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ÚVOD
Komunitné plánovanie sa v súčasnom období dostáva čoraz viac do popredia a stáva
sa neoddeliteľnou súčasťou regionálnej a národnej politiky. Komunitné plánovanie
predstavuje vzťah medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a uţívateľmi sociálnych sluţieb,
pričom poukazuje na potreby občanov a poskytuje rámec pre hľadanie ich optimálnych
riešení. Komunitné plánovanie tak umoţňuje priebeţne zisťovať nedostatky v súvislosti
s poskytovaním sociálnych sluţieb a stanovuje priority pre budúci rozvoj tejto oblasti.
Mesto Ilava sa za účelom zabezpečenia dostupnosti kvalitných sociálnych sluţieb
rozhodla pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych sluţieb, ktorý rozsahom a aj typom
reflektuje na potreby obyvateľov mesta. V procese prípravy strategického dokumentu sa
mesto snaţilo o zmapovanie miestnych potrieb sociálnych sluţieb a ich porovnanie
s miestnymi zdrojmi. Keďţe bola do procesu prípravy zahrnutá aj verejnosť, resp. tí, ktorých
sa daná oblasť dotýka, povaţuje mesto Ilava spracovaný dokument za reálny obraz
aktuálnych a budúcich potrieb uţívateľov sociálnych sluţieb. Mesto poskytlo kaţdému
občanovi

moţnosť

prostredníctvom

dotazníkového

prieskumu

a cez

verejné pripomienkovanie vyjadriť sa k problematike dostupnosti a kvality sociálnych
sluţieb na území mesta Ilava.
Komunitný plán poskytuje nielen analýzu súčasného stavu sociálnych sluţieb na
území mesta Ilava, zdrojov a aktuálnych potrieb, ale tieţ určuje ciele a priority rozvoja
sociálnych sluţieb v územnom obvode mesta, plán realizácie jednotlivých aktivít, ako aj
spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych sluţieb.
Mesto Ilava sa spracovaním komunitného plánu snaţí nielen o stanovenie princípov,
poslania, dodrţiavanie ľudských práv, ale predovšetkým sa plánovaním sociálnej oblasti
usiluje o aplikáciu konkrétnych aktivít do práce s ľuďmi, do rozhodovania o naplnení ich
potrieb, o riadení financií idúcich do sociálnych sluţieb.
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH
SLUŢIEB
Sociálne sluţby zahŕňajú rôzne činnosti, ktoré sú cielené na pomoc ľuďom v
nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí si sami nevedia zabezpečiť základné ţivotné potreby
alebo potrebujú pomoc z iných váţnych dôvodov za účelom, aby boli schopní viesť
samostatný ţivot a zachovali si určitý ţivotný štandard. Sociálne sluţby sa zároveň usilujú o
zníţenie sociálnych problémov v spoločnosti ako dôsledku nerovností v príjmoch a
postavení. Za najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, ktoré vyuţívajú sociálne sluţby sa
radia najmä staršie osoby, rodiny s deťmi, osoby s telesným postihnutím, ako aj osoby, ktoré
sa ocitli z rôznych príčin na okraji spoločnosti.
Vývoj a spôsoby poskytovania a financovania sociálnych sluţieb závisia od
demografického, ekonomického a sociálneho vývoja daného územia, ako aj od najnovších
trendov v sociálnej oblasti.
Sociálna sluţba je definovaná ako odborná činnosť, obsluţná činnosť alebo ďalšia
činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:


prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,



zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný ţivot a
na podporu jej začlenenia do spoločnosti,



zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných ţivotných
potrieb fyzickej osoby,



riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,



prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

1.1 Úlohy a kompetencie obce/mesta v zmysle platných sociálnych zákonov
V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej
zmene pri poskytovaní sociálnych sluţieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý
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nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania
sociálnych sluţieb. V zákone o sociálnych sluţbách sú podrobne upravené povinnosti
poskytovateľa sociálnej sluţby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych sluţieb
vypracovať a dodrţiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania
sociálnych sluţieb tzv. štandardy kvality.
Zákon o sociálnych sluţbách rozdeľuje sociálne sluţby do 5 skupín v závislosti od
povahy nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
1) sociálne sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných ţivotných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové
denné centrum, zariadenie núdzového bývania),
2) sociálne sluţby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a
podpora zosúlaďovania rodinného ţivota, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
3) sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej sluţby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych sluţieb,
špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská sluţba, prepravná sluţba,
sprievodcovská a predčitateľská sluţba, tlmočnícka sluţba, sprostredkovanie osobnej
asistencie, poţičiavanie pomôcok),
4) sociálne sluţby s pouţitím telekomunikačných technológií (monitorovanie a
signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií),
5) podporné sluţby (odľahčovacia sluţba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv
a povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko
osobnej hygieny).
Poskytovateľ sociálnej sluţby je v zmysle zákona povinný:


prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej sluţby,



aktivizovať prijímateľa sociálnej sluţby podľa jeho schopností a moţností,



poskytovať sociálnu sluţbu na odbornej úrovni,
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spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat
prijímateľa sociálnej sluţby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou
formou do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s
prednostným poskytovaním sociálnej sluţby terénnou formou, ambulantnou formou
alebo týţdennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej sluţby a
pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Obec je povinná vytvárať podmienky na podporu:
a) komunitného rozvoja,
b) komunitnej práce - podporu aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému
riešeniu sociálnych problémov,
c) komunitnej rehabilitácie - koordináciu činností subjektov obce (rodina, obec,
vzdelávacie

inštitúcie,

poskytovatelia

sluţieb

zamestnanosti,

poskytovatelia

sociálnych sluţieb, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) vedúcich k obnove a
rozvoju fyzických, mentálnych, pracovných schopností v nepriaznivej situácii a k
podpore v začlenení sa do spoločnosti. Na tento účel slúţia komunitné centrá.
Rozvoj sociálnych sluţieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce/mesta, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych sluţieb
v súlade so stanovenými národnými prioritami. Obec má podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len podľa zákona)
podľa § 80 povinnosť vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych sluţieb vo svojom
územnom obvode, na základe ktorého vyšší územný celok vypracúva koncepciu rozvoja
sociálnych sluţieb v spolupráci s inými poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych sluţieb v
územnom obvode. Má vytvárať podmienky na podporu komunitného rozvoja, aby
predchádzala vzniku alebo rozširovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a riešila prípadné
miestne sociálne problémy.
Obcou vypracovaný a schválený komunitný plán je nielen zákonom stanovená
povinnosť, ale pomôţe obci spoznať jej sociálnu situáciu, a tým lepšie zaviesť adekvátne
sociálne sluţby. Je to záväzný dokument, nie však nemenný. Jeho cieľom je:
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 posilňovať sociálnu súdrţnosť, spolupatričnosť všetkých obyvateľov obce a
zapájanie čo najširšieho spektra občanov do verejného ţivota,
 plánovať sociálne smerovanie a uplatňovať sociálne sluţby tak, aby plnilo potreby
všetkých sociálnych skupín v ich prirodzenom sociálnom prostredí,
 skvalitňovať uţ existujúce sociálne sluţby,
 predchádzať sociálnej izolácii či diskriminácii jednotlivcov, určitých sociálnych
skupín,
 opätovne začleňovať do komunity tých, ktorí z nej boli vylúčení alebo sú sociálne
ohrození (alebo predstavujú pre obyvateľov hrozbu, vyvolávajú strach, neistotu).
Zákon o sociálnych sluţbách stanovuje pôsobnosť obce a stanovuje jej nasledujúce
kompetencie a úlohy vo vzťahu ku komunitnému plánu:
OBEC:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych sluţieb vo svojom územnom
obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o:
1) odkázanosti na sociálnu sluţbu


v zariadení pre seniorov,



v zariadení opatrovateľskej sluţby,



v dennom stacionári,



v odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu,



v odkázanosti na prepravnú sluţbu,



a ďalšie,

d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu sluţbu,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
1) sociálnej sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie
základných ţivotných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
2) sociálnej sluţby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v
zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej sluţby a v dennom
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stacionári,
3) opatrovateľskej sluţby,
4) prepravnej sluţby,
5) odľahčovacej sluţby.
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môţe poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej sluţby
podľa §12,
h) uzatvára zmluvu:
1) o poskytovaní sociálnej sluţby,
2) o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
sociálnej sluţby neverejnému poskytovateľovi sociálnej sluţby,

