Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Bánov
na roky 2020-2025 za roky 2020-2021

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) obec vypracúva a schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb („ďalej KPSS“) na základe národných priorít rozvoja
sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych
služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky
a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá
vyššiemu

územnému

celku,

v

ktorého

územnom

obvode

sa

nachádza.

KPSS je vypracovaný na obdobie rokov 2020 – 2025. Predstavuje teda strednodobý
strategický dokument, ktorý je schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Je spracovaný
v

súlade

s

požiadavkami

zákona

č.

448/2008

Z.

z.

o

sociálnych

službách.

Rok 2021, podobne ako rok 2020, bol pre sociálne služby náročný z hľadiska nového
prenosného respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19). Vzhľadom na
pandemické opatrenia sa aj počas tohto roka nekonali mnohé kultúrne, športové, mimoškolské
a iné spoločenské podujatia. Obec umožňovala a poskytovala testovanie a očkovanie občanov
mobilnými jednotkami, zriadila mimoriadne poradenské a poskytovateľské služby občanom,
ktorí počas pandémie neboli schopní sa o seba postarať. V mesiaci marec 2021 obec
zabezpečila občanom nad 65 rokov balíček, ktorý obsahoval vitamíny a respirátor.

Priority a ciele KPSS
KPSS Obce Bánov na roky 2020-2025 je rozdelená na štyri cieľové skupiny a ich potreby:

A. Cieľ a priority vo vzťahu k obci
CIEĽ
Zabezpečiť pre občana kvalifikovaný servis v oblasti sociálnych služieb
a vytvoriť podmienky pre účinnú spoluprácu
Priorita A. 1

Zabezpečenie kvalifikovaného rozhodovania a posudzovania
sociálnej situácie v obci

Opatrenie A.1.1 Prehodnotiť personálnu vybavenosť obce so zameraním na terénnu prácu
Aktivita

Obdobie

Zdroje

Vykonáva/

a položka

Garant

Partner

Monitoring

z rozpočtu
A.1.1.1 Upraviť
personálnu
štruktúru vo
vzťahu k
indikovaným
potrebám
A.1.1.2
Vyhodnotiť
potreby a rozsah
terénnej práce s
ohľadom na
cieľové skupiny a
ich dopyt

2020

OcÚ

Obec

Komisia sociálnych
vecí
ÚPSVaR Nové
Zámky

Správa hl.
kontrolóra
obce na OZ

2020 2025

Obec

OcÚ

Komisia sociálnych
vecí

správa
referentky
OcÚ- 2x
ročne,
prípadne
podľa
potreby

V personálnej oblasti obec vykonala opatrenia, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality
poskytovania sociálnych služieb. Obec vypracovala projekt Terénna sociálna práca, na základe
výzvy z Ministerstva vnútra SR , ktorý bol úspešný a v mesiaci november 2020 bola prijatá,
na základe výberového konania Mgr. Soňa Kleinová na pozíciu Terénny sociálny pracovník.

Opatrenie
A.1.2
Aktivita

A.1.2.1
Vytvorenie a
priebežná
aktualizácia
informačnej
tabule o
poskytovaných
sociálnych
službách na
území obce a v
okolí

Udržiavanie zodpovedajúcej informačnej databázy
Obdobie

2020-2025

Zdroje
a rozpočto
vá
položka
Obec

Vykonáva/
Garant

Partner

Monitoring

OcÚ

Poskytovatelia
soc.sl.na území
obce a v okolí
NSK

správa
referentky
OcÚ2x
ročne,
prípadne
podľa potreby

Na webovej stránke obce sú pre občanov dostupné informácie
o poskytovaných sociálnych službách v obci.
Priorita A. 2

Aktivita
A.2.1.1
Vytvorenie a
udržiavanie
vzťahov na
podporu
sociálnych
služieb a prácu
formálnych a
neformálnych
skupín
A.2.1.2.
Odkúpenie
budovy starej
školy na
rekonštrukciu
sociálnozdravotného
centra

Vytváranie partnerstiev v poskytovaní sociálnych služieb
Rozvoj partnerstiev medzi ostatnými aktérmi
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
2020 Obec/Granty
Obec / Komisie
2025
OZ

20202021

Obec +
rozpočtová
položka

Poslanci OZ

Partner
Občianske aktivity

Komisie obecného
zastupiteľstva
Biskupský úrad Nitra,
Farský úrad Bánov
+ MONITORING

Obec a terénny sociálny pracovník v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje s viacerými
inštitúciami, či už je to ÚPSVaR Nové Zámky, Sociálna poisťovňa, súdy, policajný zbor,
mimovládne organizácie, NSK , lekári a ZŠ s MŠ Bánov.

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva a spolupráce s farským úradom Bánov
a biskupským úradom Nitra, bola zrealizovaná kúpno-predajná zmluva na odkúpenie budovy
„Starej školy“. Suma za uvedenú nehnuteľnosť vo výške 121 000 € bola uhrádzaná v dvoch
splátkach a posledná splátka bola uhradená v mesiaci február 2021.V mesiaci apríl 2021 bola
budova aj s priľahlým pozemkom zapísaná do vlastníctva obce Bánov.

