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ÚVOD
NR SR 30. októbra schválila 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý v šiestej časti obsahuje
ustanovenia o komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti poskytovania sociálnych
služieb. Paragraf 83 zákona o sociálnych službách ukladá obciam a mestám vypracovať
komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb
a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce.
Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych
služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho
územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý usmerňuje
všetky plánované rozvojové aktivity obce je PHSR obce. Komunitné plánovanie je však
dlhodobý dynamický proces, ktorý pružne reaguje na zmenu okolností, zmenu legislatívy,
sockálneho prostredia a správania sa prijímateľov sociálnych služieb.
Prínosy komunitného plánovania
-

hlavným prínosom je zapojenie účastníkov systému sociálnych služieb – t.j.
prijímateľa, poskytovateľa a zadávateľa do prípravy a uskutočnenia plánu sociálnych
služieb

-

zvyšuje podiel občanov na rozhodovacom procese o spôsobe ich zabezpečenia

-

komunitný plán zaisťuje, aby sociálne služby zodpovedali zisteným miestnym
potrebám a reagovali na miestne odlišnosti

V tomto dokumente obec zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
Obec vypracúva tento strategický dokument tak, aby sa vytvorili podmienky pre poskytovanie
kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny, podmienky na
podporu komunitného rozvoja za účelom predchádzania vzniku či zhoršovania nepriaznivých
sociálnych situácií a riešenia aktuálnych problémov v obci.
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Vychádzajúc z uvedeného sa pre potreby prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb pre
obec Rabčice spracovalo opatrenie s cieľom organizačne, vecne a časovo určiť jednotlivé
etapy tvorby tohto dokumentu. Je to otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie obce
a zainteresovaných subjektov v sociálnej oblasti a bol vypracovaný na obdobie rokov 2011 –
2016. Pokračovanie bude na roky 2017 – 2022.

Samosprávna pôsobnosť obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na
jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so
správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a
zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú
radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom
obce je starosta.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad
zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Medzi originálne kompetencie (samosprávna pôsobnosť) patria: miestne komunikácie,
verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné
hospodárstvo, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a
školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky,
výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.
Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený aj výkon
prenesenej pôsobnosti štátnej správy. Ide o oblasť stavebného poriadku a časti kompetencií
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v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kvalitu
služieb a financovanie týchto úloh. Obec Rabčice dostáva finančné prostriedky na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR(MV SR), na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany
pred povodňami a ochrany ovzdušia (MŽP SR), na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (MDPT SR) a na úseku
stavebného poriadku (MVRR SR – KSÚ).

Štruktúra Komunitného plánu
1. Úlohy a kompetencie obce v sociálnej oblasti podľa zákona O sociálnych službách č.
448/2008 Z.z. a ďalších zákonov
2. Analýza sociologických a demografických údajov obce
3. Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb a predpokladaných potrieb
sociálnych služieb podľa jednotlivých cieľových skupín
4. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
5. Časový plán realizácie komunitného plánu obce
6. Spôsob vyhodnocovanie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb
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1 Legislatívne vymedzenie sociálnej služby
Poskytovanie sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Sociálna služba je
odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú
zamerané na:
A) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
B) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
C) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
D) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
E) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Sociálne služby podľa druhu sú:
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú: nocľaháreň, útulok, domov
na polceste, nízkoprahové denné centrum a zariadenia núdzového bývania
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú : pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti a poskytovanie
sociálnej služby v nizkoprahovom dennom centre pre deti a rodiny
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, ktorými sú: poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek, opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská
služba a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie tlmočníckej
služby, sprostredkovanie osobnej asistencie a požičiavanie pomôcok
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d) sociálne

služby

monitorovanie,

s použitím

signalizácia

telekomunikačných
potreby

pomoci

technológii,

a krízová

pomoc

ktorými

sú:

poskytovaná

prostredníctvom telekomunikačných technológií
e) podporné služby, ktorými sú: odľahčovania služba, pomoc pri zabezpečení
opatrovníckych práv a povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre, poskytovanie sociálnej služby
v jedálni, poskytovanie sociálnej služby v práčovni a poskytovanie sociálnej služby
v stredisku osobnej hygieny
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou
alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická
osoba zdržiava.

1.1 Úlohy a kompetencie obce v zmysle platných sociálnych zákonov
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho
zabezpečenia. Obec má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením
hmotnej aj sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a najmä v oblasti sociálnych služieb. Zákon o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov č. 448/2008 Z.z. dáva obci tieto hlavné kompetencie a úlohy:
Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. – Pôsobnosť obec –
Obec
a) vypracúva, schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom odvode
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja
c) je správnym orgánom v konaniach o :
odkázanosti na sociálnu službu zariadení – pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, v odkázanosti na opatrovateľskú službu, v odkázanosti na
prepravnú službu, a ďalšie....
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
e) poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných
životných potrieb v nocľahárni, v nizkoprahovom dennom centre
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2. sociálne služby v nizkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre
seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
3. opatrovateľskej služby
4. prepravnej služby
5. odľahčovacej služby
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby
podľa §12
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby
2. o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa §71 ods. 6 s inou obcou alebo
iným poskytovateľom sociálnej služby ktorého zriadila iná obec, alebo vyšší územný
celok a ďalšie
V ustanoveniach § 82 a 83 upravuje zákon o sociálnych službách úlohy obce v komunitnom
rozvoji a komunitnom plánovaní.
Na tvorbe dokumentu sa bude podieľať obec Rabčice prostredníctvom pracovnej skupiny
a odborných pracovníkov.

1.2 Účastníci komunitného plánovania
Účastníkmi komunitného plánovania sú:
_ zadávateľ - ten, kto je zodpovedný za zabezpečenie komunitných služieb, ktoré
zodpovedajú miestnym potrebám – Obec Rabčice
_ poskytovateľ – ten, kto služby ponúka a realizuje napr. fyzická osoba, neštátny
subjekt (mimovládna organizácia), cirkev, organizácia zriadená obcou,
samosprávnym krajom alebo štátnym orgánom
_ prijímateľ – občan v nepriaznivej sociálnej alebo krízovej situácii, ktorému sú
služby určené
8

Prínosy komunitného plánovania
-

hlavným prínosom je zapojenie účastníkov systému sociálnych služieb – t.j.
prijímateľa, poskytovateľa a zadávateľa do prípravy a uskutočnenia plánu sociálnych
služieb

-

zvyšuje podiel občanov na rozhodovacom procese o spôsobe ich zabezpečenia

-

komunitný plán zaisťuje, aby sociálne služby zodpovedali zisteným miestnym
potrebám a reagovali na miestne odlišnosti