3) o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 6 s inou
obcou alebo iným poskytovateľom sociálnej sluţby, ktorého zriadila iná obec,
alebo vyšší územný celok a ďalšie.
Zákon o obecnom zriadení zaväzuje mestá a obce povinnosťou utvárať a chrániť
zdravé podmienky na zdravý spôsob ţivota a prácu ich obyvateľov. V rámci takto všeobecne
vymedzenej kompetencie zaväzuje zákon o sociálnych sluţbách obce a mestá viacerými
kľúčovými kompetenciami. Predovšetkým sú zodpovedné za vytváranie podmienok pre
komunitný rozvoj, za posudzovanie odkázanosti, rozhodovanie a poskytovanie vybraných
druhov sociálnych sluţieb, za vedenie evidencie ich prijímateľov a rovnako za spoluprácu s
príslušnými orgánmi (napr. MPSVR SR, Štatistickým úradom SR) na štatistické účely v
oblasti sociálnych sluţieb.
Na úrovni mesta Ilava je problematika sociálnych sluţieb a sociálna oblasť
legislatívne upravená formou všeobecne záväzného nariadenia. Konkrétne sa jedná o tieto
VZN:


VZN č.3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach,



VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome,



VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
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škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava,


VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú sluţbu



VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta



VZN č. 4/2006 o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi



VZN č. 7/2005 o podmienkach poskytovania príspevkov na podporu rodinných
pomerov dieťaťa

Sociálna oblasť je však čiastočne začlenená aj do ďalších VZN mesta, ktoré sa týkajú
napríklad vyberania daní, poplatkov za komunálne odpady, poskytovaní sluţieb na trhových
miestach na území mesta a pod.
1.2 Financovanie sociálnych sluţieb
Sociálne sluţby sú typickým príkladom viaczdrojového financovania, ktoré vyplýva
z postavenia sociálnych sluţieb v systéme sociálnej ochrany, ako aj zo závislosti na
redistribučných mechanizmoch a z naratsajúceho dopytu po týchto sluţbách zo strany
verejnosti.
Financovanie sociálnych sluţieb sa v súčasnom období riadi viacerými princípmi:
 kombinácia verejných zdrojov a zdrojov uţívateľa sociálnej sluţby, príp. jeho rodiny,
 vyţivovacia povinnosť členov rodiny pri spolufinancovaní sociálnych sluţieb,
 ochrana pred neprimerane vysokou úhradou za sociálnu sluţbu,
 moţnosti samoplatcovstva sociálnych sluţieb,
 vyuţívanie iných zdrojov pre financovanie.
1.3 Strategické podklady k spracovaniu komunitného plánu
Pri spracovaní komunitného plánu je nutné rešpektovať a zohľadňovať viaceré
stratégie a priority, ktoré sú definované v lokálnych, regionálnych, národných a európskych
strategických dokumentoch. Konkrétne sa jedná o nasledujúce dokumenty:
a) miestne dokumenty


Územný plán mesta,



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ilava 2014-2020,

b) regionálne dokumenty


Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na
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roky 2015-2020,
c) národné dokumenty


Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb,



Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb a náhradnej
starostlivosti v Slovenskej republike,



Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020,



Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky voči mládeţi v Slovenskej
republike.

MPSVR SR v júni 2009 vydalo Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb ako
záväzný dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúţiaci ako nástroj štátnej politiky
rozvoja sociálnych sluţieb a taktieţ systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných
opatrení vlády SR v tejto oblasti. Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb sú
odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych sluţieb v SR (najmä ich
nedostupnosť, nedostatočné materiálno technické zabezpečenie, personálne podmienky
poskytovania sociálnych sluţieb) a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a
zároveň z priorít Európskeho spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych sluţieb, ich
finančná udrţateľnosť).
Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia
sociálnych sluţieb a postupné zniţovanie kapacity zariadení sociálnych sluţieb a
prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora
poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb a sociálnych sluţieb v zariadení
s týţdenným pobytom.
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1 Analýza súčasnej situácie vo vzťahu k sociálnej a demografickej oblasti
Základnou úlohou obce/mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj svojho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto Ilava sa v rámci spracovania
rozvojových a strategických dokumentov snaţí práve o dosiahnutie tohto cieľa.
Mesto Ilava je situované na ľavej
strane Váhu, v strede Ilavskej kotliny
leţiacej v horstve Povaţia. Centrum
mesta leţí na súradnici 48° 59′ 50″
severnej zemepisnej šírky (N) a 18° 14′
10″ východnej zemepisnej dĺţky (E).
V rámci územného členenia
Slovenskej republiky sa mesto Ilava zaraďuje do Trenčianskeho samosprávneho kraja, do
okresu Ilava. Katastrálne územie mesta Ilava susedí s ôsmimi katastrálnymi územiami - so
severozápadu s obcami Slávnica, Sedmerovec, Bohunice, Pruské, z východnej strany s
obcou Košeca, Malé Košecké Podhradie, z juhovýchodnej strany s obcou Horná Poruba a
juhozápadnej s katastrálnym územím obce Prejta. Severozápadné ohraničenie tvoria
vápencové kamenné bradlá Bielych Karpát, so zrúcaninou hradu Vršatec, na juhovýchode
Stráţovské vrchy s dominujúcim Vápečom. Celková rozloha katastrálneho územia mesta je
24,3 km2, pričom je rozdelené do dvoch katastrálnych území - Ilava a Klobušice.
2.1.1 Demografia mesta
Prvá písomná zbierka o meste pochádza z roku 1339, kedy sa Ilava spomína ako
usadlosť, ktorá má charakter mestskej osady - mestečka. V 14. storočí sa Ilava sústavne
označuje ako mesto (civitas) a od čias prvej zmienky bola kráľovským majetkom. Okolití
kasteláni hradov Košeca, Trenčín, Vršatec často svojvoľne
upierali niektoré slobody a privilégia, ktoré Ilavčania nadobudli
u panovníka. V 15. storočí zaţívala Ilava hospodársky rozkvet v
dôsledku výsady dvoch výročných trhov. V 17. storočí sa v meste
nachádzala evanjelická škola, panský pivovar, ilavský hrad (prvá zmienka z roku 1446).
Koncom 19. storočia sa mesto rozvíjalo aj v oblasti bankovníctva, keďţe tu bolo viacero
| Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta ILAVA
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pobočiek peňaţných ústavov a podporných spolkov. Rozvíjala sa spolková činnosť.
Aktuálny vývoj v demografickej oblasti poukazuje na mierne rastúci celkový počet
obyvateľov mesta Ilava. K 31.12.2017 mesto evidovala celkovo 5485 obyvateľov, čo
predstavuje v rámci sledovaného obdobia nárast v porovnaní s rokom 2000 o 88 obyvateľov.
Najvyšší počet obyvateľov v sledovanom období posledných rokov bol zaznamenaný v roku
2010, kedy bolo v meste prihlásených 5572 obyvateľov na trvalý pobyt.

