OBEC P AŇ O V C E

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE PAŇOVCE

Paňovce
2015

–––––––––––––––––––––Komunitný plán sociálnych služieb obce–––––––––––––––––––––

Komunitný plán sociálnych služieb obce

OBEC PAŇOVCE
Obsah

1.

Úvod

.

.

.

.

2

2.

Základné údaje
.
.
.
2.1. Podklady
2.2. Vymedzenie územia
2.3. Štruktúra komunitného plánu
2.4. Princípy a metódy

.

.

.

3
3
3
4
4

3.

Sociálna analýza súčasného stavu
.
3.1. Obyvateľstvo
3.2. Sociálna vybavenosť
3.3. Nezamestnanosť
3.4. SWOT analýza sociálnej oblasti
3.5. Cieľové skupiny a poskytované služby
3.6. Kľúčové disparity
3.7. Hlavné faktory rozvoja

.

.

5
5
6
9
11
12
13
13

4.

Strategické ciele obce v sociálnej oblasti
4.1. Ciele a priority
4.2. Opatrenia a aktivity
4.3. Opis špecifických cieľov

.

.

14
14
15
16

5.

Finančný a časový plán
.
.
.
5.1. Rozdelenie financií na ciele a opatrenia
5.2. Harmonogram realizácie
5.3. Zabezpečenie realizácie
5.4. Monitorovanie a hodnotenie

.

.

18
19
21
21
22

6.

Záver

.

.

23

.

.

.

.

.

.

.

.

Máj 2015

---–---Obec Paňovce----------------------------------------------------------------------------------------strana 2-----––
–––––––––––––––––––––Komunitný plán sociálnych služieb obce–––––––––––––––––––––

Komunitný plán sociálnych služieb obce
OBEC PAŇOVCE

1. ÚVOD
Komunitný plán sociálnych služieb obce Paňovce 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 a sociálneho rozvoja obce, 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.
Pri spracovávaní komunitného plánu obce Paňovce bolo postupované v súlade s dokumentom
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny „Národné priority rozvoja sociálnych služieb“
(jún 2009) a v súlade s „Koncepciou sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho
poradenstva v Košickom samosprávnom kraji“.
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 obce Paňovce 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 v územnom obvode obce.
Na spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb obce Paňovce sa podieľali
zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, zástupcovia záujmových
občianskych skupín a združení v obci a aj samotní obyvatelia obce. Návrh komunitného plánu
bol predložený verejnosti k pripomienkovaniu a taktiež bol verejne prerokovaný. Všetky
relevantné a podnetné pripomienky boli po prehodnotení do plánu zapracované.
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
2.1. Podklady
Obce pri vykonávaní vlastnej politiky rozvoja územia a sociálnych služieb sa musia
orientovať na svojich obyvateľov, na zisťovanie ich potrieb a ich uspokojovanie. V takýchto
intenciách zisťovania a uspokojovania sociálnych potrieb obyvateľov Predmiera 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,)
- Koncepcia sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva
v Košickom samosprávnom kraji (KSK),
- Územný plán obce Paňovce
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Paňovce (2004),
- štatistické a finančné výkazy obecného úradu.
Nezanedbateľným prínosom boli podnety a názory obyvateľov obce získané anketovou
a dotazníkovou formou a informácie z rokovaní so zástupcami jednotlivých záujmových skupín v obci.
2.2. Vymedzenie územia
Katastrálne územie obce Paňovce sa rozprestiera na ploche s rozlohou 2010 ha. Obec sa
nachádza 241 metrov nad morom, pričom stred sídla Paňoviec má nadmorskú výšku 241
metrov. Obec leží v JZ časti Košickej kotliny, povyše sútoku Rudnického a Šemšianského
potoka, 7,5 km na SV od Moldavy nad Bodvou. V súčasnosti má 580 obyvateľov, popisných
čísiel stavieb a rodinných domov 243 z toho cca 18 domov užívajú chalupári a neobývaných
je cca 8 domov ( ale nie sú na predaj).V rámci ÚP sú vytvorené nové stavené obvody, no
záujem u vlastníkov na odpredaj stavebných pozemkov je zatiaľ minimálny. V obci je
vybudovaný plynovod od roku 1989. Vodovod sa rieši od roku 2003 v rámci projektu KF
"Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva". V mesiaci marec
2015 sa začala výstavba verejného vodovodu a ukončenie diela je naplánované do konca
augusta 2015.Vodojem bude vybudovaný v západnej časti obce mimo intravilánu na kopci
Sivý kopec. V katastri obce sa nachádza jediné prírodné jazero povodia Bodvy – Sivé jazero.
Ďalšou vodnou plochou je Paňovský rybník s rozlohou 4,2 ha v severnej časti obce. Používa
sa na chovné účely a rybolov. Cez obec preteká Čečejovský potok. Do katastra Obec leží
v kotline a zo severnej strany sa nad obcou rozprestiera Paňovský les. Chotár obce hraničí
s katastrálnymi územiami zo severnej strany Nováčany, z južnej strany Čečejovce
z východnej strany Hodkovce.
Administratívne sú Paňovce začlenené do Košického samosprávneho kraja a sú súčasťou
okresu Košice - okolie.
Paňovce sú vzdialené od Košíc 25 km.
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2.3. Štruktúra komunitného plánu
Obecné zastupitelstvo a občania obce určili oblasti s najväčšou dôležitosťou pre
budúcnosť sociálnej oblasti obce. Komunitný plán je spracovaný v súlade s národnými
prioritami rozvoja sociálnych služieb a následne s prioritami koncepcie sociálnych služieb
Košického samosprávneho kraja.
Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobým programovým dokumentom obce
Paňovce, ktorý obsahuje :
- analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb a sociálneho potenciálu obce,
- SWOT analýzu skutkového sociálneho stavu a určenie kľúčových disparít,
- hlavné smery vývoja obce a stanovenie cieľov a prvoradých potrieb v sociálnej
oblasti obce,
- úlohy a potreby v rozvoji sociálnej infraštruktúry,
- návrh finančného, časového a administratívneho zabezpečenia komunitného plánu.
Výsledkom a výstupom Komunitného plánu sociálnych služieb je rozvojová stratégia
v sociálnej oblasti obce Paňovce.
2.4. Princípy a metódy
Pri tvorbe komunitného plánu boli využité a aplikované metódy a princípy partnerstva,
spolupráce, otvorenosti, aktívnej participácie, demokratického a konsnzuálneho rozhodovania,
anylýza, syntéza, interpretácia a strategické plánovanie.
Metodológia riadenia a realizácie plánu :
Metódy v rámci manažérskych postupov: brainstorming, heuristiky, práca s informačnými
fondmi, participatívne metódy, metódy partnerskej komunikácie a riadenia sa demokratickými
princípmi. Ich súčasťou je rovnoprávnosť v rozhodovaní a spoluzodpovednosť za realizované
aktivity.
Metódy na realizačnej úrovni: 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.
Účinné využívanie sofistikovaných metód a postupov dokáže vysoko zefektívniť prácu riadiacej i realizačnej zložky komunitného plánu.
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3. SOCIÁLNA ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
3.1. Obyvateľstvo
Z hľadiska demografického vývoja ku dňu 31.05.2015 žije v Paňovciach 585
obyvateľov. Tento výsledok samosčítania znamenal pre obec v porovnaní s údajmi podľa
sčítania ľudu zo dňa 21.5.2011 úbytok 5 obyvateľov, čo v percentuálnom vyjadrení
predstavuje 0,8 % . Z pohľadu dlhodobého vývoja, pri porovnaní so sčítaním obyvateľov
v roku 1991, keď v obci žilo 563 obyvateľov, je zrejmý postupný, aj keď mierny, prírastok
obyvateľov obce. Je predpoklad, že takýto vývoj bude pokračovať aj v budúcich rokoch.
Veková štruktúra obyvateľstva je veľmi priaznivá. V obci je progresívny typ populácie.
Detská zložka (deti do 18 rokov veku) tvorí 11,79 % obecnej populácie, pričom je nutné
zdôrazniť stály, aj keď nepatrný, prirodzený prírastok, čo znamená, že obyvateľstvo je stále
schopné narastať na základe prirodzenej meny.
V produktívnom veku (od 18 do 65 rokov) je 67,35 obyvateľov a v poproduktívnom je 15,89
% populácie obce.
Základné demografické údaje sú spracované v tabuľkách č.1 a č.2 a tiež graficky v grafe č.1.
Celkový počet obyvateľov