Cieľové skupiny
-

cieľovými skupinami, ktorými sa komunitný plán sociálnych služieb zaoberá, sú
skupiny obyvateľov a návštevníkov obce, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej
situácii, krízovej sociálnej situácii, sú sociálne vylúčené, alebo ú následkom rôznych
faktorov ohrozené sociálnym vylúčením. Cieľové skupiny sme spolu s účastníkmi
procesu komunitného plánovania v súlade s platnou legislatívou a potrebami občanov
obce rozdelili nasledovne:

Seniori

rodiny s deťmi

osoby ŤZP

nezamestnaní

Seniori – občania, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, občas aj osamelí, so zdravotnými
problémami
Rodiny s deťmi - funkčné a dysfunkčné rodiny nie sú dve odlišné a oddelené jednotky, ktoré
nemajú nič spoločné. Predstavme si ich radšej ako body nachádzajúce sa niekde na osi
ohraničenej najzdravšou možnou rodinou na jednej strane a menej zdravou na druhej. Do tejto
katogórie patria rodiny dysfunkčné – vážne poruchy niektorých rodinných funkcií. Táto
rodina potrebuje sústavnu pomoc odborníkov. Afunkčná rodina – poruchová, ktorá prestáva
plniť svoje úlohy. Vážne ohrozuje existenciu a zdravie detí, ktoré z tohto dôvodu musia byť
umiestnené do náhradnej rodinnej starostlivosti.
Osoby ŤZP – občania zo zdravotným postihnutím sú obyvatelia obce, ktorí sa ocitli
v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácií, na základe sociálneho posudku a lekárskeho
posudku vypracovaného posudzujúcim lekárom sú odkázaní na poskytnutie sociálnej služby.
Sú to aj zdravotne postihnutí občania, ktorí prostredníctvom svojich zástupcov požadujú od
samosprávy naplnenie svojich potrieb v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania.
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Nezamestnaní - Jedným z najzložitejších problémov súčasnej trhovej ekonomiky je
nezamestnanosť. Snaha o vytvorenie nových pracovných príležitostí, ako aj snaha o
zmenšenie ťarchy nezamestnanosti je vážnym ekonomickým problémom, sociálnym a
politickým problémom. Nezamestnaní ľudia , sú ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, ale aktívne
hľadajú prácu alebo sa chcú vrátiť do práce. Ak je niekto považovaný za nezamestnaného,
musí byť zaregistrovaný v sprostredkovateľniach práce.

Náplň činnosti pracovnej skupiny

-

analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb

-

analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov obce na
rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov soc. Služieb a cieľových
skupín

-

analýza sociologických údajov a demografických údajov obce

-

návrh vízie, cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja sociálnych služieb obce,
ktoré zohľadňujú miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych
služieb poskytovaných vo väzbe na národné priority rozvoja sociálnych služieb

-

návrh časového plánu realizácie komunitného plánu sociálnych služieb vrátane
určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organizačných podmienok na
ich realizáciu

-

návrh spôsobu vyhodnotenia plnenia komunitného plánu sociálnych služieb

1.3 Miestne dokumenty:
PHSR Rabčice uvádza:
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho
územia a o potreby jeho obyvateľov. Základným riadiacim dokumentom, ktorý usmerňuje
všetky plánované rozvojové aktivity obce je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
V roku 2007 bol vypracovaný tento dokument, v ktorom sa robila analýza swot, kde sa určili
silné a slabé stránky obce, a tiež príležitosti a ohrozenia.
Ako silné stránky obec uvádza:
-

uspokojivá úroveň bytovej vybavenosti obce s prevahou rodinných domov
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-

priaznivá perspektíva ďalšej bytovej výstavby

-

vyhovujúci priemerný vek bytového fondu

-

vybavenosť obce školskými zariadeniami

-

existencia kultúrneho zariadenia a športového areálu, tradícia v organizovaní
spoločenských a kultúrnych podujatí

-

spoluúčasť miestnych organizácií a združení na kultúrnom dianí v obci

Medzi slabé stránky obec zaradila:
-

nedostatočné služby pre starších občanov vplyvom obmedzených finančných
prostriedkov určených na rozvoj sociálnych služieb

Ohrozenia pre obec je zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva a
nedostatočná podpora zo strany VUC a štátu vo sfére občianskej vybavenosti.
Občianska vybavenosť, resp. sociálna infraštruktúra vytvára v obci podmienky pre kvalitu
života obyvateľstva. Preto snaha a zámery obce Rabčice predovšetkým k rozvoju sociálnej
infraštruktúry, aby mohla vytvárať kvalitnú spoločenskú, kultúrnu a obytnú funkciu.
Úlohy a kompetencie v zmysle platných sociálnych zákonov. Kompetencie obcí v sociálnej
oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia. Obec má
zastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej aj sociálnej núdze
občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Zloženie pracovnej komisie

-

poslanci obecného úradu

-

zamestnanci obce (Mgr. Renáta Grobarčíková)

-

odborní pracovníci (Mgr. Bubláková Oľga – ÚPSVaR, Ľudmila Iglarčíková –
spoločný obecný úrad NO)

-

pracovná skupina – seniori (A.Bubliak), osoby ŤZP (Mgr.Marta Chromeková),
nezamestnaní (Božena Kozáková),

11

1.4 Harmonogram práce riadiacej skupiny a pracovných skupín
Jún 2016
-

upovedomenie občanov o pripravovaní komunitného plánu

-

roznesenie dotazníkov medzi občanov

Júl 2016
-

vyhodnotenie dotazníkov

-

stanovenie priorít

-

príprava údajov pre vypracovanie komunitného plánu

-

stretnutie pracovnej skupiny

August 2016
-

sumarizovanie podnetov a výstupov z pracovných stretnutí členov

-

návrh cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb pre cieľové skupiny

-

návrh realizačných opatrení na dosiahnutie cieľov

September 2016

-

príprava verzie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rabčice

-

prezentácia KPSS

Október 2016

-

príprava záverečnej verzie KPSS

-

medializácia na webovej stránke a v nástenke obecného úradu

-

predloženie materiálu zasadnutie obecného zastupiteľstva
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II Analytická fáza
2 Charakteristika komunity obce
Komunita pre komunitný plán je pracovnou skupinou zadefinovaná ako skupina
viacerých ľudí, ktorí sú bez ohľadu na svoj pôvod, minulosť, ideológiu, vek, rasu,
pohlavie, politickú príslušnosť schopní akceptovať svoje rozdielnosti, odlišnosti, ktoré
boli vytýčené pre spoločné dobro. Komunita je aj spôsob ako byť spolu, zachovajúc si
harmóniu tak, aby títo ľudia žijúci na území obce boli schopní využívať kolektívnu
energiu mnohonásobne väčšiu ako je len úsilie individuálne sa správajúceho jedinca.
Komunitou môžeme považovať aj územný obvod obce, v ktorom sa občania stotožnili
so svojím bývaním, prácou a relaxom.