5539
5503
5483

5412

5474

5485

5418

5414

5371

Vývoj počtu obyvateľov

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Z pohľadu rozdelenia obyvateľov na základe pohlaví moţno konštatovať, ţe v meste
prevaţuje celkový počet ţien nad celkovým počtom muţov. V celom sledovanom období
však dochádza k priemernému poklesu v celkovom počte ţien. naopak, počet muţov mierne
narastá v porovnaní jednotlivých rokov, v dôsledku čoho dochádza k vyrovnávaní pohlaví.
najvyšší rozdiel medzi počtom ţien a muţov je dokumentovaný v roku 2001, kedy v meste
ţilo o viac ako 185 ţin v porovnaní s počtom muţov. Najniţší rozdiel bol zaznamenaný v
roku 2013, kedy ţeny o 63 prevyšovali počet muţov.
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Celkový vývoj v počte obyvateľstva je dôsledkom vývoja v prirodzenom prírastku
obyvateľstva a v migračnom prírastku obyvateľstva. V kontexte sledovaného obdobia moţno
konštatovať, ţe celkový prírastok obyvateľstva ako rozdiel medzi prirodzeným a migračným
prírastkom je pozitívny, keď mesto v rozmedzí rokov 2000 - 2016 dokumentuje celkový
prírastok obyvateľstva na úrovni 231 osôb. V sledovanom období prevaţujú roky, kedy je
celkový prírastok výrazne pozitívny, pričom roky s negatívnym prírastkom sa vyskytujú len
zriedkavo.
13

| Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta ILAVA

Graf - Celkový prírastok obyvateľstva
60
44

39
29
17

29

52

33
13

10

3

-4
-5
-8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-18
-26
-37

Pri porovnaní počtu narodených a počtu zomretých moţno konštatovať, ţe v meste Ilava
prevaţuje natalita nad mortalitou, kedy sa v kaţdom roku rodí viac detí v porovnaní s
počtom úmrtí.
Z pohľadu rozdielu počtu prisťahovaných a vysťahovaných z mesta je migračný
pohyb na tom podobne v porovnaní s prirodzeným prírastkom. Hoci sú v niektorých rokoch
zaznamenané vyrovnané hodnoty, migračné saldo pozitívne vplýva na celkový počet
obyvateľstva. Najväčší rozdiel medzi počtom vysťahovaných a počtom prisťahovaných do
mesta bol dokumentovaný v roku 2012, kedy sa do Ilavy prisťahovalo o 61 osôb viac ako sa
z mesta v tom istom roku vysťahovalo. Posledné roky však poukazujú na vyrovnávanie
týchto ukazovateľov, resp. mierne prevyšovanie počtu vysťahovaných z trvalého pobytu.
Štruktúra obyvateľstva
 Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, v meste Ilava
dominuje slovenská národnosť, ktorá tvorí viac ako 96% z celkovej populácie v
meste. Podľa údajov zo ŠODB 2011 sa k tejto národnosti prihlásilo celkovo 5165
obyvateľov. Z pohľadu ďalších národností sa v meste vyskytuje: rómska (4 občania),
česká (33 občanov), rusínska (2 občania), ukrajinská (2 občania), nemecká (2
občania), maďarská (3 občania), ruská (2 občania), moravská (8 občanov). 9
obyvateľov sa hlási k inej národnosti, pri 131 obyvateľoch mesta národnosť zistená
14
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vierovyznanie, ku ktorému sa hlási viac ako 81 % z celkovej populácie. 10%
občanov je bez vyznania, pri 5% obyvateľstva vierovyznanie zistené nebolo. Z
pohľadu ďalších náboţenských vyznaní sú v meste prítomné:


Gréckokatolícka cirkev - 8 obyvateľov,



Pravoslávna cirkev - 6 obyvateľov,



Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 67 obyvateľov,



Reformovaná kresťanská cirkev - 1 obyvateľ,



Evanjelická cirkev metodistická - 1 obyvateľ,



Apoštolská cirkev - 9 obyvateľov,



Bratská jednota baptistov - 1 obyvateľ,



Cirkev adventistov siedmeho dňa - 1 obyvateľ,



Cirkev československá husitská - 5 obyvateľov,



Kresťanské zbory - 13 obyvateľov,



Ústredný zväz ţidovských náboţenských obcí - 2 obyvatelia,



Cirkev Jeţiša Krista Svätých neskorších dní - 3 obyvatelia,



Náboţenská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 8 obyvateľov,



Iné vyznania - 17 obyvateľov.

 V kontexte úrovne vzdelanosti populácie mesta, ktorá sa stáva jedným z
predpokladov významne vplývajúcim na celkovú schopnosť rozvoja územia, moţno
konštatovať, ţe pri obyvateľoch dominuje stredoškolské a učňovské vzdelanie
obyvateľov - v súčte takmer 46% celkovej populácie. Vysokoškolské vzdelanie
dosiahlo viac ako 14% obyvateľstva. Základné vzdelanie bolo zistené pri 10%
obyvateľstva. Bez vzdelania je v meste 15% obyvateľstva. Pri 65 občanoch vzdelanie
nebolo zistené.
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 Z

pohľadu

obyvateľstva
dominujúcu

ekonomickej
moţno

skupinu

aktivity

konštatovať,
tvorí

ţe

ekonomicky

aktívne obyvateľstvo. Z pohľadu pomeru
skupiny dôchodcov a skupiny detí je zrejmé,
ţe skupina osôb v poproduktívnom veku
výrazne

prevyšuje

skupinu

v

predproduktívnom veku (22% vs. 15%).
Nejedná sa však o špecifikum mesta, tento

Ekonomická aktivita
Pracujúci
Pracujúci dôchodcovia
Osoby na materskej
rodičovskej dovolenke
Nezamestnaní
Osoby v domácnosti
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Deti
Iné
Dôchodcovia
Nezistené

Počet
obyvateľov
2311
93
a

166
246
16
368
806
28
1192
165

trend je v súčasnosti pozorovateľný vo väčšine slovenských miest, čo sa odráţa na
celkovom demografickom vývoji.
2.1.2 Školstvo
V meste Ilava sú vytvorené podmienky pre vzdelávanie detí a mládeţe od systému
predškolskej výchovy aţ po stredoškolské vzdelávanie, s doplnkovými zariadenia
mimoškolskej výchovnej činnosti.
A. MATERSKÉ ŠKOLY
V meste Ilava sú v prevádzke 2 zariadenia materských škôl - v Ilave a Klobušiciach.
Materská škola v Ilave je 5 triedna materská škola, ktorej zriaďovateľom je mesto
Ilava.

Poskytuje

celodennú

výchovnú

starostlivosť

deťom

vo

veku

od troch do šesť rokov a deťom s odloţenou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola
poskytuje deťom aj moţnosť poldenného pobytu. V školskom roku 2017/2018 školu
navštevuje 119 detí. Škola je dostatočne vybavená mnoţstvom hračiek, učebných a
didaktických pomôcok, literatúry, telovýchovným náradím a náčiním, materiálom k
činnostiam

(výtvarným,

pracovným,

grafomotorickým).

Súčasťou

vybavenia

je

audiovizuálna technika, počítače pre deti. V triede sú zriadené pracovné a hrové centrá, v
ktorých sa môţu deti realizovať. Exteriér materskej školy tvorí školský dvor a dopravné
ihrisko. Vonkajšie priestory poskytujú deťom dostatok moţností na pohybové aktivity,
konštrukčné a tvorivé činnosti, komunikatívne činnosti. Súčasťou školského dvora sú
pieskoviská, záhradné zábavné zariadenie (šmykalky, preliezačky, domček). Súčas´tou
zariadenia je aj školská jedáleň.
| Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta ILAVA
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Materská škola v Klobušiciach poskytuje celodennú/poldennú starostlivosť o deti
vo veku od troch do šesť rokov. Zriaďovateľom je mesto Ilava. V školskom roku 2017/2018
je zapísaných 47 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried. Súčasťou je aj veľká školská
záhrada a školská jedáleň.
B. ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Základné školstvo v meste Ilava poskytuje vzdelávanie pre ţiakov 1. a 2. stupňa základných
škôl. V súčasnosti je v meste k dispozícii jedna základná škola: Základná škola Medňanská
514/5. História školy siaha aţ do roku 1948, kedy bola otvorená meštiacka škola v
novopostavenej budove na Hviezdoslavovej ulici. Škola na Medňanskej ulici vznikla
transformáciou pôvodnej základnej školy a rozčlenením vyučovacích procesov, v dôsledku
čoho v roku 1970 začína vyučovanie aj v budove na Medňanskej ulici. V roku 2005 sa
zlúčili dve základné školy v Ilave, pričom vyučovanie prebiehalo v budovách na
Hviezdoslavovej aj Medňanskej ulici, od roku 2007 však vyučovanie prebieha len v jednej
budove - v priestoroch základnej školy na Medňanskej ulici.
V školskom roku 2017/2018 navštevuje základnú
školu 452 ţiakov z Ilavy a okolitých obcí. Vzdelávanie je
zabezpečené 35 pedagógmi, z toho 1 špeciálny pedagóg a 4
vychovávateľkami. Vyučovanie prebieha v 9 ročníkoch,
celkovo v 21 triedach. Súčasťou základnej školy je aj
školská jedáleň. Školský klub detí je organizovaný v ranných hodinách, od 6,00 - 7,30 hod. a
popoludní, od 11,15 - 16,00 hod. v 4 oddeleniach.
Špeciálna základná škola sídli na ulici Pivovarská 455/74, pričom zriaďovateľom
školy je Okresný úrad Trenčín - odbor školstva. V školskom roku 2016/2017 navštevovalo
školu spolu 34 ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. V školskom roku
2017/2018 je vyučovanie organizované pre ţiakov 1 - 9. ročníka, v rámci 6 tried, pričom
škola

