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ÚVOD
Komunitný plán sociálnych služieb obce Častkov na roky 2016 - 2020 je otvorený
strednodobý programový dokument obsahujúci analýzu sociálneho rozvoja obce, hlavné
smery jej sociálneho vývoja, stanovenie cieľov a prvoradých potrieb, určenie prioritných
potrieb v rozvoji sociálnej infraštruktúry. Komunitný plán nadväzuje na Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020, pričom sa
podrobnejšie venuje najmä sociálnej oblasti.
Komunitný plán sociálnych služieb obce bol spracovaný na základe Zákona
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v zmysle §-u 83. Prechodom kompetencií zo štátu na
samosprávu v oblasti sociálnych služieb podľa Zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa obec stala
samostatným a významným činiteľom v sociálnej oblasti.
V komunitnom pláne našej obce sú zohľadnené miestne špecifiká a potreby
obyvateľov obce i obyvateľov regiónu v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na jej
území. Zároveň komunitný plán určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a tiež personálne,
finančné, organizačné a prevádzkové podmienky na ich zabezpečenie.
Komunitný plán by sa mal stať základným nástrojom usmerňovania sociálneho rozvoja a
koordinácie príslušných činností obce.
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1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1 Podklady
Každá obec pri vykonávaní vlastnej politiky rozvoja územia a sociálnych služieb sa
musí orientovať na svojich obyvateľov, na zisťovanie ich potrieb a následne na ich
uspokojovanie. V takýchto intenciách zisťovania a uspokojovania sociálnych potrieb
obyvateľov Častkov bolo postupované pri tvorbe tohto komunitného plánu.
Základnou filozofiou pri vypracovaní komunitného plánu sociálnych služieb obce bolo
posilnenie a zvýšenie zainteresovanosti obyvateľov pri vytváraní budúcnosti priestoru pre
život obyvateľov obce. Aby cítili zodpovednosť za svoje sociálne prostredie a zároveň aj
potrebu prispieť k riešeniu daných tém v intenciách trvalo udržateľného sociálneho rozvoja.
Pri spracovaní komunitného plánu obce boli použité nasledovné dokumenty a publikácie:
- Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení č.455/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov,
- Národné priority rozvoja sociálnych služieb (MPSVaR SR, jún 2009),
- Územný plán obce Častkov
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov na roky 2014-2020,
- štatistické a finančné výkazy obecného úradu.
1.2 Vymedzenie územia
Najstaršia písomná zmienka o Častkove, vtedy pod názvom Chaztow, pochádza z
roku 1394, keď uhorský kráľ Žigmund daroval vojvodovi Štiborovi zo Štiboríc hrad a
panstvo Branč a medzi lokalitami patriacimi panstvu sa uvádza aj Častkov.
Katastrálne územie obce Častkov s rozlohou 1318 ha ( k 1.1.1999) sa rozprestiera
v dvoch horopisných jednotkách. Podľa geomorfologického členenia územia Slovenska je
kataster obce zaradený do dvoch geomorfologických jednotiek - Chvojnická
pahorkatina, predstavuje južnú časť katastrálneho územia a Biele Karpaty, predstavujú
severnú časť katastrálneho územia. Hranica medzi týmito dvoma orografickými celkami
prechádza úpätím Ovčieho vrchu, ktorý má nadmorskú výšku 441 m a Havrana, s
nadmorskou výškou 542 m. Priemerná nadmorská výška obce je 280 m.n.m.. Najväčším
vodným tokom a hlavným zdrojom povrchových vôd v rámci katastrálneho územia je
Chvojnica, ktorá preteká jeho severozápadnou časťou. Obec sa nachádza v Trnavskom kraji,
okres Senica.. Obec Častkov susedí s obcami Sobotište, Chvojnica, Rohov, Rovensko,
Lopašov, Chropov a Oreské. Okresné mesto Senica je vzdialené 7 km.
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1.3 Štruktúra komunitného plánu
Komunitný plán je spracovaný v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych
služieb a následne s prioritami koncepcie sociálnych služieb Trnavského samosprávneho
kraja. Obsahuje analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho potenciálu
obce. SWOT analýza sa zaoberá sociálnym stavom a určením kľúčových disparít. Komunitný
plán poukazuje na hlavné smery vývoja obce a na základe nich stanovenie cieľov v sociálnej
oblasti. Zaoberá sa návrhmi finančného, časového a administratívneho zabezpečenia
komunitného plánu.
Výsledkom a výstupom Komunitného plánu sociálnych služieb je rozvojová stratégia
v sociálnej oblasti obce Častkov.
1.4 Princípy a metódy
Pri tvorbe komunitného plánu boli využité a aplikované metódy a princípy partnerstva,
spolupráce, otvorenosti, aktívnej participácie, demokratického rozhodovania, analýza,
syntéza, interpretácia a strategické plánovanie.
Aktivity plánu budú realizované prostredníctvom metód efektívneho riešenia a racionálneho
využívania materiálnych, personálnych a finančných zdrojov. Medzi najdôležitejšie metódy
implementácie patria:
- metódy objektívneho a legálneho prístupu pri výbere subdodávateľov prác a služieb,
- metódy stavebno-technologických stratégií,
- metódy pravidelného monitoringu, stavebného dozoru a kontroly dodržiavania ekologických
a hygienických noriem,
- metódy osvetovej práce v súvislosti s propagáciou regiónu a myšlienok EÚ,
- analytické metódy.
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2 SOCIÁLNA ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
2.1 Obyvateľstvo
Z hľadiska demografického vývoja žije v obci Častkov, ku dňu 01.01.2016, 578
obyvateľov. V porovnaní s údajmi podľa vývoja počtu obyvateľov je pohyb obyvateľov
klesajúci. V posledných rokoch klesá počet obyvateľov a to hlavne z dôvodu chýbajúcich
stavebných pozemkov.
Vývoj počtu obyvateľov od roku 2007 do 2015