585
Tab.č.1.

Graf č.1.

305

52,13 %

280

47,86 %

Štruktúra obyvateľov obce Paňovce ku dňu 31.05.2015.

Deti do 6 rokov

Tab.č.2.

Počet mužov

Počet obyvateľov obce Paňovce ku dňu 31.05.2015.

1 – Obyvateľstvo predproduktívneho veku
2 – Obyvateľstvo produktívneho veku
3 – Obyvateľstvo poproduktívneho veku.

Legenda:

29

Počet žien

4,95 %

Deti a mládež
od 6 do 18 rokov

69

11,79 %

16,74%.
67,35%.
15,89%.

Obyvateľstvo
od 18 do 65 rokov

394

67,35 %

Obyvateľstvo
nad 65 rokov veku

93

15,89 %

Štruktúra obyvateľov obce Paňovce ku dňu 31.05.2015.
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Súčasťou Územného plánu obce bude aj demografická štúdia, výhľadovo spracovaná
až do roku 2025. V rámci tejto štúdie sa predpokladá so značnou migráciou obyvateľstva prílev nových obyvateľov, na základe potenciálnych možností bytovej výstavby a s ohľadom
na hospodársky rozvoj obce a s tým súvisiace možnosti vytvorenia nových pracovných miest.
V I. etape do roku 2025 sa predpokladá nárast 15 nových obyvateľov.
V II. etape do roku 2025 je to nárast 10 nových obyvateľov.
V III. etape po roku 2025 sa predpokladá zvýšenie až o nových obyvateľov.
Celkovo to predstavuje nárast 35 nových obyvateľov pri obložnosti 2,2 obyvateľa/b.j. podľa
VÚC Košického kraja. Tento nárast predstavuje 5,64 %-né zvýšenie počtu obyvateľov
v horizonte budúcich 10-tich rokov.
Predpokladaný nárast je spracovaný graficky v grafe č.2.
Predpokladaný nárast počtu obyvateľov
2000
1800
počet obyvateľov

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1

2

3

4

obdobie, roky

Graf č.2.

Demografická štúdia – Predpokladaný nárast počtu obyvateľov obce Paňovce.
Legenda:

1 – Rok 2015 (súčasný počet obyvateľov – 585).
2 – I.etapa : rok 2025 (počet obyvateľov – 600).
3 – II.etapa : rok 2025 (počet obyvateľov –610 ).
4 – III.etapa : po roku 2020 (počet obyvateľov – 620).