zamestnáva

celkovo

13

zamestnancov

-

10

pedagogických

a

3

prevádzkových/nepedagogických. Do školy sú ţiaci prijímaní na základe Návrhu na prijatie
ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy schváleného
Ministerstvom školstva SR.
| Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta ILAVA
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C. STREDNÉ ŠKOLY
Stredné vzdelávanie na území mesta Ilava poskytuje Obchodná
akadémia Ilava, ktorá vznikla v roku 1996, pričom prvé dva roky
fungovala v priestoroch základnej školy na ulici Medňanská. Od
roku 1998 sa študenti začali učiť v novej budove, ktorú pre školu
postavilo mesto. Aktuálne, v školskom roku 2017/2018 prebieha
vyučovanie v rámci dvoch ročníkov - III. a IV.
Doplnkové štúdium zabezpečuje v meste Základná umelecká škola, ktorej histŕoa
siaha aţ do roku 1953, kedy vznikla hudobná škola v Ilave, ako jedna z prvých škôl
umeleckého zamerania na strednom Povaţí. ZUŠ poskytuje doplnkové vzdelávanie v 4
odboroch:


hudobný (spev, hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, gitare, basovej gitare,
kontrabase, zobcových flautách, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, hudobn
náuka),



literárno-dramatický (rétorika, umelecký prednes, javisková reč, hranie divadelných
úloh, príprava vystúpenia, tvorenie kostýmov a pod.),



tanečný (správne drţanie tela, orientácia v priestore, zvládnutie rytmiky a dynamiky,
vyjadrovanie pohybom, základy klasického a kreatívneho tanca, základy ľudového
tanca),



výtvarný (kreslenie, maľovanie, modelovanie, tvorba koláţe, grafika, princípy
kompozície a pod.).

Aktívne trávenie voľného času pre deti a mládeţ poskytuje Centrum voľného času Ilava,
ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a
iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Úlohou zariadenia je usmerňovať a
uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeţe a ich rodičov, vytvárať podmienky pre schopnosti
v praktickej činnosti a podporovať návyky uţitočného vyuţívania voľného času, motivovať
mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne postavenie ,
materinský jazyk, či farbu pleti. CVČ zabezpečuje olympiády, záujmovo -umelecké a
vedomostné súťaţe ţiakov ZŠ a SŠ. CVČ zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť v rámci
krúţkov, kurzov a klubov (jazykové krúţky, kultúra a umenie, spoločensko-vedné oddelenie,
| Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta ILAVA
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veda a technika, prírodoveda, informatika, TV a šport, prírodoveda).
2.1.3 Zdravotníctvo
Z pohľadu zdravotníckych zariadení je pre obyvateľov mesta k dispozícii
Nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá sa transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie
1.1. 2003 stala neziskovou organizáciou, s cieľom poskytovania ambulantnej a ústavnej
liečebno - preventívnej starostlivosti. Nemocnica slúţi pre hospitalizáciu pacientov zo
spádového územia okresu Ilava a časti okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s
počtom lôţok 147. NsP zabezpečuje aj fungovanie lekárskej pohotovosti.
V súčasnosti zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť v budove NsP nasledujúce zariadenia:
Všeobecné lekárstvo pre
deti a dorast (1)
Gynekológia
a
pôrodníctvo (1)
Alergológia a imunológia
(3)
Interná ambulancia (1)
Traumatológia (1)

Stomatológia (2)

Kardiológia (1)

Všeobecné lekárstvo Diabetológia (1)
pre dospelých (1)
Oftalmológia (1)
Otorinolaringológia (1)
Gastroenterológia (1)
Hematológia (1)

Nefrológia (1)
Ortopédia (1)
Urológia (1)

Anesteziológia (1)
Chrirugia (1)
Fyziatria, balneológia a
liečebná rehabilitácia (1)

V meste Ilava sú k dispozícii sluţby dvoch lekární a sluţby optík.
Ďalšie zdravotnícke sluţby sa na území mesta Ilava nenachádzajú a obyvatelia mesta
tieto sluţby vyuţívajú v iných mestách. Jedná sa najmä o sociálne zariadenia pre seniorov zariadenia pre seniorov v Dubnici nad Váhom a Novej Dubnici, centrum sociálnych sluţieb
v Lednických Rovniach a Púchove alebo Trenčíne.
2.1.4 Sluţby v meste
V rámci verejnej vybavenosti mesta je pre obyvateľov k dispozícii dostatok zariadení
a priestorov na aktívne trávenie voľného času. Pre prehľadnosť sú rozdelené podľa
konkrétnych oblastí:
a) KULTÚRA - vybavenostnú sieť zariadení kultúry na území mesta Ilava reprezentujú
nasledovné zariadenia mestského významu:


Dom kultúry



Mestské múzeum



Mestská kniţnica
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Ďalšie pamätihodnosti a kultúrne pamiatky - Ilavský hrad, zvonica, budova
bývalého ilavského pivovaru, budova zájazdného hostinca a mýta,
polychrómová kamenná socha sv. Floriána, kaštieľ v Klobušiciach, pamätník
SNP, kovová socha A.Hlinku a pod.

b) ŠPORT - v meste aktuálne najsilnejšou telovýchovnou organizáciou TJ Sokol Ilava,
ktorá zdruţuje takmer 300 členov venujúcich sa karate, vodnej a pešej turistike,
volejbalu, tenisu a bedmintonu. Športový areál je tvorený halou, lodenicou,
tenisovými kurtmi a futbalovým ihriskom. Mestský futbalový klub má 5 aktívnych
druţstiev, ktoré sa zúčastňujú miestnych oblastných futbalových súťaţí. Mestký
futbalový klub má 180 aktívnych členov. Na pravidelnej báze sú v meste
organizované tenisové, volejbalové, stolnotenisové, raketónové turnaje, ktoré sa tešia
bohatej účasti.
c) CESTOVNÝ RUCH - v meste je aktívny cestovný ruch súvisiaci najmä s turistikou v
okolí. Ilavská kotlina tvorí spádovú oblasť turistických trás na všetky svetové strany s turistickými chodníkmi na Vápeč, Stráţov a Vršatec. Obľúbenou prímestskou
rekreačnou oblasťou Ilavy je chatová oblasť Iliavčanskej doliny, Lašteky, Ďuriháj,
Iliavka – Záštepy, dolina Porubského potoka.
d) VEREJNÁ SPRÁVA - v meste Ilava funguje v rámci Mestského úradu oddelenie
kultúry, oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby a ţivotného prostredia,
finančno-majetkové oddelenie a oddelenie personalistiky, miezd a správy písomností.
V rámci jednotlivých oddelení sú zdruţené konkrétne referáty, ktoré zabezpečujú
plynulý chod všetkých oblastí v meste Ilava. V rámci oddelenia vnútornej správy
fungujú samostatné referáty evidencie obyvateľstva, matrík a sociálnych vecí.
Z pohľadu ďalšej verejnej vybavenosti majú občania k dispozícii predajne s rôznymi druhmi
tovarov, bankové a finančné inštitúcie, reštauračné zariadenia.

2.1.5 Spolková činnosť v meste
V meste Ilava je aktívnych niekoľko spolkov a organizácií:


Hasičský zbor Ilava,



Mestský futbalový klub Ilava,
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Folklórny súbor Stráţov,



Spevácky zbor Ilavčan,



Jednota dôchodcov,



Zväz protikomunistických odbojárov,



Fotoklub Povaţan,



Liga proti reumatizmu,



Slovenský zväz zdravotne postihnutých,



Detské centrum Dubáčik,



Únia sluchovo postihnutých.

Mesto Ilava sa snaţí podporovať spolkovú činnosť na území mesta - finančne i nefinančne.
2.1.5 Nezamestnanosť
Nezamestnanosť v okrese Ilava dosiahla k 31.12.2017 mieru

rok

2,55%. V kontexte priemeru Trenčianskeho samosprávneho kraja

1996

Uchádzači o
zamestnanie
1361

je miera nezamestnanosti v okrese o takmer 1% niţšia. V rámci

2000

1880

kraja sa jedná o 2. najniţšiu mieru nezamestnanosti, po okrese.