Rok
Počet

2007
615

2008
618

2009
623

2010
624

2011
614

2012
622

2013
624

2014
604

2015
578

Zdroj: vlastné spracovanie

Počet obyvateľov k 31.12.2015 je 578, z toho 282 muži a 296 ženy.
Podľa veku obyvateľov:
- predproduktívny vek (0-18) spolu

97

- produktívny vek (18-62) ženy

182

- produktívny vek (18-62) muži

185

- poproduktívny vek (71 - Ž, 43 - M) spolu 114
- celkový prírastok +1, úbytok -6
Z hľadiska posúdenia demografického vývoja môžeme konštatovať, že v obci Častkov
sa prejavujú znaky starnutia obyvateľstva. Priemerný vek obyvateľov obce sa pomaly
zvyšuje, čo je dôsledkom narodenia menšieho počtu detí, starnutia obyvateľstva
a nedostatočným rozvojom bytovej politiky.

20%

17%

0-18
18-62

63%

63 a viac

Percento produktivity obyvateľov Častkova
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2.2 Sociálna vybavenosť
2.2.1 Sociálne služby
Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva pre obec Mesto Senica. Zmluva s mestom Senica je
uzatvorená na činnosti: lekárska posudková činnosť, sociálna posudková činnosť, posudok
o odkázanosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre
seniorov. V obci nie je sociálne zariadenie pre seniorov. Najbližšie sa nachádzajú v meste
Senica.
 Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o.
Adresa: Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o., Štefánikova 1598 / 11 B, 905 01 Senica
Telefón: 034/622 8456 – ústredňa, Fax: 034/622 8456
Zakladajúcou listinou zriaďovateľa Mesta Senica bola dňa 04.04.2005 založená nezisková
organizácia Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. (ďalej len ZSS Senica, n.o.). Otvorené
od 01.02.2006 pre ľudí bez domova, slávnostné otvorenie všetkých častí bolo 21.03.2006.
Štatútom podľa článku II. je toto zariadenie založené za účelom poskytovania sociálnych
služieb podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Od
01.01.2009 ZSS Senica, n.o. poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 o
sociálnych službách. Sociálna pomoc sa poskytuje nasledujúcimi formami:
- zariadenie opatrovateľskej služby - ZOS;
- útulok (pre ľudí bez domova) - Ú;
- základné sociálne poradenstvo, podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
- zariadenie pre seniorov.
Zariadenie poskytuje aj sociálnu službu týždennou pobytovou sociálnou službou alebo
ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto
fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca.
V domove sociálnych služieb sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie.
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
Adresa: Senica, Štefánikova 1377/77,
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Telefón: 034/6517957, Fax: 034/6514765
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, bol zriadený 1. 9. 1993,
zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj a je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi
príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Trnavského samosprávneho kraja. V Domove
sociálnych služieb a zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby celoročnou
pobytovou formou na čas neurčitý. Kapacita Domova sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov je 320 miest. Poskytovateľ sociálnej služby pri forme pobytovej poskytuje odborné
činnosti, ktorými sú: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú
terapiu, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, obslužné činnosti, ktorými sú:
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie, pranie a údržba bielizne a šatstva, ďalšie
činnosti, ktorými je utváranie podmienok na: prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny, úschovu cenných vecí, záujmovú, kultúrnu a rekreačnú činnosť.
 Sanatorium Dr. Elena Derer, Harmónia n.o. Ocean
Adresa: Štefánikova 3013/65B, 905 01 Senica, Telefón: +421 948 748 159
Zariadenie sídli v novopostavenej 4-poschodovej budove. Jednotlivé poschodia budovy sú
farebne odlíšené pre lepšiu orientáciu. Na prízemí sa nachádza recepcia, jedáleň, kaviareň a
administratívne priestory. Ďalšie izby pre klientov sa nachádzajú na prvom, druhom a treťom
poschodí. Tu sa nachádzajú i špeciálne miestnosti určené na fyzioterapiu, masáže,
ergoterapiu, reminiscenčnú terapiu, relax, či bazálnu stimuláciu.
Poskytujú:
-

ústavnú starostlivosť,
odľahčovaciu starostlivosť,
zdravotná starostlivosť,
ošetrovateľská starostlivosť,
rehabilitačná starostlivosť,
sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
opatrovateľská služba,
ubytovanie,
stravovanie,
práčovňa a starostlivosť o bielizeň,
duchovná starostlivosť,
záujmová činnosť a terapie.

2.2.2 Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza lekáreň ani obvodný, či iný odborný lekár. Záchranná služba
príde do 8 minút. Obvodný detský a obvodný lekár pre dospelých majú sídla v meste Senica.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná v mestách Senica, Myjava a Skalica:
- Poliklinika n. o. Senica,
- Nemocnica s poliklinikou Myjava,
- Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.,
- Nemocničná a.s., Malacky.
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2.2.3 Záujmové občianske skupiny

P. č.

Názov organizácie:

1
2
3
4
5
6

Poľovnícka organizácia Častkov-Havran
Únia žien Slovenska Častkov
Dobrovoľný hasičský zbor
Futbalový klub Častkov
Športový klub Častkov
Občianske združenie Kvietky Častkova