2.1 Základný popis územia – geografia
Katastrálne územie obce sa orograficky začleňuje do sústavy vonkajších Západných
Karpát. Na severe pod Babou horou zasahuje do Oravských Beskýd. Napriek tomu že
Babia hora nie je súčasťou Rabčického chotára, občania Rabčíc sú vlastnícky
i historický s týmto vrcholom úzko spätí. Územie leží v povodí rieky Orava a riečnu
sieť tu tvoria tok Rabčický potok, Zágurka, Soľný potok a Odumorkovka, ktorá sa
spájajú do rieky Polhoranky. Stred obce leží v nadmorskej výške 700 m. Obec je
začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja. Katastrálne
územie obce má rozlohu 2218 ha a jeho osídlenie je sústredené do intravilánu obce
s reťazovou kolonizačnou zástavbou pozdĺž celej obce. Dominantné zastúpenie
štruktúre pôdneho fondu majú lúky, ktoré pokrývajú 943 ha Za nimi nasledujú lesy,
kde prevažujú predovšetkým ihličnaté ako jedľa, borovica, smrek. Popri vodných
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tokoch sa vyskytujú porasty vŕb a jelší. Toto územie z klimatického hľadiska patrí do
chladnej oblasti, mierne chladného okrsku. Priemerná ročná teplota je 4 až 6 stupňov
Celzia. Najchladnejším mesiacom v roku je január a najteplejším je júl – august. Na
našom území rastú chránené a ohrozené druhy rastlín. Obec Rabčice leží na území
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava s druhým stupňom ochrany. Rabčický chotár
je významný aj z hľadiska medzinárodnej ochrany vtáctva a v rámci budovania siete
NATURA 2000. Cenné dreviny v obci Rabčice boli vyhlásené za chránené. Ako lipa
Veľkolistá na cintoríne, brest horský na začiatku obce.

2.2 Popis socio-demografických ukazovateľov – demografia
Na základe výsledkov sčítania obyvateľov z roku 2011 sme mali v našej obci aj českú,
poľskú aj maďarskú národnosť. A taktieť vierovyznanie – rímskokatolická cirkev,
právoslavna cirkev aj evanielická cirkev. Obyvateľstvo podľa vzdelania:
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj
demografická situácia a zloženie obyvateľstva. V posledných rokoch sa zvyšuje
prirodzený úbytok obyvateľstva.
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Počet obyvateľov v jednotlivých rokoch
roky

2011

2012

2013

2014

2015

stav

1963

1979

1999

1995

1995

Zdroj: OcÚ Rabčice

Vývoj počtu obyvateľov
roky; 2011

roky; 2012

roky; 2013
1999

roky; 2014
1995

roky; 2015
1995

1979
roky

1963

1

stav

2

3

4

5

Zdroj: OcÚ Rabčice
Migrácia obyvateľstva je rozdiel medzi prisťahovanými a odsťahovanými obyvateľmi a jeho
hodnoty sú výsledkom citlivej reakcie na pozitívne alebo negatívne signály najmä v sociálnoekonomickej oblasti. Podstatné zmeny v oblasti migrácie obyvateľstva spôsobuje viacero
podmienok ( sociálne, bytové , pracovné príležitosti). Pre našu obec je charakteristická
výstavba rodinných domov ako možnosť riešenia bytovej otázky s prihliadnutím na veľmi
dobré prírodné prostredie obce. Obec umožnila občanom od roku 2007 vysporiadať pozemky
bezplatne v rámci ROEP (registra obnovenej evidencie pozemkov), z dôvodu, že v našej obci
nie sú stavebné pozemky a parcely sú veľmi roztrieštené na množstvo účastníkov.
Po zápise ROEP, ktorého ukončenie bolo v roku 2013, sa

zvýšila výstavba a tým aj

prisťahovanie nových obyvateľov. V rokoch 2011 – 2016 bolo vydaných 50 stavebný
rozhodnutí na výstavbu rodinných domov.
V rokoch 2011 – 2015 sa prisťahovalo 77 občanov a odsťahovalo sa 106. Rozdiel medzi
prisťahovanými a odsťahovanými je 29 obyvateľov úbytok. Počet sobášov v rokoch 2011 –
2015 bolo 112.
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Počet narodených detí :
rok

2011

2012

2013

2014

2015

23

34

34

23

28

počet

Aj počet narodených detí v obci má klesajúcu tendenciu.
Klesá aj počet detí v školskom zariadení:
Školský 2004/2005 2007/2008 2009/2010 2012/2013 2015/2016 2016/2017
rok
Počet

328

319

289

287

269

261

detí
Veková štruktúra obyvateľov v roku 2016
Veková štruktúra

Počet obyvateľov

žien

mužov

0 -18

551

266

285

19-62

1232

564

668

63 -80

181

102

79

80 a viac

29

17

12

rok 2016

Zdroj: OcÚ Rabčice
1400
1200

1000
800
Rady1

600
400
200

0
veková štruktúra obyvateľov

0-18

19-62

63-79

80 a viac

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že obec Rabčice má najviac ľudí v produktívnom veku
a mládeže. Čo je veľkým plusom pre obec. Žien je v našej obci 1044 a mužov 949 čo je
rozdiel 95 mužov viac ako žien.
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žien

49%
51%

mužov

Zdroj: OcÚ Rabčice
Za posedné 4 roky bolo v našej obci vydaných 43 stavebných povolení a skolaudovaných
bolo 17 stavieb. Tento ukazovateľ jasne ukazuje, že v obci sa stavia a mladí ľudia sa tu chcú
usadiť a založiť si svoje rodiny.

roky

2013

2014

2015

2016

Kolaudačné roz.

5

5

4

3

Stavebné povol.