2003

1284

Najvyšší počet nezamestnaných evidovalo mesto Ilava v roku

2006

603

2000, kedy bolo bez práce 1880 obyvateľov mesta, k 31.12.2016

2009

930

2012

1013

2014

616

2015

515

2016

310

bolo bez práce v meste 310 obyvateľov. V Ilava a jej blízkom
okolí sa nachádza pomerne veľké mnoţstvo výrobných firiem,
ktoré patria k najvýznamnejším zamestnávateľom pre obyvateľov
mesta - Hanon Systems Slovakia, Povaţská cementáreň, Delta
Electronics, ELDISY Slovakia, KOAM, Matador Industries a pod.
2.1.6 Znevýhodnené skupiny

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale predovšetkým
skupina, komunita a sociálne prejavy, ktoré sa skupín dotýkajú. Znevýhodnené skupiny sú
definované spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, teda od znaku,
ktorý ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach.
Znevýhodnený jednotlivec, rodina, skupina, komunita alebo spoločnosť, ktorý v dôsledku
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nepriaznivej, kolíznej sociálnej situácie potrebuje na jej vyriešenie rôznu formu spoločenskej
pomoci, za ktorú zodpovedá centrálne štát, ktorý svoje kompetencie decentralizuje na
regionálnu/samosprávnu úroveň. Úbytok populácie, jej starnutie a migrácia spôsobujú
konštantný pokles celkového počtu obyvateľov komunity, čo sa odráţa na problémovom
rozvoji oblasti sociálnych sluţieb. Keďţe starnutie obyvateľstva a vytváranie priepasti medzi
jednotlivými skupinami nie je moţné zastaviť, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť práve
tejto oblasti a plánovať sociálne sluţby v kontexte tohto indikátora.
Mesto Ilava definovalo na svojom území tieto sociálne znevýhodnené skupiny:
a) starší občania - seniori a občania so zdravotným postihnutím,
b) nezamestnaní občania,
c) mladé rodiny s deťmi,
d) občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.
Pre znevýhodnené skupiny a sociálne odkázaných občanov je dôleţité, či je sluţba
poskytovaná bezplatne alebo je potrebné za sluţbu platiť. Za väčšinu sluţieb je nutné platiť,
avšak časť nákladov berie na seba obec/mesto. Mesto Ilava v rámci existujúcich kompetencií
v oblasti sociálnej politiky zabezpečuje viaceré úlohy:
 príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (ÚPSVaR),
 príspevok pre ţiakov na stravu v hmotnej núdzi (ÚPSVaR),
 príspevok pre ţiakov na školské potreby (ÚPSVaR).
 opatrovateľská sluţba v domácom prostredí,
 jednorazové dávky z rozpočtu mesta,
 podpora spolkov a organizácií na území mesta,
 príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v detskom domove z rozpočtu mesta,
 príspevok na dopravu za dieťaťom v detskom domove z rozpočtu mesta.
Starší občania a občania so zdravotným postihnutím
Starší občania sú pre potreby komunitného plánu primárnou skupinou, ktorá si z
demografického hľadiska vyţaduje najväčšiu pozornosť zo strany poskytovateľa sociálnej
sluţby. Sociálne sluţby sú poskytované občanom, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie
starobného dôchodku a ocitli sa v situácii vyţadujúcej podporu komunity. Pre túto skupinu
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sú typické tieto prejavy:
 predlţovanie individuálneho, ako aj priemerného veku,
 nárast chorobnosti a závislosti na sociálnej pomoci,
 zvýšené riziko straty partnera a s tým súvisiace sociálne a ekonomické zmeny,
 pretrvávajúci potenciál jednotlivcov pre vlastný prospech, ako aj pre prospech
komunity.
V rámci tejto skupiny je pozorovateľná trvalo a prirodzene vzostupná tendencia rastu
v porovnaní k pomeru k ostatným kategóriám populácie komunity. Nie je to však jav, ktorý
je pozorovateľný len v demografii mesta Ilava, jedná sa o celoslovenský trend.
V meste je aktívny klub dôchodcov - Jednota dôchodcov, ktorý ma aktuálne
pribliţne 80 členov. Členovia klubu vyuţívajú na pravidelné stretnutia rodinný dom vo
vlastníctve mesta Ilava. Jednota dôchodcov organizuje rôzne podujatia, prednášky,
usporiadava kultúrne podujatia, výlety a pod. Mestský úrad pravidelne z rozpočtu mesta
vynakladá značnú časť finančných prostriedkov na chod klubu, ktoré sa vyuţívajú najmä na
organizáciu podujatí a zájazdov.
Mesto Ilava zabezpečuje v rámci tejto skupiny obyvateľov opatrovateľskú sluţbu
(pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby) v domácom prostredí, kde zamestnáva celkovo
5 opatrovateliek na plný úväzok a 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok (4,5 hod.). V rámci
opatrovateľskej sluţby poskytujú opatrovateľky nasledujúce sluţby pre odkázané osoby:


hygiena:
a) osobná hygiena,
b) celkový kúpeľ,



stravovanie a dodrţiavanie pitného reţimu:
a) porciovanie stravy,
b) obsluha,
c) kŕmenie a pomoc pri pití,



vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva:
a) sprievod na toaletu,
b) pomoc pri obliekaní a vyzliekaní,
c) účelná očista po toalete,
d) sprievod z toalety,
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e) podanie podloţnej misy, močovej fľaše, jej očistenie,
f) ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena
plienky),


obliekanie a vyzliekanie:
a) výber oblečenia,
b) obliekanie, obúvanie,
c) vyzliekanie, vyzúvanie,



mobilita, motorika:
a) sprievod pri chôdzi,
b) pomoc pri vstávaní z lôţka, pomoc pri líhaní na lôţko,
c) polohovanie,
d) pomoc pri manipulácii s predmetmi,
e) obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby,
V rámci úkonov starostlivosti o domácnosť zaisťuje mesto prostredníctvom

opatrovateľskej sluţby pomoc pri nákupe potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
prípravu jedla, umytie riadu, obsluhu beţných domácich spotrebičov, pranie a ţehlenie,
starostlivosť o lôţko, vynášanie drobného odpadu do zbernej nádoby, donášku uhlia a dreva,
donášku vodu, kúrenie a ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udrţiavaním
domácnosti. Z pohľadu základných sociálnych aktivít sú opatrovateľky nápomocné ako
sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záleţitostí, do/zo zamestnania, do/zo
školy, pri záujmových činnostiach, pri predčítaní pre osobu, ktorá je nevidiaca, pri
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní.
Na území mesta Ilava nie sú k dispozícii sociálne zariadenia pre seniorov. Takéto
zariadenia sa však nachádzajú v okolitých mestách a obciach. Jedná sa najmä zariadenia pre
seniorov v Dubnici nad Váhom a Novej Dubnici, centrum sociálnych sluţieb v Lednických
Rovniach a Púchove alebo Trenčíne.
Mesto Ilava zabezpečuje pre zdravotne postihnuté osoby moţnosti nájomného bývania a tieţ
poţičiavanie kompenzačných pomôcok pre ťaţko zdravotne postihnutých občanov.
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Nezamestnaní občania
Občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 12 mesiacov je
chápaný ako znevýhodnená osoba na trhu práce, čo je predovšetkým spôsobené hrozbou
poklesu pracovných návykov u tejto osoby. Mesto v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych
vecí a rodiny zamestnáva nezamestnaných občanov, čím podporuje udrţiavanie pracovných
návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa, alebo ktoré prišli o prácu kvôli
nedostatočnému vzdelaniu. Mesto Ilava k 31.3.2018 zamestnáva celkovo 5 osôb na základe
dohody, v rámci aktivačných prác (32 hod./mesačne).
Mesto Ilava sa v rámci takejto aktívnej spolupráce s úradom práce snaţí o integráciu
nezamestnaných občanov, príp. znevýhodnených skupín na trhu práce, prostredníctvom
udrţiavania pracovných návykov u týchto občanov. Najmä dlhodobo nezamestnaní občania,
navyknutí na pravidelný príjem sociálnych dávok, upadajú častokrát do pasivity a rezignácie.
Tieto dávky v mnohých prípadoch vplývajú na občanov skôr demotivačne, keďţe
poberatelia týchto dávok sa nesnaţia zmeniť svoju sociálnu a ţivotnú situáciu. Práce
realizované takto zamestnanými občanmi majú pozitívny dopad aj na samotné mesto. Jedná
sa primárne o tieto prínosy:


zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych i kultúrnych podmienok v meste,



tvorbu, ochranu, udrţiavanie a zlepšovanie ţivotného prostredia obyvateľov mesta
Ilava,



podpora vzdelávania a získavania skúseností v meste,



rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,



rozvoj a podpora komunitnej činnosti v meste.