Poľovnícka organizácia Častkov-Havran je samostatne hospodáriaca organizácia. Športu sa
v obci venuje Futbalový klub Častkov, ktorý zastrešuje aj prípravku futbalovej súťaže.
Športový klub združuje občanov, ktorí radi športujú. Patria tu hokejbalisti, tenisti, futsalisti
a niektorí občania sa venujú cyklistike. Rodičia a priatelia Základnej a Materskej školy
založili občianske združenie Kvietky Častkov.
2.2.4 Bývanie a bytová výstavba
Obec Častkov nemá pozemky na výstavbu rodinných či bytových domov. Z toho
dôvodu klesá počet obyvateľov v obci. O pozemky na výstavbu rodinných domov je zo strany
obyvateľov značný záujem. V územnom pláne obce je naplánovaná radová výstavba. V PHSR
obce Častkov na roky 2014-2020 je v dlhodobom pláne rozšírenie obce Častkov. Obec nemá
spracovanú „Stratégiu rozvoja bývania“, aktívne však pristupuje k otázke bývania
a k zlepšeniu bytovej situácie v obci. Rozvoj bývania súvisí s výstavbou dvoch bytových
domov, kde v každom je šesť bytov. V obci je 237 rodinných domov, ktoré sú súkromným
vlastníctvom. Priemerný vek domov v obci je 50 rokov, starší bytový dom má desať rokov,
novší bytový dom má sedem rokov.
2.2.5 Vzdelávanie, šport, kultúra
 Školstvo
V obci je Základná škola Častkov, ktorej zriaďovateľom je Obec Častkov. Základná škola je
menej triedna a navštevujú ju deti od 1-4. ročníka. V školskom objekte sa nenachádza
telocvičňa. Základná škola má 2 triedy so spojenými ročníkmi, 1 počítačovú učebňu,
zborovňu s riaditeľňou.
Vybavenie ZŠ je moderné a spĺňa podmienky moderného
a kvalitného vyučovania. Škola kapacitne nie je naplnená, môžu ju navštevovať aj deti
z okolitých obcí, kde nie je základná škola. Staršie deti, od 2.stupňa, cestujú do ZŠ v meste
Senica.
V obci sa nachádza Materská škola s kapacitou 30 detí. Kapacita nie je naplnená,
počet detí sa pohybuje od 17 – 20 detí. Budova MŠ sa nachádza uprostred dediny v zastavanej
časti, ako jedna z budov v radovej zástavbe. Školský dvor je prístupný z ulice bránou.
Záhrada je za budovou MŠ upravená do troch terás, s dostatkom zelene, ovocných stromov
vybavená altánkom, detským bazénom, rôznymi druhmi preliezok, krytým pieskoviskom
a hojdačkami.
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 Šport
V obci existuje futbalové mužstvo s názvom TJ Častkov a hokejbalové mužstvo HK Častkov.
Na športové aktivity slúži občanom vybudované veľké ihrisko, kde sa nachádzajú aj kabíny
s priestorom na prezliekanie. V budove sa nachádzajú sprchy, práčovňa a bufet. Menšie
ihrisko je pri Základnej škole. Je využívané deťmi počas vyučovania telesnej výchovy.