3.2. Sociálna vybavenosť
Sociálne služby

Sociálnu starostlivosť v obci v súčasnosti nezabezpečuje. Občanom v dôchodkom
veku od 65 rokov poskytujeme poukážky v hodnote 35 € na zakúpenie vitamínov
a minerálnych látok.
V obci žije 93 ľudí v dôchodkovom veku, čo tvorí 15,89 % populácie obce. Takmer polovica
z týchto ľudí sú osamelí prestarli spoluobčania. Mnohí sú odkázaní na pomoc iných a práve
tento hendikep im spôsobuje každodenné problémy.
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Zdravotníctvo

O zdravie obyvateľov obce sa v súčasnosti stará zdravotné stredisko s ambulanciou
všeobecného lekára. Ambulancia má celotýždennú prevádzku s ordinačnými hodinami každý
pracovný deň. Zdravotné stredisko sa nachádza v obci Čečejovce.
Odborná zdravotná lekárska starostlivosť je poskytovaná Poliklinikou v Moldave nad
Bodvou, Najbližšia súkromná nemocnica sa nachádza v Košiciach –Šaci vzdialená od obce 12
km. Stomatologická ambulancia sa nachádza v súkromnom zdravotnom stredisku
v Čečejovciach. Obvodný detský lekár má svoju ambulanciu v Čečejovciach.
Záujmové občianske skupiny

V obci Paňovce pôsobí viacero záujmových skupín a združení, ktoré sa venujú
príslušným sociálnym skupinám obyvateľov.
Spolok Slovenského červeného kríža aktívne pracuje pri propagácii zdravia a zdravého
životného štýlu a raz ročne organizuje odbery dobrovoľných darcov krvi priamo v obci.
Občianske združenie sa venuje práci s deťmi a mládežou a počas celého roku
zabezpečuje pre ne záujmovú krúžkovú činnosť a organizuje množstvo športových a kultúrnospoločenských podujatí.
Bývanie a bytová výstavba

Obec Paňovce sa neustále rozrastá. Počet domov oproti roku 2010, keď ich bolo 240
vzrástol o 12 nových rodinných domov. Čo je v súčasnosti, 252 pričom celkovo je v obci
bytov s obložnosťou 3,11.
Výstavba nových rodinných domov a rekonštrukcia starších je realizovaná svojpomocne.
Demografická štúdia obce, spracovaná v Územnom pláne obce v roku 2008 predpokladá
postupný nárast obyvateľov, spôsobený najmä migráciou obyvateľstva.
Do roku 2025 sa predpokladá nárast o 35 obyvateľov. Predstavuje to 10,5 % nárast
obyvateľstva v časovom období 10 rokov. Vytypovanie vhodných plôch pre bytovú výstavbu
bolo, s ohľadom na túto skutočnosť, hlavným cieľom spracovania územného plánu obce.
Pre výstavbu bytových domov bola určená 1 lokalita o výmere 0,5 ha a výstavba rodinných
domov na novej ulici Kertiaáj.
Prehľad súčasného bytového fondu obce je spracovaný v tabuľke č.3.
Počet rodinných domoch

Počet v bytových domoch
bez bývania

Počet chalupárov

187

18

17

Tab.č.3.

Bytový fond obce Paňovce ku dňu 31.05.2015.
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Telovýchova a šport

V obci pracujú jeden športový klub. Futbalový klub TJ Paňovce, ktorý má dva
družstva chlapci a muži prihlásené do regionálnych futbalových súťaží a Ceantry croos
Paňovce, ktorý funguje ako nezisková záujmová organizácia a každoročne organizuje rôzne
športové crossové súťaže.
Možnosť športového vyžitia v obci je zabezpečená futbalovým štadiónom na ktorom sa
nachádza volejbalové ihrisko, školské ihrisko sa nachádza v areáli základnej školy a obec má
zriadenú súkromnou posilňovňu.
Školstvo

Materská škola

Materskú školu s jednou triedou v súčasnosti navštevuje 19 detí, z čoho je 7
predškolákov. V škôlke pracujú 2 učiteľky. Kapacitne priestory materskej školy nevyhovujú
vzhľadom na skutočnosť, že každoročne je prihlásených viac detí ako môže byť prijatých.
Rekonštrukcia materskej školy sa plánuje realizovať v roku 2016.
Základná škola

Budova základnej školy, postavená v 90-tych rokoch minulého storočia, má 2 triedy.
V súčasnosti ju navštevuje 20 žiakov v štyroch ročníkoch.
Kapacitne je základná škola dostačujúca, má dobré materiálno technické vybavenie.
V dobrom stave sú sociálne zariadenia a vymenené drevené okná, za plastové, vymenené sú
aj vchodové dvere. Kotolňa školy na plynové palivo tiež nepotrebuje rekonštrukciu.
K základnej škole patrí aj školský dvor ktorý potrebuje úpravu a rekonštrukciu.
Školský klub, pre deti z prvého stupňa základnej školy navštevujú všetky deti.
Mimoškolské zariadenia.

Školská jedáleň sa nachádza na prvom poschodí, stravu pre deti MŠ a ZŠ dovážame
z blízkych Čečejovciec.
Kultúra

Kultúrne pamiatky

Obec nemá bohatú históriu. V obci sa nachádzajú dva kostoly a jedna kaplnka. :
- kostol sv.Kataríny Alexandrijskej,
- reformovyný kostol
- kaplnka sv. Jána Nepomuckého,
- židovský cintorín
Kultúrne zariadenia a činnosti

Obecná knižnica, vlastniaca približne 1000 výtlačkov kníh, býva otvorená raz
týždenne. Nevýhodou je, že sídli v zasadačke obecného úradu.
Pri Rímsko-katolíckom kostole sv. Kataríny sa spievajú pašie na Kvetnú nedeľu, s mladými
sa nacvičuje Betlehemské pásmo s ktorým mladí vystupujú pred polnočnou sv. omšou. Obec
má svoj kultúrno-spoločenský dom, kde sa usporadúva Katarínska a Fašiangová zábava.
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Maloobchodná sieť a služby

V obci sú 2 maloobchodné prevádzky potravín. Raz týždenne navštevuje obec
predajňa mäsa a mäsových výrobkov. V obci je jedno pohostinstvo a jeden bar pri telocvični.
Obec má kaderníctvo a stolársku dielňu .
Doprava

Osobnú hromadnú dopravu zabezpečuje SAD, a.s. Košice, prevádzkareň Moldava
autobusovým spojením.
Počet spojov SAD
do Čečejoviec

Počet spojov SAD
do Moldavy

Počet spojov SAD
do Šace

Počet autobusových

8

1

4

2

Tab.č.4.

zastávok v obci

Štruktúra autobusových spojov.