Mladé rodiny s deťmi
Pre mladé rodiny je charakteristický nízky príjem domácnosti, keďţe sa jedná o
mladých ľudí s horšími šancami a príleţitosťami na trhu práce, príp. o rodiny, kde je jedna
osoba na materskej/rodičovskej dovolenke, alebo na úrade práce. Táto skupina nedisponuje
dostatkom finančných prostriedkov na kúpu bytu, príp. splácanie úveru, preto sú tieto
domácnosti odkázané na podporu verejného sektora.
V rámci tejto skupiny sú samostatným problémom deti ako cieľová skupinu, kde
príjemcami sociálnych sluţieb sú predovšetkým:
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 jednotlivé ohrozené deti, mládeţ a mladí dospelí, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej
alebo krízovej sociálnej situácii, pre ktorú je potrebné nestaviť súbor opatrení na
odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch
psychického, fyzického a sociálneho vývinu a je potrebné poskytnúť pomoc v
závislosti od závaţnosti poruchy a situácie.
 deti ţijúce v nevyhovujúcom rodinnom prostredí (zanedbávané deti a mládeţ zo
strany rodičov – nedostatočná úroveň záujmu a starostlivosti o výchovu,
zabezpečovanie základných ţivotných potrieb a pod.), deti zo sociálne slabších rodín,
deti ohrozené syndrómom CAN (týrané, zneuţívané a zanedbávané deti), deti a
mládeţ s poruchami správania a s tendenciami k asociálnemu správaniu, deti s
problémom záškoláctva, „mladí dospelí “ po ukončení ústavnej starostlivosti.
Zistenie presnej početnosti cieľovej skupiny nie je moţné, nakoľko sa štatisticky
nesleduje. Z demografickej analýzy je moţné stanoviť iba percentuálny podiel detí a
mládeţe, ktorý však nezodpovedá veľkosti znevýhodnenej skupiny.
V komplexe mladých rodín a skupiny detí a mládeţe je potrebné zdôrazniť moţnosti
voľnočasových aktivít a vybudovanú sociálnu infraštruktúru v meste práve pre túto skupinu.
Sieť materských škôl pravidelne organizuje mnoho aktivít v rámci výchovno-vzdelávacej
činnosti. Jedná sa najmä o tieto aktivity - jesenné oslavy, divadielka, mikulášske posedenia,
rôzne druhy súťaţí, karneval, výlety do okolia, tvorivé dielne, rôzne športové aktivity.
Pre starších sú v meste k dispozícii rôzne zariadenia pre výchovu v čase mimo vyučovania školský kluby detí alebo základná umelecká škola.
Mesto Ilava má v rámci podpory tejto skupiny osôb v platnosti VZN, ktoré upravujú
poskytovanie príspevkov na podporu rodinných pomerov dieťaťa a taktieţ VZN upravujúce
podmienky poskytovania bytov v bytovom dome.
Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami
Keďţe sa jedná o najrôznorodejšiu skupinu znevýhodnených osôb, jej potreby,
prístupy k nej, ako aj formy a nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto skupine vyţadujú
individuálne riešenia. Do skupiny občanov so sociálnymi a spoločenskými problémami
mesto Ilava zaraďuje týchto občanov:
 občania bez domova,
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 občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby,
 občania spoločensky neprispôsobiví,
 závislí občania.
V meste je celkovo niekoľko neprispôsobivých osôb, ktoré ţijú neusporiadaným
ţivotom. Jedná sa najmä o ľudí bez domova a sociálne slabé rodiny.
Vzhľadom k rôznorodosti skupín a neexistencii štatistických údajov v poţadovanej štruktúre
a skladbe je moţné počet skupiny a zvlášť niektorých jej kategórii len odhadnúť.
V rámci tejto skupiny obyvateľov mesto Ilava poskytuje najmä sociálne poradenstvo,
príspevky a pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom jednorazových dávok napríklad na
mimoriadne výdavky, na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, vybavenie
dieťaťa do detského tábora, pri ţivotnej pohrome, pri úmrtí člena rodiny a pod. Na
poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. Oprávnenými osobami sú úplné alebo
neúplné rodiny s nezaopatrenými deťmi, poberatelia invalidného alebo starobného
dôchodku, osamelí občania, iní občania na základe individuálneho posúdenia.
Mesto tieţ individuálne rieši osoby, ktoré sa ocitnú v krízových sociálnych
situáciách, najmä prostredníctvom individuálnych mimoriadnych príspevkov, jednorazových
dotácií, poskytovaním poradenstva a pod.
Občania spadajúci do tejto sociálnej skupiny majú tieţ moţnosť ţiadať o nájomné
byty, ktoré prideľuje mesto Ilava.
V rámci tejto skupiny osôb je potrené zaistiť priebeţnú terénnu sociálnu prácu,
pomoc k svojpomoci podporou programov a projektov zameraných na sociálnu inklúziu
alebo vyuţívaním rôznych foriem zamestnávania tejto cieľovej skupiny.
2.2 Stav poskytovaných sluţieb v meste
Sociálna infraštruktúra je primárne určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva,
pričom jej rozmiestňovanie vychádza zo štruktúry osídlenia a veľkosti mesta. V rámci
rozdelenia kompetencií zo strany štátu zodpovedá za sociálnu sluţbu a terénnu sociálnu
prácu obec/mesto. Na území mesta Ilava sú poskytované nasledovné sociálne sluţby:
 opatrovateľská sluţba,
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 pomoc v hmotnej núdzi,
 poskytovanie bytov v bytovom dome.
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 poţičiavanie kompenzačných pomôcok pre ťaţko zdravotne postihnutých občanov.
Opatrovateľská sluţba v meste Ilava predstavuje jednu z foriem sociálnych sluţieb
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, pričom je
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území mesta, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, pričom sa realizuje formou terénnej starostlivosti priamo v
domácnosti odkázanej osoby. Výška úhrad za opatrovateľskú sluţbu sa pohybujú od 0,1€ 0,6€/úkon, Finálna cena

závisí na objeme realizovaných sluţieb a úkonov a na čase

poskytovania sluţieb. Jednotlivé sumy definuje VZN.
Poskytovanie bytov v bytovom dome sa týka poskytovania nájmu v nájomnom
bytovom dome vo vlastníctve mesta Ilava, ktorý pozostáva zo 16 bytových jednotiek (1 - 3
izbové byty). Nájom je poskytovaný ţiadateľovi, prednostne osobe s ťaţkým zdravotným
postihnutím alebo oprávnenej osobe ţijúcej s osobou s ťaţkým zdravotným postihnutím.
Oprávneným ţiadateľom je tieţ:
a) osoba ţijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
trojnásobku ţivotného minima,
b) osoba ţijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
štvornásobku ţivotného minima, ak
1. je členom tejto domácnosti osoba s ťaţkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť,
sociálne a všeobecne prospešné spoločenské sluţby, vzdelávanie, kultúra alebo
ochranu obyvateľov obce,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska
starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak
táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
d) osoba ţijúca v domácnosti, v ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa
osobitného predpisu.
Cena bytu je individuálne vypočítaná pre kaţdý byt.
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Mesto okrem priameho poskytovania sociálnych sluţieb, aktívne podporuje spolkovú
činnosť v meste. V nadväznosti na znevýhodnené skupiny sa podpora týka najmä organizácií
a spolkov:


Jednota dôchodcov,



Liga proti reumatizmu,



Slovenský zväz zdravotne postihnutých,



Detské centrum Dubáčik,



Únia sluchovo postihnutých.