Dostupné je aj mimo vyučovania a na ihrisku je vybudované detské ihrisko pre najmenších.
 Kultúra
Spoločenské slávnosti, ktoré sa konajú v obci bývajú zväčša v kultúrnej sále. Menšie rodinné
alebo aj spoločenské slávnosti sa konajú v svadobke. Je to budova vedľa ZŠ. V budúcnosti tu
obec plánuje otvoriť komunitné centrum.
2.2.6 Služby a doprava
 Stravovacie , reštauračné služby a ubytovacie služby
Priamo v obci poskytuje ubytovanie, reštauračné a aj stravovacie služby Hotel Karpaty****.
Relax v hotely poskytuje aj wellness klub, kde hostia nájdu fínsku saunu, parný kúpeľ,
jakuzzi alebo masáže. V katastri obce Častkov poskytuje tieto isté služby aj Motorest Havran,
vzdialený jeden kilometer, patrí do k. ú. Častkov. Ubytovanie poskytuje aj firma 2inspire.eu
priamo v chatovej oblasti Havran. Ponúkajú ubytovanie v dvoch rodinných domoch, kde je
možné ubytovať 20 osôb, v dvojizbových apartmánoch.
V obci sú dve predajne potravín, roľnícke družstvo a firma Mäscom.
 Doprava
Obec je napojená prostredníctvom cesty III/50013 na cestu č. I/51, ktorá má trasu Senica –
Holíč – ČR a na cestu č. II/ 581 Myjava – Sobotište. Miestna komunikácia III/ 50013 – III/
50026 Častkov - Havran, ktoré sú vo funkčnom zatriedení B2 - Zberné komunikácie.
Dopravný skelet obce dopĺňajú obslužné komunikácie vo funkčnom zatriedení C2 - C3, ktoré
chodci a vozidlá spoločne využívajú. Hromadná doprava – je zabezpečovaná firmou
SAD Trnava a SKAND Skalica, ktoré zaisťujú pravidelnú dochádzku za prácou, do
škôl a za vyššou vybavenosťou. V obci sa nenachádza autobusová stanica. Pre potreby
zabezpečenia dochádzky sú v obci tri autobusové zastávky.
2.3 Nezamestnanosť
V obci nie je veľa pracovných možností, najväčším zamestnávateľom priamo v obci
je RD Častkov. Mnohí občania obce pracujú v strojárenských firmách: INA Skalica,
EISSMANN automotive Holíč, Delphi Slovensko, s. r. o. Senica. Obec má veľmi dobré
podmienky na cestovanie na obidva smery, kde sídlia najväčšie firmy a z toho dôvodu je
v obci veľmi nízka nezamestnanosť. Dlhodobo nezamestnaných bolo 5 osôb k 31.12.2015.
Nezamestnanosť v okrese k 31.12.2015 bola 9,21%. Počet dlhodobo nezamestnaných znižuje
obec hlavne ich zapojením do aktivačnej činnosti.
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2.4 SWOT analýza sociálnej oblasti
SWOT analýza predstavuje štandardnú metódu používanú na prezentáciu analytických
výsledkov. V komunitnom pláne prezentuje sociálno-spoločenskú analýzu, poskytuje
vyvážený pohľad na minulosť, súčasnosť a budúce smerovanie našej obce.