3

16

14

10

Zdroj: OcÚ Rabčice
Informácie z ÚPSVaR sú nasledovné:
Stav v

Uchádzadzači

rokoch

o zamestnanie

ženy

Dlhodobo

UoZ –

nezamestnaní

absolventi
škôl

2012

162

84

69

23

2013

170

80

83

23

2014

141

70

83

19

2015

77

38

41

8

2016

62

32

24

7

(k 1.8.2016)

Zdroj: ÚPSVsR
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Pomoc v hmotnej núdzi v obci Rabčice
Počet poberateľov
Spolu

Žena

Muž

Počet posudzovaných osôb
Spolu

Žena

Muž

Vyplatená suma (v €)
Spolu

Žena

Muž

2012

71

26

45

149

70

79

80 473,00

32 719,20 47 753,80

2013

86

32

54

180

86

94

100 230,70

41 023,63 59 207,07

2014

82

33

49

174

81

93

87 065,84

39 507,54 47 558,30

2015

63

28

35

126

60

66

62 874,68

27 165,21 35 709,47

2016

38

13

25

63

25

38

35 728,80

10 854,80 24 874,00

Zdroj: ÚPSVaR
Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Rabčice do skupiny stredne veľkých obcí, aj napriek
prejavom negatívneho migračného saldu, ktorý je výsledkom ekonomického a sociálneho
rozvoja obce. Ak obec využije všetky navrhované rozvojové plochy pre výstavbu IBV
a aktívne ovplyvní prisťahovalectvo obyvateľov z okolitých miest, má predpoklady dosiahnuť
cca 2000 obyvateľov. Občianska vybavenosť, resp. sociálna infraštruktúra vytvára v obci
podmienky pre kvalitu života obyvateľstva. Preto snaha a zámery obce Rabčice smerujú
predovšetkým k rozvoju sociálnej infraštruktúry, aby mohla vytvárať kvalitnú spoločenskú,
kultúrnu a obytnú funkciu. V obci na nachádza základná škola s materskou školou, pošta,
obecný úrad, 10 bytová jednotka, 2 a 6 bytová jednotka, urbárský dom, dom smútku, obchody
a služby a pohostinstvo. Sú vybudované ihriska – multifunkčné, hokejové a futbalové.
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2.3 Technická infraštruktúra obce
Technická infraštruktúra predstavuje veľmi dôležitý faktor pôsobnosti na ekonomický rozvoj
obce. Vytvára podmienky pre kvalitné bývanie obyvateľstva, rozvoj a podnikateľských aktivít
v obci a okolí a poskytuje dôležité služby pre obyvateľstvo.
Zásobovanie elektrickou energiou – obec je napojená

vzdušnou VN linkou č. 1303

z elektrickej stanice 110/22 kV Vavrečka. Elektrická energia je rozvádzaná VN vedením
umiestneným v severozápadnom okraji obce. Z VN linky sú napojené na odbočky
transformátorové stanice ako koncové. Inžinierske siete vytvárajú základný predpoklad pre
rozvoj podnikateľských aktivít v obci.

Zásobovanie vodou je v obci prostredníctvom obecného vodovodu. Verejná kanalizačná sieť
v obci nie je vybudovaná, splaškové vody sú likvidované v súkromných žumpách. Naša obce
je zaradená do projektu od kanalizačného programu Hornej Oravy, ktorú má na starosti
Oravská vodárenská spoločnosť, v ktorej akcionármi sú všetky okolité obce. Cestná
infraštruktúra - obec leží cca 20 km južne od Námestova. Leží mimo hlavnú cestnú sieť a je
cestou III.triedy. Povrch vozovky tvorí asfaltový koberec. Na jestvujúcich komunikáciách je
nutné previesť povrchovú úpravu vozoviek rozprestretím nového živičného krytu.
Autobusová doprava v súčasnosti zodpovedá potrebám obce a zastrešuje zamestnaneckú aj
školskú dochádzku z obce. Po telekomunikačnej stránke je obec pokrytá digitálnou telefónnou
ústredňou, ktorú zabezpečujú 4 operátori – Orange Slovensko, T- Mobile a T Com a O2. V
rámci odpadového hospodárstva obec separuje plasty, papier, textil, sklo, elektronický odpad
a nebezpečný odpad. Komunálny odpad obec likviduje prostredníctvom zmluvných vzťahov
s firmami oprávnenými na likvidáciu odpadu. Odvoz v súčasnosti zabezpečuje firma – Marián
Murín, Námestovo, likvidáciu Technické služby mesta Námestovo, TKO Zubrohlava –
prostredníctvom Združenia Biela Orava.
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2.4 Spoločenské a kultúrne aktivity obce
V obci Rabčice patrí kultúrna činnosť medzi hlavné oblasti, ktoré spadajú pod správu obce.
V našej obci už dlhé roky pôsobia folklórne skupiny Rovňan, Kašunka, ktoré patria medzi
nositeľov tradičného folklórneho tanca a goralských piesni. Tieto skupiny vystupujú na
mnohých podujatiach na celom Slovensku, ale aj v susednom Poľsku. Skupiny sú veľmi
žiadané aj na svadbách a iných spoločenských podujatiach. Pravidelne každoročne vystupujú
aj na Rabčickej heligónke, ktorá sa koná v priestoroch Hviezdoslavovej hájovne. Ľudová
hudba Rovňan a folklórny súbor Rabčičanka nahrali v novembri 2000 svoje prvé CD, na
ktorom sú piesne z rabčického regiónu. V decembri 2010 vyšla kniha s názvom Ozveny spod
Babej hory, ktorú vydala primáška Valéria Baláková a uverejnila v nej goralské piesne a tiež
históriu folklóru našej obce.

Taktiež je u nás veľmi významna skupina Mladý heligón, ktorá reprezentuje obec nielen na
Slovensku ale aj v zahraničí. Skupina vznikla v roku 2002. Vedie ju Miroslav Tropek.
Skupina vydala už 4 CD nosiče, krstným rodičom jedného CD je skupina Drišľak.
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V našej obci pôsobi aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má svoju históriu a založený bol
v roku 1926. Spolok má 41 členov. Najstarším členom je Kornel Slovík – ktorý je aj
predsedom hasičov. Taktiež sa každý rok zúčastňujú súťaži hasičských družstiev
s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná každý rok v inej obci. V roku 2011 sa táto súťaž
konala v našej obci. Zúčastnilo sa jej 6 súťažných družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na
krásnom 3.mieste a putovný pohár ostal v našej obci. V roku 2016 oslávil náš DHZ 90.
výročie založenia. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj brožúra o histórií a úspecho našich
hasičov. slávnosť začala sv. omšou, na ktorej boli posvetené symboly hasičského zboru
a taktiež hasičská technika a vozidlá.

V obci pôsobí aj Slovenský zväz včelárov a Poľovnícke združenie a Združenie zdravotne
postihnutých Oravy.

Novinkou v našej obci bolo organizovanie Vianočných trhov v roku 2015. Toto podujatie
malo veľký úspech a samospráva chce túto novú tradíciu organizovať aj ďalšie roky. Na
trhoch predávali svoje výrobky len občania našej obce, ktorí tak prezentovali svoju šikovnosť
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a nápaditosť. Počasie prialo a podujatie ižívili svojím vystúpením aj naši folklóristi. Hlavnými
organizátormi boli speváci zo skupiny Emanuel.