3.3. Nezamestnanosť
Hospodárska oblasť obce je na uspokojivej úrovni. Aj napriek skutočnosti, že Paňovce
sa nachádzajú
v blízkosti veľkej železiarenskej továrne,
nezamestnanosť v obci
z dlhodobého hľadiska sa stále pohybuje okolo 1,7 %. Miera nezamestnanosti v obci postupne
klesala, pričom zostupný trend bol stály od roku 2008. V tomto roku však vplyvom finančnej
a hospodárskej krízy nastal opäť nárast počtu nezamestnaných aj v našej obci.
Základné údaje o nezamestnanosti v obci Paňovce sú spracované v tabuľkách č.6 a č.7
a graficky, podľa štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko v Košice
pobočka Moldava nad Bodvou..
Počet nezamestnaných v obci

Miera nezamestnanosti v obci

10

1.70 %

Tab.č.6.

Počet nezamestnaných obyvateľov obce Paňovce ku dňu 31.05.2012.

Počet nezamestnaných
absolventov škôl

Počet nezamestnaných
do 40 rokov veku

Počet nezamestnaných
nad 40 rokov veku

1

6

3

Tab.č.7.

0,17 %

1,02 %

0,51 %

Štruktúra nezamestnaných obyvateľov obce Paňovce ku dňu 31.05.2015.
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Štruktúra nezamestnaných

15%

47%

1
2
3
38%

Graf č.3.

Štruktúra nezamestnaných obyvateľov obce Paňovce ku dňu 31.05.2015.
1 – Percentuálny počet nezamestnaných absolventov škôl
2 – Percentuálny počet nezamestnaných do 40 rokov veku
3 – Percentuálny počet nezamestnaných nad 40 rokov veku

Legenda:

0,17%.
1,02%.
0,512%.

Prehľad vývoja nezamestnanosti v obci v rokoch 2005 až 2015 je spracovaný graficky.

Vývoj nezamestnanosti
80
počet nezamestnaných
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10
0
1

2

3

4

5

obdobie, roky
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Graf č.4.

Prehľad vývoja nezamestnanosti v obci Paňovce v rokoch 2005 až 2015.
Legenda:

1 – Rok 2005 (34 nezamestnaných v obci – 6,01%).
2 – Rok 2007 (22 nezamestnaných v obci – 3,88%).
3 – Rok 2009 (31 nezamestnaných v obci – 5,37%).
4 – Rok.2013 (20 nezamestnaných v obci – 3,44%).
5 – 31.05.2015( 11 nezamestnaných v obci – 1,88%).

Obec Paňovce sa dlhodobo zapája do aktivačnej činnosti formou menších obecných
služieb a týmto spôsobom zamestnávala obyvateľov z radov dlhodobo nezamestnaných.
V súčasnosti však takto pracujú na obecnom úrade dvaja pracovníci.
3.4. SWOT analýza sociálnej oblasti
SWOT analýza predstavuje štandardnú metódu používanú na prezentáciu analytických
výsledkov. V komunitnom pláne prezentuje výsledky sociálno-spoločenskej analýzy, vo
výstižnej a hutnej forme ponúka vyvážený pohľad na minulosť, súčasnosť a budúce
smerovanie našej obce.
SWOT analýza je spracovaná v tabuľkovej forme.
SWOT analýza

Silné stránky :

Sociálna oblasť
Slabé stránky :

- Rast počtu obyvateľov.
- Prechod kompetencií na samosprávu.
- Sociálna výpomoc pre obyvateľov nad 65
rokov. .
- Sociálne cítenie občanov obce.
- Občianske združenia a záujmové skupiny
v obci venujúce sa práci s mládežou a so
zdravotne postihnutými.-

- Nedostatočné financovanie sociálneho systému.
- Chýbajúce multifunkčné ihrisko.
Chýbajúca verejná kanalizácia
- Chýbajúce detské ihrisko pre najmenších.
- Dlhodobý nedostatok financií na koncepčný rozvoj kultúry a športu v obci.
Chýbajúce
verejné
komunikácie
a chodníky v obci.

Príležitosti :

Ohrozenia :

- Možnosť financovania rozvojových aktivít
prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ
(rekonštrukcie a modernizácie budov).
- Možnosti na vytvorenie partnerstva obcí.
- Systémové zmeny v sociálnej oblasti.
- Postupne rastúca pôrodnosť v obci.
- Ochota obyvateľov obce pre dobrovoľnícku
a verejnoprospešnú prácu.

- Starnúca populácia.
- Zvyšujúca sa nezamestnanosť a tým aj
počet ľudí v hmotnej núdzi,
- Oslabenie záujmu o obce s nízkou úrovňou
infraštruktúry.
- Nedostatok vlastných zdrojov na rekonštrukcie a modernizácie objektov.
- Pretrvávajúci pokles finančných prostriedkov na sociálnu sféru a zdravotníctvo.

Tab.č.8. SWOT analýza sociálnej oblasti obce Paňovce.
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3.5. Cieľové skupiny a poskytované služby
Na základe zistení vychádzajúcich zo SWOT analýzy sociálnej oblasti obce Paňovce
boli určené cieľové skupiny, pre ktoré obec zabezpečuje a v budúcnosti by mala
zabezpečovať poskytovanie príslušných sociálnych služieb. V zmysle hodnotenia
a požiadaviek obyvateľov boli určené sociálne služby, ktoré je potrebné v obci rozšíriť.