SWOT ANALÝZA
Sociálna oblasť

Silné stránky:

Slabé stránky:

Potenciál využitia poľnohospodárskej pôdy
Dobré prírodné podmienky pre chov
Záujem nezamestnaných hľadať si prácu
Dobrá dostupnosť do zamestnania
Záujem ľudí o kultúrne a športové aktivity
v obci
Vybudovaná plynofikácia a časť kanalizácie
Nízka miera sociálne odkázaných
Blízka dostupnosť zdravotných zariadení
Existujúca ZŠ a MŠ
Existencia viacerých záujmových skupín
Možnosti na športovanie, turistiku a
cykloturistiku

Znižujúci sa počet obyvateľov
Chýbajúce
zariadenie
pre
starších
a osamelých
Chýbajúce komunitné centrum
Chýbajúci denný stacionár pre seniorov
Chýbajúci priestor pre deti a pre matky
s najmenšími deťmi
Absencia verejného vodovodu
Absencia miest na výstavbu rodinných
domov
Nedostatočné
povedomie
verejnosti
a nezáujem o ekologické problémy
Existencia divokých skládok

Príležitosti:

Ohrozenia:

Podpora podnikateľských aktivít
Možnosť spolupráce s okolitými obcami
v rámci regiónu
Spolupráca s MAS Záhorie a Mikroregiónu
Branč
Možnosť čerpania financií zo štrukturálnych
fondov
Existencia ČOV
Blízkosť mesta, kde sú viaceré zariadenia
zaoberajúce sa starostlivosťou o seniorov