Pamätná izba Rabčického folklóru

Obec Rabčice v spolupráci so Základnou školou a zakladateľkou folklóru v Rabčiciach p.
Valériou Balákovou, zriadili v miestnej telocvični pamätnú miestnosť Rabčického folklóru.
Táto miestnosť bude slúžiť tunajšiemu folklóru na nácviky, taktiež ako výstavná miestnosť,
aké úspechy naši folkloristi dosiahli na rôznych súťažiach a taktiež bude slúžiť na regionálnu
výchovu žiakov základnej školy. Miestnosť bola slávnostne otvorená 10. júla 2016, pri
príležitosti osláv 400. výročia založenia obce Rabčice. Slávnostnú pásku prestrihli - poslanec
NR SR Igor Jackulík a zástupca predsedu ŽSK MUDr. Popluhár. Izbu slávnostne posvätil p.f.
Jaroslav Humený.
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2.5 Cestovný ruch
Cestovný ruch je významným aspektom ekonomického rozvoja v regióne, pretože vytvára
pracovné príležitostí. V ostatnej dobe sa v Rabčiciach začala rozvíjať agroturistika. Ľudia
z miest prichádzajú, aby sa pozreli na domáce zvieratá, videli výrobu syra a korbáčov,
povozili sa na koňoch a pod. Kultúrnymi pamiatkami obce sú: rímskokatolícky Kostol
všetkých svätých z roku 1816 opradený povesťami, kaplnky, kríže, epitaf Márie Klinovskej
v kostole, drevená stĺpová zvonica na vyšnom konci obce. Vo voľnom čase tu možno lyžovať,
navštíviť Hviezdoslavovu hájovňu, salaš, výrobcu plstených výrobkov a blízke súkromné
gazdovské múzeum. Okolie obce a blízka Babia hora lákajú na pešie túry do okolia Rabčíc
a po stopách románov Mila Urbana. V blízkom okolí sa nachádzajú: Oravská priehrada,
Oravský hrad, socha Krista v Kline, aquapark v Dolnom Kubíne, termálne kúpalisko
v Oraviciach, Roháče a Piľsko a mnoho iných zaujímavých atrakcií. Dnešný stav ubytovania
v obci je okolo 30 lôžok ale žiaľ žiadna stravovacia kapacita.
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3 Poskytovanie sociálnych služieb v obci
3.1 Terénna sociálna práca - opatrovateľská
Poskytuje: Obec Rabčice
Kontaktná osoba: Marta Chromeková
Telefón: 043/5594205
Prevádzkové hodiny: pondelok, streda, piatok – 7.00 – 15.30 hod.
Utorok, štvrtok

- 7,30 – 12,00 hod. –nestránkový deň

Charakteristika: Sociálny pracovník spolu so sociálnou komisiou posúdi povahu problému
u fyzickej osoby, rodiny alebo komunity – poskytne základné informácie o rôznym
možnostiach riešenia problému a podľa potreby sprostredkuje pomoc alebo aj odporučí.
Od januára 2009 je v platnosti zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý zavádza do
posudzovania odkázanosti občanov na pomoc inej fyzickej osoby väčšiu spravodlivosť
a transparentnosť vo vzťahu k poskytovaniu opatrovateľskej služby. Obec Rabčice spĺňa
všetky podmienky na poskytovanie opatrovateľskej služby. Výkon opatrovateľskej služby sa
vykonáva podľa štandardov terénnej sociálnej práce.

2013

2014

2015

2

2

2

úhrada

4432,-€

4210,- €

4748,-€

úhrada

1152,-€

1004,- €

982,- €

5584,-€

5214,- €

5730,- €

Počet opatrovaných
Finančná
obce/€
Finančná

opatrovaného/€
Náklady spolu/€

Zdroj: OcÚ Rabčice

3.2 Neprispôsobivý občania
Ide o ľudí nachádzajúcich sa v sociálnych zložitých životných situáciách, ktorí sú
neprispôsobiví spoločenským normám. Sú to väčšinou občania bez vzťahov, osamelí, bez
plánov a perspektívy, s nízkou sebadôverou a bez pracovných návykov.
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Neprispôsobivý občania

2015

2016

ženy

1

3

muži

5

6

Zdroj: OcÚ Rabčice
Charakteristika služby: úzka spolupráca starostu obce so sociálnym kurátorom
1. UPSVaR – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Dohodne návštevu krízového centra



Telefonicky sa spojí s neprispôsobivým a oznámi návštevu v centre



Dohodne návštevu u odborného lekára



Dohodne návštevu na UPSVsR ako uchádzač o zamestnanie



Prihlásenie na oddelenie pomoci v hmotnej núdzi



Vypracuje plán práce s klientom



Poskytne poradenstvo v rámci zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane a sociálnej kuratele



Pomoc pri riešení osobných problémov



Zaradenie na aktivačné práce



Vedenie spisovej agendy a pravidelné stretnutia

2. Obec – starosta obce, sociálny pracovník a sociálna komisia


V spolupráci so sociálnym kurátorom vybaví potrebné doklady k poberaniu
dávky v hmotnej núdzi



Pomôže s návštevou u praktického a odborného lekára



Informuje UPSVaR o situácií



Zaradí na aktivačné práce



Vedie písomnú agendu a pravidelné stretnutie

3.3 Rodiny s deťmi a dysfunkcia rodín
Od 1.1.2007 obec začala poskytovať príspevok pri narodení dieťaťa ako finančnú
podporu mladým rodinám. Tento príspevok je určený deťom, ktoré majú v našej obci
trvalý pobyt. Výška príspevku je 60 €.
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2012

2013

2014

2015

34

36

20

26

2040 €

2160 €

1200 €

1560 €

Počet
príspevkov
Celkový

fin.

objem
Zdroj: OcÚ Rabčice

Jednorazová dávka v sociálnej núdzi – poskytuje Obec Rabčice. Dávka je poskytovaná vo
finančnej alebo vecnej forme priamo žiadateľovi. V roku 2012 a 2013 bola v tejto dávke
poskytnutá aj potravinová výpomoc pre dôchodcov. Taktiež príspevok Komunite Kráľovnej
pokoja, kde máme umiestnené jedného občana s trvalým pobytom v obci. Príspevok je od 30
do 50 €. V tejto pomoci je zahrnutá aj pomoc pri vybavovaní dokladov neprispôsobivým
občanom.
2012

2013

2014

2015

Počet žiadostí

8

2

1

2

Celkový fin.