Cieľové skupiny:

Dôchodcovia,
starší, zdravotne
ťažko
postihnutí občania

Nezamestnaní
a dlhodobo
nezamestnaní
občania

Sociálna oblasť obce
Poskytované služby: Poskytovatelia:

Úroveň služieb:

- Poukazy sociálnej
starostlivosti
- Zdravotná
starostlivosť
- Stravovanie

Obec – Lekáreň

- postačujúca úroveň
služieb
- postačujúca úroveň
služieb
- postačujúce služby

- Kontakt so spoločenským prostredím

Obec, Posol

- postačujúca úroveň
služieb

- Evidencia

ÚPSVaR Moldava
n/Bodvou
Obec
ÚPSVaR Moldava
n/Bodvou, Obec
RRA údolie Bodvy
ÚPSVaR Moldava
n/Bodvou,
Obec,
RRA Moldava
n/Bodovu

- postačujúca úroveň
služieb

ÚPSVaR Moldava
n/Bodvou
Obec
ÚPSVaR Moldava
n/Bodvou,
Obec,RRA Moldava
n/Bodvou,
ÚPSVaR Moldava
n/Bodvou,
Obec
Obec,

- postačujúca úroveň
služieb

Obec

- dostatočná úroveň
služby
- postačujúca úroveň
služieb
- nepostačujúce
služby

- Poradenstvo

- Rekvalifikácia,
vzdelávanie
- Vytváranie nových
pracovných miest
- Evidencia
Občania
v hmotnej núdzi

- Poradenstvo

- Poskytovanie dávok
a finančnej výpomoci
- Prevencia

Rodiny
s malými deťmi

Tab.č.9.

- Príspevok pri
narodení dieťaťa
- Povinná predškolská
a školská dochádzka
- Voľný čas a oddych

Všeobecný obvodný
lekár Čečejovce
Obec – dovoz stravy

Obec
– MŠ, ZŠ,
Obec

- postačujúca úroveň
služieb
- postačujúca úroveň
služieb
- nedostatočné
služby

- postačujúca úroveň
služieb

- postačujúca úroveň
služieb
- nedostatočné
služby

Poskytované sociálne služby v obci Paňovce.
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3.6. 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 :
- chýbajúce verejná kanalizácia
- chýbajúce verejné komunikácie a chodníky v obci
- postupný nárast počtu nezamestnaných v obci,
- chýbajúce multifunkčné ihrisko,
- s ohľadom na neustály a očakávaný nárast počtu novonarodených detí, v obci
chýba detské ihrisko – oddychová zóna pre matky s najmenšími deťmi.
Riešením uvedených nerovností môže byť značne posilnená ekonomická stabilita obce
a rovnako môže byť znížená miera nezamestnanosti nielen obce ale aj celého údolia Bodvy
a okresu Košice – okolie. .
3.7. Hlavné faktory rozvoja
Určenie hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy. Rozvojové faktory sú
určené na základe silných stránok a príležitostí v daných oblastiach obce.
Aby boli v sociálnej oblasti eliminované identifikované disparity je potrebné v zmysle silných
stránok a príležitostí zabezpečiť nasledovné rozvojové faktory :
- poskytovanie poukazov sociálnej starostlivosti pre občanov od 65 rokov,
- nadviazanie užšej spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Moldave
n/Bodvou a s Partnerstvom regionálnej agentúry v Moldave n/Bodvou a prispieť
k zvýšeniu počtu pracovných miest a tým k znižovaniu nezamestnanosti,
- vybudovanie multifunkčného ihriska,
- vybudovanie detského ihriska pre matky s malými deťmi,
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4. STRATEGICKÉ CIELE OBCE V SOCIÁLNEJ OBLASTI
Až doteraz sme sa v jednotlivých častiach komunitného plánu obce zaoberali
súčasným stavom v sociálnej oblasti, jej skutkovým obrazom. Zmapovali sme všetky
relevantné oblasti.
Tento stav sme podrobne analyzovali a na základe SWOT analýzy sme určili kľúčové
disparity a hlavné faktory rozvoja.
Definovanie strategických cieľov obce v sociálnej oblasti nadväzuje na výsledky
komplexných analýz a na SWOT analýzu, pričom sa snaží odstrániť alebo prinajmenšom
zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja.
Na základe uvedených skutočností a v zmysle jednotlivých národných a regionálnych programov bola vytvorená rozvojová stratégia obce Paňovce v sociálnej oblasti, vychádzajúca
z opisu strategických prístupov predstaviteľov obce k jej rozvoju.
Strategický cieľ v poskytovaní sociálnych služieb v obci Paňovce
v rokoch 2015 - 2020
Zvýšiť rozsah a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v obci
v zmysle identifikovaných disparít a vytvoriť tak podmienky pre trvalý
sociálny rozvoj obce.
Na dosiahnutie tohto cieľa využívať koordinovaný postup pri efektívnom
využití
ľudských,
finančných
a kultúrnych
zdrojov
príslušných
poskytovateľov sociálnych služieb v súčinnosti s potenciálom obyvateľov,
so zameraním sa na získanie všetkých dostupných príslušných
finančných zdrojov.
Strategický cieľ sociálneho rozvoja obce formuluje dlhodobú orientáciu zameranú na
dosiahnutie želaného stavu v obci Paňovce.
Pri realizácii tohto cieľa je dôležité a potrebné koordinovať aktivity a úsilia obecných
subjektov a poskytovateľov sociálnych služieb 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.
4.1. 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 Predmiera
v sociálnej oblasti. Konkretizovaním daných snáh, ich spresnením a špecifikáciou tak
môžeme formulovať ciele sociálneho rozvoja obce Paňovce.
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Na základe definovaného strategického cieľa boli určené nasledujúce špecifické ciele pre
jednotlivé oblasti rozvoja sociálnej oblasti :
Cieľ č.1
Cieľ č.2
Cieľ č.3

Rozvoj sociálnych služieb prostredníctvom
rozšírenia opatrovateľskej služby
Znižovanie nezamestnanosti a tým aj počtu
občanov v hmotnej núdzi
Rozvoj infraštruktúry obce v sociálno-spoločenskej a oddychovej oblasti

