuálneho posúdenia situácie každého 

žiadateľa. V roku 2018  o finančnú pomoc požiadali 2 rodiny a obom bolo vyhovené, 10 

jednotlivcov z nich 8 žiadateľom mesto vyhovelo. Cieľ sa plní. 

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2018-2021 naplnil väčšinu 

stanovených cieľov. Plnenie stanovených cieľov je realizované v súlade so schváleným 

rozpočtom na príslušný kalendárny rok, prípadne závisí od možnosti mimorozpočtového 

financovania a schvaľovania žiadostí o finančný príspevok z fondov EÚ. 

 

máj 2019 

 