1242,83

1036,95

50

151,61

objem
Zdroj: OcÚ Rabčice
Obec je osobitným príjemcom prídavku na detí od roku 03/2013 - jedna dysf. rodina (2 deti),
v roku 2014 - 2 dysf. rodiny (3 deti), v roku 2015 – 2 dysf. rodiny (4 deti).

rok

suma

Dysfunkčné rodiny

Počet detí

2013

678,60

1

2

2014

1462,36

2

3

2015

1675,68

2

4

Zdroj: OcÚ Rabčice
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3.4 Občania v dôchodkovom veku
Príspevok pre dôchodcov – poskytuje Obec Rabčice. Príspevok je vo forme posedenia
dôchodcov, darček a občerstvenie. Obec začala od septembra 2007 organizovať spoločné
stravovanie – zabezpečovanie stravy pre občanov, ktorým stravovanie nie je možné
zabezpečiť inak. Jedná sa o
dôchodcov

rozvoz stravy zo zariadenia školského stravovania

a hendikepovaných občanov.

Obec vyčlenila na uvedenú činnosť

pre

vozidlo

a pracovníka, ktorý stravu rozváža v obedároch dôchodcom priamo domov. Počet dôchodcov,
ktorí túto službu využívajú je 2. Obec má taktiež vyčlenený finančný príspevok manželom pri
príležitostí 50. výročia sobáša a to finančnú čiastku 35 €/1 manž. pár. Za túto čiastku obec
kúpi vecný dar, ktorý osobne doručí manželom.

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami a akreditovanými subjektmi
DSS Novoť č. 976 – zlúčené zariadenie sociálnych služieb
Zariadenie má vlastnú stravovaciu prevádzku, poskytuje stravu racionálnu, šetriacu, diétnu
a inú. Priemerný denný počet pripravovaných jedál je 150 obedov a 105 večerí. Budova má 2
rehabilitačné miestnosti so štandardným vybavením, služby vykonávajú na základe
odporúčania odborného lekára, vykonávajú ich zdravotné a rehabilitačné sestry. Kapacita
zariadenia je 110 miest. Rozsah poskytovaných služieb je s celoročným pobytom. Počet
zamestnancov 53. Zariadenie umožňuje otvorený kontakt nielen s príbuznými, ale aj s
ostatnými občanmi obce Novoť a okolia. V zariadení pracuje občianske združenie Pelikán –
Novoť. Služby
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť poskytuje sociálne služby v
súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
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sociálne služby, sociálna rehabilitácia ,
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť,
pracovná terapia,
kaderníctvo, pedikúra, masáže,
kultúrne podujatia, výlety,
záujmová činnosť

Kontakty:Tel.: 043/5590197,43/5590287,
e-mail: ddnovot@vuczilina.sk
Umiestnenie našich občanov v jednotlivých rokoch: od roku 2013, kedy tam zomrela
posledná naša umiestnená spoluobčianka Anna Gluchová, nemá obec Rabčice nikoho
umiestneného v tomto zariadení.
Roky
Občania

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5

3

1

1

1

0

Rabčice
Zdroj: OcÚ Rabčice
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
Zriaďovateľ: UPSVaR Námestovo
Oddelenie: sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately
Adresa: Námestie A. Bernoláka, Námestovo
Kontaktná osoba: Mgr. Valéria Hečková
Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o výchovných
opatreniach podľa osobitných predpisov, podáva podnet na súd na zrušenie ústavnej
starostlivosti vykonáva:
-

sociálnu prevenciu (vyhľadávanie, nápravná činnosť)

-

poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov

-

odborné poradenstvo rodinám, v ktorých je vážne ohrozená výchova dieťaťa

-

zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti

-

vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka
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UPSVaR - služby zamestnanosti
Zriaďovateľ: UPSVaR Námestovo
Oddelenie: služieb zamestnanosti
Adresa: Námestie A. Bernoláka, Námestovo
Kontaktná osoba: Mgr. Brišová
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo
formou menších služieb pre samosprávny kraj - § 52
V rámci tohto aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb
pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách
zamestnanosti“).
Výška príspevku
Maximálna výška príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti






Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške 7 % z celkovej ceny práce podľa §
49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy
zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného
dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec
alebo menšie služby pre samosprávny kraj počas prvých šiestich kalendárnych
mesiacov, na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších
obecných služieb pre obec alebo menších obecných služieb pre samosprávny kraj,
najviac vo výške 4 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách
zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý
až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho
menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj opakovane
počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov, na úhradu časti nákladov, ktoré
súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších obecných
služieb pre samosprávny kraj,
3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti
vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho
menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj, na úhradu
časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby
pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.
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Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo
formou menších služieb pre samosprávny kraj - § 50j

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
(1) Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
(ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi podľa odseku 2, ktorý na vytvorené pracovné
miesto prijme do pracovného pomeru na určitú dobu znevýhodneného uchádzača o
zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) vedeného v evidencii uchádzačov o
zamestnanie najmenej tri mesiace alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8
ods. 1 písm. c), ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného
týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa
neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého
zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, „§ 51a, § 56a alebo §
60.
(2) Príspevok možno poskytnúť zamestnávateľovi, ktorým je
a) obec alebo samosprávny kraj,
b) právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny
kraj.
(3) Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z
celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4) Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho
opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch
rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru podľa odseku 1.
(5) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej
medzi úradom a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého
územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.
(6) Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje
príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e)
(7) Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje
a) identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest,
c) počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
podľa odseku 1 prijatých do pracovného pomeru na určitú dobu,
d) dátum vzniku pracovného pomeru na určitú dobu a dohodnutú dobu trvania pracovného
pomeru na určitú dobu,
e) maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o
zamestnanie podľa odseku 1,
f) podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h) podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy
zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie
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pracovného pomeru,
k) záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
l) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok
najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m) ďalšie dohodnuté náležitosti.
Aktivačná činnosť v našej obci za posledné roky
§ 52

§ 54 a 50j

Pomoc v hmotnej núdzi

(5/2004 Z.z.)

(5/2004 Z.z.)

(417/2013 Z.z.)