Jednotlivé ciele vychádzajúce zo strategického rozvojového cieľa obce Paňovce už určujú
priority a uprednostňované oblasti v horizonte najbližších 5 – 6 rokov.
Špecifický cieľ č.1 – Rozvoj sociálnych služieb – sa zameriava na zlepšenie, rozšírenie
a rozvoj poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rozšírenia opatrovateľskej služby.
Špecifický cieľ č.2 – Znižovanie nezamestnanosti – sa zameriava najmä na udržanie
a rozšírenie aktivačných prác v obci, čím sa zabezpečí vytvorenie nových pracovných
príležitostí najmä pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov obce, a zároveň sa tak prispeje
k zníženiu počtu občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa do takejto situácie dostali po strate
zamestnania. Zároveň je potrebné prehĺbenie spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Moldave n/Bodvou
a tiež s Partnerstvom regionálnej rozvojová agentúra
Moldavskej doliny, pri udržiavaní a stabilizovaní existujúcich pracovných miest a aj pri
vytváraní nových pracovných miest v našom regióne.
Špecifický cieľ č.3 – Rozvoj infraštruktúry obce – je zameraný na zabezpečenie vhodného
priestoru na vybudovanie mutifunkčného ihriska a detského ihriska pre matky s najmenšími
deťmi.
4.2. Opatrenia a aktivity
Opatrenia formulujú konkrétne návrhy na riešenie jednotlivých priorít. Aktivity presne
definujú riešenia – jednotlivé projekty, ktoré zabezpečia naplnenie a realizáciu príslušných
opatrení. Určujú potrebné nástroje a kroky, realizáciou ktorých sa prispieva k dosiahnutiu
definovaných cieľov.
Dopyt obyvateľov obce - ich spoločenská objednávka – určila príslušné opatrenia a aktivity
spolu s ich dôležitosťou.
Cieľ č.1
Opatrenie 1.1.
Aktivity

Rozvoj sociálnych služieb

Zvýšenie štandardu poskytovania sociálnej pomoci.
1.1.1. Rozšírenie opatrovateľskej služby.
1.1.2. Zabezpečenie poukazov sociálnej starostlivosti
pre dôchodcov.
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Cieľ č.2
Opatrenie 2.1.
Aktivity
Opatrenie 2.2.
Aktivity

Udržanie a rozšírenie aktivačných prác v obci.
2.1.1. Zvýšenie počtu aktivačných pracovníkov v obci.
Pomoc občanom v hmotnej núdzi.
2.2.1. Poskytovanie finančného a materiálneho príspevku.
2.2.2. Tvorba nových pracovných miest v obci.
Cieľ č.3

Opatrenie 3.1.
Aktivity
Opatrenie 3.2.
Aktivity

Znižovanie nezamestnanosti

Rozvoj infraštruktúry

Výstavba multifunkčného ihriska v obci
3.1.1. Rekonštrukcia objektu športového areálu..
Vytvorenie oázy oddychu pre matky s malými deťmi.
3.2.1. Výstavba detského ihriska.

4.3. Opis špecifických cieľov
Rozvojová stratégia sociálnej oblasti obce je napĺňaná v troch špecifických cieľoch,
čiže v troch, pre plánovaný sociálny rozvoj obce, dôležitých oblastiach.
Cieľ č.1

Rozvoj sociálnych služieb

Túto prioritu určuje starnúca populácia obce a morálna povinnosť riešiť daný stav
a prispieť tak k skvalitneniu života starých a sociálne odkázaných spoluobčanov.
Opatrenie 1.1 :
- zvýšenie štandardu poskytovania sociálnej pomoci.
Opatrovateľskú službu
v obci má v súčasnosti neposkytujeme. Poukazy sociálnej
starostlivosti poskytujeme dôchodcom od 65 roku života. . Pri poskytovaní opatrovateľskej
služby sa vytvoria nové pracovné miesta.
Financovanie :I Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately.
Cieľ č.2

Znižovanie nezamestnanosti

Vzhľadom na neustále sa prehlbujúcu hospodársku krízu je aj pre našu obec
mimoriadne dôležitá takáto priorita.
Opatrenie 2.1 :
- udržanie a rozšírenie aktivačných prác v obci.
V Paňovciach i v súčasnosti pracuje na aktivačných prácach iba dvaja pracovníci.
Nedostatok voľných pracovných miest a zvyšujúca sa nezamestnanosť v obci však nútia
rozšíriť tento počet aspoň na štyroch ľudí. Aktivačné práce formou drobných obecných prác
poskytujú vhodnú alternatívu na prekonanie krízovej doby. Navyše aktivační pracovníci
dokážu v obci
vykonať množstvo potrebnej a nedocenenej práce najmä v oblasti udržovania poriadku
a drobnej zelene v parkoch a na obecných priestranstvách.
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Opatrenie 2.2 :
- pomoc občanom v hmotnej núdzi.
V súčasnosti je v obci evidovaných iba minimum občanov v hmotnej núdzi. Neustále
straty zamestnaní však môžu situáciu zmeniť. Obec preto umožňuje takýmto občanom
požiadať o jednorázový finančný príspevok. Dôležitejším je však možnosť znovuzískania
zamestnania a preto obec sama aktívne pracuje pri vytváraní nových pracovných miest. Práve
v prípade zriadenia opatrovateľskej služby budú vytvorené minimálne dve nové a dlhodobé
pracovné miesta v obci. Rozšírením aktivačných prác zase vytvoríme na prechodnú dobu
ďalšie pracovné miesta.
Financovanie :
- plánované aktivity je možné financovať prostredníctvom
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny cez Európsky sociálny fond.
Cieľ č.3
Rozvoj infraštruktúry
Priorita vychádza z potreby zabezpečenia kvalitnej občianskej vybavenosti
a v kontexte s plánovaným rastom počtu obyvateľov a tým aj novonarodených detí je
potrebné pre najmenších a ich rodičov vybudovať detské ihrisko.
Opatrenie 3.1 :
- rekonštrukcia objektu športového areálu.
Objekt obecnej telocvične potreboval veľkú rekonštrukciu. Objekt bol stavaný v bývalej akcii
„Z“ Rekonštrukciou telocvične sa zriadi a zariadi posilňovňa, ktorá bude slúžiť na rozvoj
športovej aktivity obyvateľom obce ale aj širokého okolia. Vybudovanie mutifunkčného
ihriska, je naplánované v športovom areáli.
Financovanie :
- prenajímateľ, zo ŠF EÚ prostredníctvom Regionálneho
operačného programu.
Opatrenie 3.2 :
- vytvorenie oázy oddychu pre matky s malými deťmi.
Podľa demografickej štúdie sa predpokladá stály nárast počtu obyvateľov a už aj v súčasnosti
sa v obci každoročne rodí viac detí. A práve pre najmenších a ich rodičov nám v obci chýba
vhodná oddychová zóna – detské ihrisko, ktoré by im poskytovalo dostatok priestoru na
pokojné hry. Navyše skupina aktívnych rodičov má veľký záujem sama a svojpomocne sa
podieľať na výstavbe tohto detského ihriska pre najmenších.
Financovanie :
- aktivitu plánujeme zrealizovať so ŠF EÚ prostredníctvom
Regionálneho operačného programu. Obec zabezpečí iba vhodný pozemok.
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5. FINANČNÝ A ČASOVÝ PLÁN
Rozvojové aktivity smerujúce k zabezpečeniu trvalo udržateľného sociálneho rozvoja
obce sú zosumarizované a spracované v tabuľke č.10.
Rozvojové sociálne aktivity obce Paňovce
Dôležitosť