Mesto Ilava okrem vyššie uvedeného poskytuje tieţ:
 príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (ÚPSVaR),
 príspevok pre ţiakov na stravu v hmotnej núdzi (ÚPSVaR),
 príspevok pre ţiakov na školské potreby (ÚPSVaR).
 opatrovateľská sluţba v domácom prostredí,
 jednorázové dávky z rozpočtu mesta,
 podpora spolkov a organizácií na území mesta,
 príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v detskom domove z rozpočtu mesta,
 príspevok na dopravu za dieťaťom v detskom domove z rozpočtu mesta.

2.3 Poţiadavky prijímateľov sociálnych sluţieb
Mesto Ilava v budúcich obdobiach neuvaţuje s nárastom obyvateľstva v skupine
predproduktívneho a produktívneho veku, skôr naopak, zvaţuje pokles podielu týchto skupín
na celkovom počte obyvateľstva a postupné zvyšovanie priemerného veku a starnutie
populácie, čo je v súčasnosti celoslovenským trendom. V dôsledku toho sa poţiadavky na
sociálne sluţby budú zvyšovať a je potrebné zahrnúť tieto skutočnosti aj do finančného
plánovania mesta.
Keďţe poţiadavky na poskytovanie sociálnych sluţieb budú rásť, s ohľadom na
budúce potreby obyvateľov mesta by bolo vhodné orientovať sa na:


rozširovanie foriem poskytovaných sociálnych sluţieb na území mesta podľa
konkrétnych poţiadaviek obyvateľstva a definovaných znevýhodnených sociálnych
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skupín v meste,


rozširovanie moţností aktívneho trávenia voľného času v meste pre všetky vekové
skupiny obyvateľstva,



rozširovanie relaxačných a oddychových zón v meste.

Práve orientácia na tieto kľúčové disparity pomôţe posilniť sociálnu a ekonomickú stabilitu
mesta Ilava.
Mesto zapojilo do prípravy komunitného plánu aj občanov mesta. Prostredníctvom
dotazníkového prieskumu sa zisťovali preferencie obyvateľov k budúcemu rozvoju sociálnej
oblasti a návrhy na konkrétne opatrenia. Prieskum poukázal aj na to, ako obyvatelia vnímajú
súčasné poskytované sociálne sluţby na území mesta a koho vnímajú ako najviac
znevýhodnené skupiny obyvateľov. Výsledky sú presne popísané v časti PRÍLOHA.
Dotazník bol k dispozícii online/cez odkaz na mestskej internetovej stránke a fyzicky na
mestskom úrade. Celkovo bolo vyplnených 37 dotazníkov.
Výsledky dotazníkového prieskumu obyvateľov mesta bralo do úvahy pri príprave
dokumentu a konkrétne návrhy sú súčasťou komunitného plánovania sociálne oblasti pre
budúce obdobie.

2.4 SWOT analýza sociálnej oblasti
SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats) kompletizuje a
zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príleţitosti a ohrozenia podľa dôleţitosti.
SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi
vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie
vnútorných silných a slabých stránok mesta a moţností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší
rozvoj územia z vonkajšieho prostredia.
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SILNÉ STRÁNKY
 geografická poloha mesta,
 vybudovaná školská infraštruktúra,
 pôsobenie záujmových organizácií a spolková činnosť,
 zdravotnícke zariadenia na území mesta,
 dostatočná sieť kultúrnych inštitúcií,
 moţnosti voľnočasových aktivít,
 dobrý štandard bývania,
 dostatok pracovných miest v meste a blízkom okolí,
 záujem občanov o veci verejné a podpora rozvoja sociálnej oblasti.
SLABÉ STRÁNKY
 chýbajúca starostlivosť o deti do 3 rokov,
 nedostatočné poskytovanie sociálnych sluţieb mestom,
 demografický vývoj a starnutie obyvateľstva,
 nedostatočná kapacita materských škôl,
technický stav nemocnice,
 technický stav budov vo vlastníctve mesta a potreby rekonštrukcie,
 nedostatok finančných prostriedkov pre rozvoj sociálnej oblasti.

PRÍLEŢITOSTI








vyuţívanie podpory štrukturálnych fondov EÚ,
podpora tvorby sociálnych podnikov,
registrácia sociálnych sluţieb a moţnosti vyuţitia finančnej podpory od štátu,
integrovaná sociálna starostlivosť,
zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov,
strednodobé a dlhodobé plánovanie mesta,
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cielenie opatrení podľa miestnych potrieb,
zapojenie obyvateľov do plánovania sociálnej oblasti,
modernizácia prístupu samosprávnych sluţieb k obyvateľom,
podpora mladých rodín a znevýhodnených skupín,
podpora a rozvoj dobrovoľníctva a spolkovej činnosti.

OHROZENIA

 nárast sociálnych kategórií občanov vyţadujúcich sociálne sluţby,
 redukcia materských škôl v súvislosti s negatívnym demografickým trendom,
 nízke príjmy seniorov, ktoré neumoţnia platenie za sociálne sluţby,






rýchle tempo starnutia populácie,
legislatívne zmeny,
výskyty civilizačných chorôb a epidémií,
dôsledky zmeny klímy, ktoré prinášaj nové ohrozenia,
zhoršenie, príp. rozpad spoločenských, komunitných, rodinných vzťahov.
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3 STRATEGICKÁ ČASŤ
Ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb
3.1 Rozvoj poskytovaných sociálnych sluţieb
Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb sa orientujú na tieto základné oblasti:
a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych
sluţieb,
b) rozvoj ambulantných sociálnych sluţieb a pobytových sociálnych sluţieb v zariadení
s denným a týţdenným pobytom,
c) zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych sluţieb prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych sluţieb,
d) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych sluţieb.
Komunitný plán sociálnych sluţieb je strednodobým strategickým dokumentom,
ktorý analyzuje súčasný stav a navrhuje nasledovné odporúčania a priority, ktorých
realizácia prispeje k lepšiemu a efektívnejšiemu zabezpečovaniu sociálnych sluţieb v meste.
Mesto Ilava si v kontexte tohto zámeru definovala strategický cieľ v oblasti sociálnych
sluţieb:
Cieľom mesta Ilava je predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a izolácii
ohrozených skupín na území mesta, prostredníctvom kontinuálneho
posilňovania sociálnej súdrţnosti všetkých obyvateľov mesta a
zabezpečovanie zvyšovania kvality ţivota na území mesta.
Stanovený cieľ má mestu pomôcť zabezpečiť dôstojný ţivot pre všetkých občanov mesta,
zabezpečiť základné ľudské a sociálne potreby, ako aj bezpečnosť a ochranu ohrozených
skupín a jednotlivcov v meste. Uvedený cieľ je moţné dosiahnuť spoluprácou viacerých
sektorov, subjektov a partnerov. Dôleţitou otázkou však je dostupnosť finančných
prostriedkov. V súčasnosti je moţné financovať sociálne sluţby prostredníctvom príspevkov
z vyššieho územného celku, prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov z zo
štrukturálnych fondov EÚ, z príspevkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z
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rozpočtu mesta, zo sponzorských darov.
Mesto Ilava si pre nasledujúce roky určilo v rámci sociálnej oblasti tieto opatrenia:
Špecifické ciele a priority rozvoja sociálnych sluţieb na území mesta Ilava

Cieľ 1: Zabezpečiť poskytovanie sociálnych sluţieb na základe potrieb jednotlivých
sociálnych skupín obyvateľstva v zmysle zákona o sociálnych sluţbách.
Cieľ 2: Vytvoriť ponuku komunitne poskytovaných sociálnych sluţieb s dôrazom na
rozvoj sociálnych sluţieb pre seniorov, pre rodiny s deťmi, sociálne slabšie rodiny a pre
zdravotne postihnuté osoby.
Cieľ 3: Skvalitniť prostredie mesta Ilava
Cieľ 4: Podporovať súkromné poskytovanie sociálnych sluţieb na území mesta Ilava.
1.1