Odchod mladých a vzdelaných ľudí z obce
z dôvodu chýbajúcich perspektív
Zvyšujúci sa priemerný vek obyvateľov
a tým výraznejšie starnutie populácie
Nezískanie finančných prostriedkov na
podporu kultúry školstva a športu zo zdrojov
ŠR a fondov EÚ
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2.5 Kľúčové disparity
Určenie kľúčových disparít, čiže nerovností, vychádza zo SWOT analýzy. Jednotlivé
disparity sú určené na základe slabých stránok a ohrození v daných oblastiach obce. Určené
nerovnosti spresňujú smerovanie podpory na odstránenie alebo zmiernenie koherentne
usporiadaných disparít s využitím faktorov rozvoja.
V sociálnej oblasti boli identifikované nasledovné disparity :
- postupný nárast starších občanov v obci, pre ktorých nie je v obci priestor, chýba komunitné
centrum, zariadenie sociálnej starostlivosti alebo denný stacionár pre seniorov,
- pre deti a matky na materských dovolenkách chýba priestor, oddychová zóna, detské ihrisko.
Riešením uvedených nerovností môže byť značne posilnená sociálna a ekonomická stabilita
obce. Starostlivosťou o najmenších môžeme zvýšiť záujem mladých rodín zostať v obci.
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3 STRATEGICKÉ CIELE OBCE V SOCIÁLNEJ OBLASTI
3.1 Strategický cieľ obce
V jednotlivých častiach komunitného plánu obce sme sa zaoberali súčasným stavom v
sociálnej oblasti, jej skutkovým obrazom. Zmapovali sme všetky relevantné oblasti, ktoré sa
týkajú sociálnych vecí a potrieb. Tento stav sme podrobne analyzovali a na základe SWOT
analýzy sme určili hlavné faktory rozvoja. Definovanie strategických cieľov obce v sociálnej
oblasti nadväzuje na výsledky komplexných analýz a na SWOT analýzu. Na základe uvedených
skutočností a v zmysle jednotlivých národných a regionálnych programov bola vytvorená
rozvojová stratégia obce Častkov v sociálnej oblasti.