Finančné
zabezpečenie

Predpokladané

náklady

Doba
realizácie

B

a+b

20.000,- €

2019-2020

B

a

17.500,- €

2015- 2020

2.1.1.
Zvýšenie aktivačných prác

A

a+d

10.000,- €

2016-2019

2.2.1.
Príspevok občanom v hmotnej núdzi

B

a

300,- €

2018

2.2.2.
Nové pracovné miesta v obci

B

a+d

20.000,- €

2015-2020

3.1.1.
Rekonštrukcia športového areálu

A

a+b+c

20.000,- €

2015

3.2.1.
Výstavba detského ihriska

C

e+f

5.000,- €

2017

Aktivita

1.1.1.
Zriadenie opatrovateľskej služby
1.1.2.
Zabezpečenie poukazov
starostlivosti pre dôchodcov

Tab.č.10.

sociálnej

Zosumarizovanie rozvojových sociálnych aktivít obce Paňovce.

Legenda k tabuľke č.10. :
Dôležitosť :
A. – Prioritné aktivity, ktoré je nutné uskutočniť v najbližšom možnom termíne.
B. – Aktivity, ktoré môžu byť realizované v plánovacom období 2015 – 2020.
C. – Ostatné aktivity, nie príliš podstatné pre zabezpečenie dostatočnej funkčnosti obce.
Finančné zabezpečenie :
a. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená
z vlastných zdrojov.
b. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená
zdrojmi z fondov Európskej únie.
c. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená
z úverových prostriedkov.
---–---Obec Paňovce---------------------------------------------------------------------------------------strana 19---––-

–––––––––––––––––––––Komunitný plán sociálnych služieb obce–––––––––––––––––––––
d. – Investorom a realizátorom aktivity je obec. Realizácia bude zabezpečená
z národných zdrojov (napr. MPSVaR SR, ÚPSVaR, ...).
e. – Obec je spoluúčastníkom realizácie, pričom na finančnom zabezpečení
aktivity sa nepodieľa.
f. – Obec je iniciátorom realizácie predmetnej aktivity, finančne zabezpečenie
nie je nutné.
5.1. Rozdelenie financií na ciele a opatrenia
V tabuľke č.10 sú zosumarizované všetky rozvojové sociálne aktivity obce Paňovce.
Každá aktivita má určené predbežné náklady potrebné na jej realizáciu a tiež možné zdroje
financovania a predpokladanú dobu uskutočnenia. V nasledujúcej tabuľke č.11 je spracovaný
indikatívny finančný plán na programovacie obdobie rokov 2015 až 2020. Určuje finančný
objem pre jednotlivé priority a opatrenia v jednotlivých rokoch a sumárne za celé programové
obdobie. Financie sú udávané v Eurách.
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rozvoj sociálnej oblasti obce
Rozvoj sociálnych služieb

Cieľ 1.

Opatrenie 1.1.

3500

3500

20Cieľ 2.

3500

3500

41 000,- €

13500

13500

Znižovanie nezamestnanosti

Opatrenie 2.1.
Opatrenie 2.2.

4000

2500
4000

Cieľ 3.

2500
4000

2500
4300

Spolu

41 000
30 300,- €

2500
4000

4000

Rozvoj infraštruktúry

10 000
20 300
25 000,- €

Opatrenie 3.1.
Opatrenie 3.2.

20 000
-

-

5000

-

-

-

20.000
5 000

Spolu ( € )

27. 500

10.000

10.000

10.300

20.000

17.500

96.300

Tab.č.11.

Finančná tabuľka komunitného plánu – rozdelenie financií na jednotlivé ciele
a opatrenia v rokoch 2015 – 2020.