2014

11

5

0

2015

12

3

20

2016

16

3

14

spolu

39

9

34

V rámci aktivačným prác, občania pomáhajú pri zveľaďovaní obce (upratovacie práce,
pomocné stavebné práce, atď.)
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Prevencia kriminality
Zriaďovateľ: MV SR – Obvodné oddelenie Policajného zboru Námestovo
Adresa: Mláka 7/5, Námestovo
Tel. kontakt : 0961/47 1111
Prevencia predstavuje vedecky zdôvodnené, cieľavedomé, zámerné, plánovité a koordinované
pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich, alebo ich
vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň s časti eliminovať a prípadne ich negatívne
prejavy obmedziť.
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4. SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

„Budujme na silných stránkach“

„Prekonajme a odstráňme slabé stránky“

Takmer jednotná národnostná a náboženská Nedostatočné služby pre starších občanov
štruktúra obyvateľstva

vplyvom

obmedzených

finančných

prostriedkov určených na rozvoj sociálnych
služieb
Predpoklady

priaznivého

demografického

Málo pracovných príležitosti priamo v obci

a migračného vývoja počtu obyvateľstva
Snaha cieľovej skupiny zvýšiť svoje zručnosti a

Nedostatok možností pre kultúrne vyžitie

schopnosti

starších občanov a rodín s deťmi

Skúsenosti a dobré fungovanie opatrovateľskej
služby

Nezabezpečená bezbariérovosť (technická) pre
občanov s obmedzeným pohybom

Zastúpenie neštátnych subjektov, ktoré sa

Žiadne pracovné príležitostí pre zdravotne
postihnutých občanov

zúčastňujú komunitného plánovania a následne

Dlhodobo nezamestnaní obyvatelia

realizácie sociálnych služieb

Nárast alkoholizmu a užívania drog medzi
deťmi a mládežou

Príležitosti „Využime príležitosti“

Ohrozenia „Predchádzajme ohrozeniam“

Možnosti využívania eurofondov pre rozvoj

Dopad finančnej krízy na rozpočet obce

sociálnych služieb v obci
Možnosti

využitia

informačných Zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých

a komunikačných technológií

skupín obyvateľstva

Možnosti pomoci nezamestnaným na prijatie na

Nezískanie

aktivačné práce

štátneho rozpočtu

financií z fondov EU alebo zo

Rozširovanie spolupráce obce a neziskových Demotivujúce vplyvy zamestnávania členov
organizácií

cieľovej skupiny

Externé finančné zdroje, zdroje EÚ

Nárast rozvodovosti a migrácia za prácou do
zahraničia

Cielenie opatrení podľa miestnych potrieb

Nedostatok finančných prostriedkov na
samosprávnej úrovni na výkon kompetencií
obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych
služieb.
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III Strategická fáza
5. Mapovanie potrieb komunity
5.1 Sociálna charakteristika respondentov
Na mapovanie potrieb komunity bol základom práce prieskum v oblasti sociálnych služieb
u obyvateľov obce. Použili sme na to metódu pomocou dotazníkov anonymnou formou.
Dotazníky sa dostali k občanom prostredníctvom obecných novín, ktoré sú roznesené do
každej rodiny . Taktiež bol dotazník na webovej stránke obce, aby mali k nemu prístup
všetci občania a hlavne mládež, ktorá je veľkým využívateľom internetu. Dotazníkom sme
chceli zistiť ako občania v našej obci využívajú sociálne služby, ako sú o nich
informovaní, čo by potrebovali a skvalitnili, akú formu sociálnej pomoci by potrebovali,
tiež sme potrebovali zistiť, ktorým skupinám by mala byť venovaná najväčšia pozornosť.
Túto formu dotazníka sme využili aj na to, aby sme zistili čo okrem sociálnej pomoci by
občania v našej obci potrebovali. Táto metóda je vo vzťahu k dodržaniu zákona o ochrane
osobných údajov veľmi efektívna a správna.
Dotazník vyplnilo 248 občanov z toho 33 mužov a 215 žien. Vekové zloženie bolo
nasledovné: 18 – 35 = 166 občanov
36 – 45 = 32 občanov
46 – 55 = 26 občanov
56 – 65 = 13 občanov
66 – viac = 11 občanov
Vzdelanie respondentov bolo nasledovné: základnú školu malo ukončených 32 %, strednú
školu malo 55% a vysokoškolské vzdelanie malo 13 %. Respondenti boli v nasledovnom
sociálnom postavení: 124 – zamestnancov, 25 nezamestnaných, 66 študentov, 24
dôchodcov, 5 podnikateľov a 4 zdravotne ťažko postihnutých. Medzi občanov bolo
distribuovaných 350 dotazníkov a vrátilo sa 248 čo činí 70 %
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5.2 Interpretácia výsledkov prieskumu
V dotazníku sme sa pýtali občanov na pohlavie: dotazník vyplnilo viac žien ako mužov
186

200
150
100

Rady1

62
50
0
muž

žena

Ďalej nás zaujímalo vekové zloženie respondentov: najväčšie zastúpenie mali respondenti
od 36 – 45 rokov.

V dotázniku sme sa pýtali, či majú informácie o sociálnych službách v našej obci. Tieto
odpovede boli 50 na 50. Tí čo odpovedali, že majú informácie, tak sme sa pýtali odkiaľ
a najviac odpovedí bolo: z obecného úradu a z internetu. Pri otázke či sú tieto informácie
dostačujúce bolo najviac odpovedí, že občania nevedia.
Na otázku,

ktorú zo sociálnych služieb by občania potrebovali,

odpovede boli

nasledovné:
Opatrovateľská služba

49 občanov

Zariadenie pre seniorov

12 občanov

Prepravná služba

9 občanov
35

Denný stacionár

3 občanov

Sociálno-právne poradenstvo

11 občanov

Osobná asistencia

5 občania

60
50

49

40
30
20

12

10

11

9

5

3

Rady1
Rady2

0

Pri forme sociálnej služby bolo najviac odpovedí

- terénna sociálna služba (130

odpovedí).
Tiež nás zaujímal názor občanov, ktorým skupinám obyvateľov by sa mala venovať
najväčšia pozornosť – 102 odpovedí

rodinám s deťmi

4 odpovedí

závislým obč

66 odpovedí

mládeži

26 odpovedí nezamet.

24 odpovedí

osobám ZŤP

8 odpovedí

30 odpovedí

seniorom

obč. v kríze

Medzi najčastejšie námety a podnety k sociálnym službám a bývaniu v obci opýtaní ľudia
navrhovali rozšíriť služby pre rodiny s deťmi, zamerať sa na činnosť s mládežou
a podpora výstavby rodinných domov. Najviac však naším občanom chýba kultúrny dom
na svadby a rôzne rodinné oslavy a reštauračné zariadenie v obci. Občanom so
zdravotným postihnutím chýba bezbariérovosť v obci, kde sa stretávajú s každodennými
problémami. Starším občanom v dôchodkovom veku chýba spoločnosť alebo potrebnosť
pre iných, kde by mohli zveľadiť svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti. Cítia sa
nepotrební a odsunutí na okraj spoločnosti, hoci v našej dedine sa ešte dodržiava kontakt
detí a vnukov so svojimi príbuznými, hoci doba je rýchla, a dnešní ľudia nemajú čas.
Význam pre skvalitnenie života našich seniorov by bolo založenie denného centra klubu
dôchodcov, kde by mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas so svojími rovesníkmi,
niečomu by sa venovali alebo by niečo vyrábali, bolo by im poskytnuté aj spoločné
stravovanie, čím by dochádzalo k ich integrácii do spoločnosti a zároveň by sa
predchádzalo ich sociálnej izolácii.
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Pri hodnotení úrovne sociálno-bytovej politiky, ľudia zhodnotili, že obec má nedostatok
pozemkov na možnú výstavbu rodinných domov.
Informovanosť občanov o dostupnosti a možnostiach sociálnych služieb bola ohodnotená
ako dobrá.