2.1

3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1

Opatrenia rozvoja sociálnych sluţieb na území mesta Ilava
Zabezpečiť kvalitné poskytovanie sociálneho poradenstva
 zamestnancami Mestského úradu
 terénnymi sociálnymi pracovníkmi
 v spolupráci s ÚPSVaR
Realizovať propagačné a informačné aktivity týkajúce sa moţností a podmienok
sociálneho poradenstva v meste (webová stránka mesta, mestská tabuľa, informačné
prednášky)
Podporovať občianske zdruţenia a spolkovú činnosť v meste
Zriadiť denný stacionár na území mesta
Zabezpečiť rozvoz stravy pre odkázaných občanov
Poskytovať prepravnú sluţbu pre seniorov a ZŤP občanov
Vytvoriť v meste nocľaháreň pre ľudí bez domova
Rozširovať priestory pre aktívne trávenie voľného času a spolkové činnosti
Zlepšiť technický stav budov vo vlastníctve mesta a ich materiálové vybavenie
Podporovať činnosť materských škôl a vytvorenie zariadenia pre starostlivosť o deti
do 3 rokov
Zabezpečiť revitalizáciu mestskej zelene
Podporovať rozvoj kultúry, športu a cestovného ruchu na území mesta

3.2 Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb
Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Ilava úzko participuje a kooperuje s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Čiastkovým cieľom kooperácie
týchto dokumentov je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie spoločenského ţivota v meste a
zvýšenie ţivotnej úrovne obyvateľstva.
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Keďţe finančné moţnosti mesta sú pre tento rok ohraničené, poţiadavku na rozvoj
sociálnej oblasti je nutné zahrnúť do rozpočtu na ďalšie roky a programové obdobia.
Uvedené ciele a aktivity sú dané pre obdobie rokov 2018 - 2023. Mesto vzhľadom na svoje
moţnosti a finančné zdroje nie je schopné svojpomocne realizovať plánovaný rozvoj
sociálnej oblasti, preto nie je moţné stanoviť presný harmonogram jednotlivých opatrení. Na
jednotlivé priority rozvoja sa mesto Ilava bude snaţiť získať nenávratné finančné príspevky,
ktoré by pomohli rýchlejšie realizovať stanovené priority. Časový horizont realizácie
opatrení komunitného plánu sociálnych sluţieb, ako aj zodpovedné osoby, ktoré budú tieto
opatrenia koordinovať stanoví Mestský úrad.
3.3 Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb
Rozvoj sociálnej oblasti je moţné dosiahnuť len prostredníctvom aktívnej účasti
obyvateľov mesta na komunitnom plánovaní. Obyvatelia mesta by mali svoje potreby a
poţiadavky v oblasti poskytovania sociálnych sluţieb vyjadriť, aby bola samospráva
schopná reflektovať na skutočné potreby občanov. Predstavitelia samosprávy a poverené
osoby sa budú v nasledujúcich rokoch snaţiť o priebeţné monitorovanie týchto potrieb,
následné posudzovanie a vytváranie finančných rezerv, ktoré umoţnia realizovanie potrieb
občanov v sociálnej oblasti.
Komunitný plán mesta predstavuje pre sociálnu oblasť usmernenie a stratégiu, ktorou
sa mesto Ilava bude pre nasledujúce obdobie riadiť, pričom záväznosť tohto dokumentu je
potrebné chápať v kontexte všetkých subjektov pôsobiacich na území mesta - podnikateľské
subjekty, odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny sektor a pod. Dokument je
základným podkladom pre tvorbu ďalších sociálnych projektov.
Občania, príp. subjekty pôsobiace na území mesta sa do komunitného plánovania
môţu zapojiť prostredníctvom nasledujúcich krokov:
 písomnými

návrhmi,

ktoré

budú

odovzdané

poverenému

pracovníkovi

zodpovednému za sociálnu oblasť na Mestskom úrade Ilava,
 ústnymi návrhmi občanov na rokovaniach Mestského zastupiteľstva alebo na
Mestskom úrade, kde sa vyhotoví úradný záznam o predloţenom návrhu, ktorý
predkladateľ potvrdí svojim podpisom,
 účasťou obyvateľov na verejných zhromaţdeniach mesta Ilava.
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Komunitný plán je moţné meniť, príp. dopĺňať, ak sa zmenia priority mesta, alebo
mesto získa mimoriadne finančné prostriedky na konkrétne potreby v meste, príp. sa
vyskytnú nové návrhy a podnety na poskytovanie sociálnych sluţieb v meste Ilava.
Predkladať návrhy na modifikáciu dokumentu bude v právomoci primátora mesta a
poslancov MZ. Občania a inštitúcie môţu tieţ v písomnej forme predloţiť návrhy na
modifikáciu strategického dokumentu. Na zasadnutiach MZ v termíne schvaľovania o
rozpočte mesta predloţia poslanci informácie o návrhoch modifikácií a MZ bude rokovať o
ich relevantnosti. Ak doplnenie KP bude spojené s moţnosťou získať finančné prostriedky,
alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môţe sa kvôli tomu tieţ iniciovať
mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo mesta Ilava je povinné minimálne raz ročne prerokovať
Správu o sociálnej situácii v meste a podľa zistených skutočností aplikovať poţiadavky a
návrhy do Komunitného plánu mesta Ilava. Na rokovanie zastupiteľstva bude predloţená
správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych sluţieb, aktuálnej situácii a aktualizácii
úloh mesta v oblasti sociálnych sluţieb na budúce obdobie. Počas roka sa môţe kaţdý
poslanec MZ oboznámiť s priebehom plnenia komunitného plánu v priestoroch Mestského
úradu Ilava.
Za implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu Komunitného plánu sociálnych
sluţieb mesta sú zodpovedné volené a výkonné orgány samosprávy mesta Ilava - primátor
mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva.
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ZÁVER
Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Ilava je otvorený dokument, ktorý je
ţivým dokumentom reagujúcim na vonkajšie zmeny a meniaci sa dopyt v závislosti na
potrebách občanov a znevýhodnených/ohrozených skupín, preto je nevyhnutné pravidelne
kontrolovať aktuálnosť dokumentu a zapracovávať potrebné zmeny do dokumentu.
Komunitné plánovanie má v sebe potenciál pre rozvoj ţivotného plánovania, napriek tomu,
ţe jeho vyuţitie je zniţované bariérami, ktoré môţu nastať v priebehu celého procesu.
Mesto Ilava pri stanovení potrieb, budúcich priorít a smerov rozvoja vychádzala z
reálnych potrieb občanov, ktorí ţijú v meste, a ktorých sa sluţby týkajú.
Mesto Ilava sa však bude snaţiť o pravidelnú kontrolu, aktualizáciu a
vyhodnocovanie plánu sociálnych sluţieb, čo povedie k zniţovaniu rizík súvisiacich
nedôsledným a neaktuálnym sociálnym plánovaním. Mesto si uvedomuje, ţe sa jedná o
nekončiaci proces hľadania potrieb v oblasti sociálnych sluţieb, ktoré sa v meste priebeţne
objavujú. Ilava si však určila priority, ku ktorých napĺňaniu sa prijatím komunitného plánu
sociálnych sluţieb zaviazala. Skvalitňovania a dopĺňanie sociálnych sluţieb v meste Ilava je
povaţované za ţiaduce a sociálne sluţby sú dôleţitou súčasťou miestnej a regionálnej
politiky.
Predloţený komunitný plán sociálnych sluţieb vychádza z presvedčenia a
jedinečnosti, hodnôt a dôstojnosti, ako aj práv na sebaurčenie kaţdého uţívateľa sociálnych
sluţieb v meste. Mesto Ilava ta chce prijatím komunitného plánu predchádzať sociálnemu
vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín a zabezpečiť dôstojný ţivot
pre všetkých obyvateľov mesta.
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PRÍLOHA - vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov
A: Charakteristika respondenta
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B: Postoje respondentov k oblasti sociálnych sluţieb
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Graf - Na koho by sa občania obrátili v príprade potreby
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Sociálne sluţby, ktoré obyvateľom mesta najviac chýbajú
Centrum voľného času
Domov dôchodcov/ dom opatrovateľskej sluţby
Malometráţne byty
Denný stacionár pre seniorov
Moţnosti voľnočasových aktivít - kúpalisko, cyklotrasy, kultúrne podujatia

C: Odporúčania občanov v sociálnej oblasti pre budúce obdobia
Poskytovanie sociálnych sluţieb pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby
Vybudovanie domovu pre seniorov a denného stacionáru
Podpora sluţieb pre mladé rodiny
Rozvoj výstavby nájomných bytov
Vytvorenie centra voľného času
Zabezpečenie rozvozu obedov a nákupov pre seniorov
Obnova detských ihrísk a vytvorenie ďalších priestorov pre voľnočasové aktivity
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