Poznámka : Náklady na niektoré aktivity, ktoré sú plánované v neskorších obdobiach boli
určené odhadom. Iné aktivity, ktorých realizácia je už presne určená a majú spracovanú
technickú projektovú dokumentáciu majú náklady dané podľa príslušných rozpočtov.
V nasledujúcej tabuľke č.12 je spracovaný indikatívny finančný plán pre jednotlivé ciele
komunitného plánu na programovacie obdobie rokov 2015 až 2020. Určuje zdroje financií
potrebných na krytie príslušných nákladov na realizáciu plánovaných rozvojových aktivít.
Finančné zdroje boli rozčlenené na päť kategórií :
- vlastné zdroje – predstavujú financie vyčlenené z rozpočtu obce na jednotlivé ciele
a aktivity. Pri aktivitách, u ktorých sa predpokladá financovanie prostredníctvom
fondov EÚ, je postačujúce aby obec mala na realizáciu zabezpečených 5%
oprávnených nákladov.
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fondy EÚ – predstavujú nenávratné finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov
EÚ, ktoré umožňujú kryť až 95% oprávnených nákladov na príslušné aktivity
podporované v rámci daných Operačných programov (najmä ROP).
V spomenutých 95% je zahrnutý aj finančný príspevok štátu vo výške 15 až 20%.
štátne (národné) zdroje – predstavujú zdroje zo štátnych fondov a z grantov
štátnych ministerstiev.
súkromné zdroje – sú financie právnických alebo fyzických osôb pomocou ktorých
budú kryté náklady na príslušné aktivity. V réžii obce bude iba majetkové
vysporiadanie príslušného pozemku.
Vlastné
fin.zdroje

Fondy
EÚ

Štátne
zdroje

Bankové
úvery

Súkromné
zdroje

Spolu
(€)

20.000

41.000,30.300,25.000,-

20.000,-

96.300
€

Rozvoj sociálnej oblasti obce

Cieľ 1.
Cieľ 2.
Cieľ 3.
Spolu
(€)
Tab.č.12.

23.000
300
-

18.000
5.000

30.000
-

-

23.300,-

23.000,-

30.000,-

-

Finančná tabuľka komunitného plánu – zdroje krytia nákladov na jednotlivé ciele.

Rozvojové sociálne aktivity obce Paňovce, v časovom horizonte najbližších šiestich
rokov, si podľa predbežných prepočtov vyžiadajú finančné prostriedky v objeme takmer
96.300 €. Je to značná čiastka a preto na jej zabezpečenie je potrebné viac zdrojové
financovanie.
Vlastné finančné zdroje potrebné na krytie nákladov sociálnych rozvojových aktivít
predstavujú 24,1% z celkového objemu finančných prostriedkov. Štátne zdroje (najmä
príspevky Úradu práce a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny) tvoria 31,15 %,
a súkromné zdroje kryjú necelé 20 % finančných nákladov.
Štvrtinový podiel takmer 24,19 % , tvoria financie zo Štrukturálnych fondov EÚ. Z toho je
zrejmé, že využívanie týchto fondov je najväčším rozvojovým impulzom nielen pre našu
obec, ale určite pre celé Slovensko.
Podiel jednotlivých finančných zdrojov na krytí celkových nákladov je spracovaný graficky.
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Finačná štruktúra - Zdroje krytia nákladov

1
2
3
5

Graf č.5.

Štruktúra finančných zdrojov potrebných na krytie nákladov rozvojových aktivít.
Legenda:

1 – Vlastné finančné zdroje
2 – Fondy EÚ
3 – Štátne zdroje
4 – Súkromné zdroje

24,1%.
24,1%.
31,1%.
20,0 %.

5.2. Harmonogram realizácie
Harmonogram realizácie rozvojových aktivít obce Paňovce, v prehľadnej tabuľkovej
forme, informuje o čase predbežne určenom na realizovanie každej aktivity. Tabuľka je
spracovaná podľa rokov, pričom roky 2015 a 2020 sú rozdelené na dva polroky. Všetky
aktivity sú rozdelené stále na dva polroky.
Rok
obdobie
Aktivita

2015
1/2

2/2

2016
1/2

2/2

2017
1/2

2/2

2018
1/2

2/2

2019
1/2

2/2

2020
1/2

2/2

Rozvoj sociálnej siete oblasti obce
1.1.1
1.1.2
2.1.1
2.2.1.
2.2.2
3.1.1
3.2.1

Tab.č.13.

Harmonogram realizácie jednotlivých rozvojových aktivít obce Paňovce.

5.3. Zabezpečenie realizácie
Medzi tvorbou komunitného plánu a jeho realizáciou je zásadný rozdiel. Príprava je
kreatívny proces, ktorý vyžaduje zapojenie širokého okruhu obyvateľov s potrebnými
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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.
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.
Poradným orgánom zastupiteľstva sú jednotlivé komisie zložené z poslancov
a odborníkov na danú problematiku (sociálna komisia, finančná komisia, stavebná komisia).
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 a procedúr obecného úradu,
pričom rozhodujúcim pre úspech bude monitorovanie a koordinácia týchto úloh.
5.4. Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce bude stálym
a dlhodobým procesom zameraným na sledovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien
pomocou príslušných vybraných ukazovateľov. Cieľom monitorovania bude získavanie
informácií o skutočnom plnení opatrení zameraných na zabezpečenie trvalo udržateľného
sociálneho rozvoja obce. Monitorovanie zároveň bude zaznamenávať vynútené
zmeny, doplnky a spôsoby realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní
priebežná i etapovitá kontrola realizácie plánu.
Monitorovanie plnenia komunitného plánu bude obsahovať nasledovné činnosti :
- systematický zber vybraných informácií súvisiacich s realizáciou a napĺňaním
cieľov,
- príprava a spracovanie priebežných správ informujúcich o stupni realizácie jednotlivých opatrení,
- vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov realizovaných cieľov a opatrení,
- vyhodnotenie súladu medzi prijatými cieľmi a opatreniami a dosiahnutými výsledkami.
Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia účinne zhodnotiť postup
v realizácii plánovaných úloh.
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6. ZÁVER
Komunitný plán sociálnych služieb obce je rozširujúcim dokumentom Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Paňovce a je spracovaný v súlade s programovým
dokumentom vypracovaným na krajskej úrovni Košického vyššieho územného celku
i s dokumentom na národnej úrovni.
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.
Tento komunitný plán určuje smer akým by sa obec mala, samozrejme za účinnej
pomoci a zainteresovanosti všetkých obyvateľov a s maximálnym využívaním štrukturálnych
fondov Európskej únie, uberať v najbližších rokoch v sociálnej oblasti.

Paňovce: 12.06.2015