Strategický cieľ v poskytovaní sociálnych služieb v obci Častkov v rokoch 2016 - 2020
„Zvýšiť rozsah a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v obci, vytvoriť podmienky
pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce a pre trvalý sociálny rozvoj obce. Na
dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup pri efektívnom využití
ľudských, finančných a kultúrnych zdrojov so zameraním sa na získanie všetkých
dostupných príslušných finančných zdrojov.“
Strategický cieľ formuluje dlhodobú orientáciu zameranú na dosiahnutie želaného
stavu v obci Častkov. Pri realizácii tohto cieľa je dôležité a potrebné koordinovať aktivity a
úsilia obecných subjektov s možnosťami a snahami obyvateľov na zabezpečenie vyváženého
a trvalo udržateľného sociálneho rozvoja obce. Nemenej dôležité je mobilizovať a pri
realizácii využívať všetky dostupné zdroje – národné, regionálne, súkromné a najmä
štrukturálne fondy EÚ.
Strategický cieľ je možné bližšie špecifikovať ako snahu o :
- neustály rozvoj a skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb v obci,
- zlepšenie podmienok pre rast životnej úrovne obyvateľov obce,
- všestranný a trvalo udržateľný rozvoj obce.
3.2 Ciele a priority
Strategická vízia určuje smer, ktorým by sa obec mala uberať. Popisuje všeobecné
snahy predstaviteľov obce a tiež samotných jej obyvateľov o celkový rozvoj Častkov v
sociálnej oblasti. Konkretizovaním daných snáh, ich spresnením a špecifikáciou tak môžeme
formulovať ciele sociálneho rozvoja obce Častkov.
Na základe definovaného strategického cieľa boli určené nasledujúce špecifické ciele pre
jednotlivé oblasti rozvoja sociálnej oblasti. Jednotlivé ciele vychádzajúce zo strategického
rozvojového cieľa obce Častkov určujú priority a uprednostňované oblasti v horizonte
najbližších 5 – 6 rokov.
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Špecifický cieľ č. 1
Rozvoj sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti v obci
Zameriava sa na zlepšenie, rozšírenie a rozvoj poskytovaných sociálnych služieb
a zdravotných služieb v obci, vybudovaním komunitného centra alebo denného stacionára.
Špecifický cieľ č. 2
Rozvoj infraštruktúry obce v sociálno-spoločenskej a oddychovej oblasti
Zameriava sa na zabezpečenie vhodného priestoru pre kultúrno-spoločenské, športové
a oddychové aktivity všetkých obyvateľov obce.
Špecifický cieľ č. 3
Znižovanie nezamestnanosti a tým aj počtu občanov v hmotnej núdzi
Zameriava sa najmä na udržanie a rozšírenie aktivačných prác v obci, čím sa zabezpečí
vytvorenie nových pracovných príležitostí najmä pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov.
Prispeje to k zníženiu počtu občanov v hmotnej núdzi a zároveň sa prehĺbi spolupráca
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici.
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4 ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE
Medzi tvorbou komunitného plánu a jeho realizáciou je zásadný rozdiel. Príprava je
kreatívny proces, ktorý vyžaduje zapojenie širokého okruhu obyvateľov s potrebnými
znalosťami a skúsenosťami a s rôznorodými pohľadmi na budúcnosť obce. Na druhej strane
zaistenie realizácie vytvoreného strategického plánu rozvoja sociálnych služieb je riadiaca
úloha vyžadujúca stály a podrobný dohľad nad jednotlivými zložkami a organizáciami. Je
potrebná odhodlanosť na presadenia realizácie jednotlivých častí plánu.
Riadenie realizácie komunitného plánu musí mať dve zložky – vedúcu, ktorá
predstavuje vôľu na uskutočnenie zmien, prijíma rozhodnutia a ukladá úlohy a výkonnú, ktorá
tieto úlohy plní.
Riadiacim a rozhodujúcim orgánom pre Komunitný plán je Obecné zastupiteľstvo. Posudzuje
účinok opatrení, stanovených cieľov a schvaľuje realizáciu týchto cieľov a rozvojového plánu
ako celku. Riadiaci orgán je zodpovedný za účinnosť komunitného plánu a za jeho zavádzanie
do života obce.
Koordinátorom realizácie komunitného plánu je starosta obce, ktorý s tímom svojich
spolupracovníkov zabezpečuje realizáciu jednotlivých opatrení a plnenie stanovených úloh.
Jednotlivé úlohy plánu budú plnené pomocou bežných postupov obecného úradu.
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5 ZÁVER
Komunitný plán sociálnych služieb obce je rozširujúcim dokumentom Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Častkov. Hlavným cieľom tohto plánu je
stanovenie reálnych cieľov v sociálnej oblasti na obdobie do roku 2020. Komunitný plán
sociálnych služieb je živým dokumentom s možnosťou jeho rozširovania. Realizácia musí byť
dôsledne sledovaná a plán musí byť podľa potreby upravovaný a doplňovaný. Tento neustály
strategický proces musí zaistiť, že zámery a ciele zostanú dôveryhodné a relevantné a že budú
zrealizované.
Komunitný plán našej obce určuje smer akým by sa mala, samozrejme za účinnej
pomoci a zainteresovanosti všetkých obyvateľov a s maximálnym využívaním štrukturálnych
fondov Európskej únie, uberať v najbližších rokoch v sociálnej oblasti.
Celý dokument Komunitný plán sociálnych služieb obce Častkov na roky 2016 –
2020, bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Po pripomienkovom konaní
bol návrh tohto dokumentu predložený na schválenie.
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Častkov
na roky 2016-2020
Dokument

Komunitný plán sociálnych služieb obce Častkov
- je to strednodobý rozvojový dokument obce v oblasti
sociálnych služieb a potrieb,
- zohľadňuje ciele a priority obce v sociálnej oblasti a je
vypracovaný v súlade s platným PHSR obce Častkov.

Spracovanie

Forma spracovania : vlastný dokument obce
Obdobie spracovania: december 2015 – marec 2016
Spracovaný starostkou obce Častkov – Mgr.Evou Černekovou

Prerokovanie

Zverejnené dňa 21.03.2016
Verejné pripomienkovanie do 31.03.2016
Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa XX.XX.2016

Schválenie
Uznesenie

Návrh na uznesenie zastupiteľstva
Uznesenie č.
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