37

6. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci
A. Zlepšiť prístup občanov k informáciám
Priorita č. 1 Zriadiť na webovú stránku obce www.rabcice.sk

priečinok Sociálny

sprievodca, kde by boli informácie pre občanov o možnostiach sociálnej pomoci.
B. Stratégia rozvoja komunálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných občanov
Priorita č. 1 Reagovať na relevantné výzvy EÚ s cieľom získať finančné zdroje na
zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných osôb v oblasti komunálnych služieb
v spolupráci s UPSVaR ako aj samotnými nezamestnanými občanmi. Strata zamestnania
výraznou mierou ovplyvňuje život jednotlivca ako aj jeho rodinných príslušníkov. Zmena
ekonomickej situácie môže častokrát viesť k zmene spoločenského statusu a v konečnom
dôsledku k zmene životnej úrovne.

C. Stratégia podpory tradičného modelu rodiny
Priorita č. 1 Pokračovať v poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa pre rodičov
s trvalým pobytom v obci.
Priorita č. 2 V rozpočte obce vyčleniť dostatočný objem finančných prostriedkov na
sociálnu pomoc na riešenie krízovej situácie FO, rodín v HN, ŤZP a taktiež na
uspokojenie základných životných potrieb FO a rodín, na prevenciu vylúčenia FO z
rodiny.
D. Stratégia

rozvoja

služieb

pre

zdravotne

postihnutých

občanov

a občanov

v dôchodkovom veku
Priorita č. 1 Pokračovať v zapožičiavaní kompenzačných pomôcok (invalidný vozík,
francúzske barle, chodítka a iné).
Priorita č. 2 Pokračovať v poskytovaní zľavnených podporných služieb sociálnej
pomoci (dovoz dreva, rozvoz obedov a iné) občanom v dôchodkovom veku, ŤZP
a osamelým občanom podľa skutočných potrieb na základe ich sociálnej situácie.
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Priorita č. 3 Pokračovať v poskytovaní opatrovateľskej služby a opatrovateľov vyškoliť
absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovateľskej činnosti (podpora zotrvania
klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb).
E. Bezbarierovosť obce
Priorita č. 1 Zlepšenie bezbariérovosti v obci do verejných objektov
Tak ako v mestách v rôznych inštitúciách je potrebné zabezpečiť aj v obci bezbariérový
prístup do verejných budov, inštitúcií a ďalších objektov.
Plánované ciele a aktivity zamerané na realizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb obce
budú

realizované priebežne od roka 2016 do roku

2022 (podľa potreby a finančných

prostriedkov) a budú zahrnuté do rozpočtu obce.
Spracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Rabčice sa v obci pristúpilo
ku komplexnému komunitnému plánovaniu, cieľom ktorého je:
 zmapovanie a vyhodnotenie situácie v oblasti sociálnych služieb v obci,
 naštartovanie systematického a transparentného plánovania rozvoja sociálnych služieb
za účasti všetkých dotknutých subjektov a vytvorenie efektívne fungujúceho miestneho
partnerstva týchto subjektov,
 stanovenie a realizácia strategických cieľov a opatrení rozvoja sociálnych služieb
obce,
 vytvorenie nástroja pre rozhodovanie manažmentu obce v oblasti sociálnych služieb.
Úspech realizácie strategických cieľov a opatrení stanovených v komunitnom pláne bude
podmienený mierou spolupráce dotknutých subjektov a vhodným zabezpečením finančných,
materiálnych a personálnych podmienok potrebných na rozvoj sociálnych služieb v obci.
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7 Spôsob vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu sociálnych
služieb
Plnenie zámerov, cieľov a opatrení, ktoré vyplývajú z Komunitného plánu sociálnych služieb
bude hodnotené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 1 x ročne, vždy v mesiaci október
bežného roka.
Na rokovanie zastupiteľstva bude predložená správa o plnení úloh Komunitného plánu
sociálnych služieb, aktuálnej situácii a aktualizácii úloh obce v oblasti sociálnych služieb na
budúce obdobie.
Zásady uplatňovania Komunitného plánu sociálnych služieb (ďalej iba KPSS)
-

KPSS je základným rozvojovým dokumentom, na ktorý sa musí prihliadať pri
profilovaní všetkých rozvojových aktivitách v oblasti sociálnych služieb

-

KPSS je záväzným pre tvorbu rozpočtu obce

-

KPSS je po jeho schválení základným rozvojovým dokumentom pre obec

-

KPSS je rozvojový dokument, ktorého aktivity obec priamo realizuje

-

KPSS je otvorený, verejne dostupný dokument a priebežne aktualizovaný

-

Za aktualizáciu a komunikáciu KPSS sú zodpovedné volené a výkonné orgány
samosprávy obce
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ZÁVER

Komunitný plán sociálnych služieb obce Rabčice úzko participuje na PHSR obce Rabčice
2015-2020. Čiastkovým cieľom je vytvorenie podmienok pre skvalitnenie spoločenského
života v obci.
Komunitný plán sociálnych služieb pomôže samospráve obce niesť zodpovednosť za
poskytovanie sociálnych služieb pre občanov obce. Pracovný tím, ktorý pripravoval tento
rozvojový plán a poslanci obecného zastupiteľstva schválením tohto strategického dokumentu
dávajú najavo svoj úprimný záujem o pokrytie potrieb občanov obce, o plnenie prijatých
opatrení, ich realizáciu, o transparentné a efektívne financovanie sociálnych služieb.
Plánovanie služieb prebehlo na lokálnej úrovni a je v súlade so strategickými dokumentmi
štátnej správy, vyššej územnej samosprávy a berie do úvahy tradíciu starostlivosti o sociálne
odkázaných občanov v podmienkach Oravy. Veríme, že tento plán pomôže realizovať systém
sociálnych služieb pre občanov.
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Zoznam použitých skratiek
CD – cede nosič
EÚ – Európska únia
FO – fyzická osoba
HN – hmotná núdza
IBV – individuálna bytová výstavba
MV SR – ministerstvo výstavby Slovenskej republiky
NO – Námestovo
NR SR – národná rada Slovenskej republiky
OcÚ – obecný úrad
OZ – obecné zastupiteľstvo
PHSR – plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov
t.j. – to je
TKO – tuhého komunálneho odpadu
ŤZP – ťažko zdravotne postihnutí
ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
VN – vysoké napätie
VÚC – vyšší územný celok
Zb. – zbierka
Z.z. – zbierka zákonov
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