B. Cieľ a priority vo vzťahu k seniorom
CIEĽ
Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život seniorov s čo najvyššou mierou ich nezávislosti
a ďalšieho spoločenského života
Priorita B.1

Zvýšenie dostupnosti služieb pre seniorov

Zabezpečenie doplnkových služieb podporujúcich sebestačnosť
seniora
Aktivita
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
Partner
B.1.1.1 Podpora
2020 Obec/ Sponzori/
Obec
Dobrovoľníci
neformálnych
2025
Granty
Monitoringaktivít
správa,
prispievajúcich k
vyhodnotenie
spoločenskému
projektu,
kontaktu a
grantu
sebestačnosti
B.1.1.2
2020 Obec + rozpočtová
Obec
Odbor
Vytvorenie
2025
položka
zdravotníctva
podmienok pre
ÚNSK
vznik
Poskytovatelia
špecializovaných
ZS
odborných
ambulancií
B.1.1.3
2020 Obec/ Sponzori/
Obec
MPSVaR
Sociálny taxík
2025
Granty
Monitoring
(zakúpenie
automobilu)
B.1.1.4
2020 Obec
Obec
ÚPSVaR/
Poskytovanie
2025
Poskytovatelia
základného
soc.sl.
sociálneho
poradenstva
B.1.1.5
2020 Obec
Obec
Dobrovoľníci
Rozvoj
2025
Monitoring
Integračného
centra
B.1.1.6
2020 Obec
Obec
Dobrovoľníci
2025
Monitoring
Opatrenie B.1.1

Rozvoj Denného
centra
B.1.1.7
Denný stacionár
B.1.1.8
Špecializované
zariadenie
sociálnych
služieb
Opatrenie B.1.2
Aktivita
B.1.2.1
Zabezpečovať
personálne
obsadenie podľa
indikovaných
potrieb

2021 2025

Obec/VÚC/Granty/
Projekty

Obec

2021 2025

Obec/VÚC/Granty/
Projekty

Obec/VÚC

Poskytovať kvalitnú opatrovateľskú službu
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
2020 Obec/ ÚPSVaR
Obec
2025
Rozpočtová
položka

ÚNSK Nitra
Poskytovatelia
soc.služieb
ÚNSK Nitra
Poskytovatelia
soc.služieb

Partner
ÚPSVaR
Monitoringdôsledná
správa o počte
opatrovaných,
štruktúre,
osobnej
asistencii- 1x
ročne
minimálne

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa počas rokov 2020 a 2021 nekonali viaceré
kultúrne, športové, mimoškolské a iné spoločenské podujatia.
V uvedených rokoch zatiaľ neboli vytvorené podmienky pre vznik špecializovaných
odborných ambulancií. Starosta obce spolu s obecným zastupiteľstvom

a Nitrianskym

samosprávnym krajom riešili v roku 2021 vzniknutý problém s ambulanciou všeobecného
lekára, ktorý je dlhodobo PN.
V danom období sa o sociálnom taxíku zatiaľ neuvažovalo.
Základné sociálne poradenstvo poskytovali sociálne pracovníčky v nasledovných
oblastiach: zamestnanosti, evidencie o uchádzačov o zamestnanie, žiadosti o dávku hmotnej
núdzi, invalidný dôchodok, ľudia bez prístrešia...
V mesiaci máj /17.5.2021./ bolo vymazaná poskytovaná sociálna služba Integračné
centrum a Denné centrum z registra poskytovateľov sociálnych služieb z dôvodu dlhodobej
nefunkčnosti.
Denný stacionár. V danom období sa uskutočnili nasledovné kroky k jeho realizácii:
Obec spolupracuje s nitrianskou firmou K2-ART s.r.o., ktorá vytvorila projektovú
dokumentáciu k Dennému stacionáru Bánov. Obecné zastupiteľstvo je pred schválením
uznesenia o predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom
„Budovanie sociálnej infraštruktúry – Denný stacionár Bánov“. Denný stacionár je plánovaný

ako rekonštrukcia časti prízemného objektu bývalej „Starej školy“, ktorá sa v súčasnosti
nevyužíva. Projekt rieši prístavbu a nadstavbu časti objektu, aby sa vytvorila dostatočná plocha
pre zriadenie pobytových miestností a príslušenstva pre potreby klientov denného stacionára.
Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určená pre seniorov.
V rámci plánovania realizácií projektov Revitalizácia verejného priestranstva v centre
obce Bánov a Denný stacionár v obci Bánov , bol v daných projektoch zakomponovaný
a vyčlenený aj priestor na naprojektovanie DSS , v budúcnosti financovaný z projektov, alebo
finančných prostriedkov súkromného

investora. Obec toho času zamestnáva dve stále

opatrovateľky, v mesiacoch júl až október 2021 bola cez projekt z Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny prijatá na funkciu opatrovateľky pani Ingrid Rozgoňová. V súčasnej dobe je
opatrovaných 8 obyvateľov obce Bánov.

C. Cieľ a priority vo vzťahu k rodinám s deťmi a mládežou
CIEĽ
Zabezpečiť priaznivé životné podmienky pre rodiny s deťmi
Priorita C.1

Podpora rodín s deťmi od 0-6 rokov

Opatrenie C.1.1
Aktivita
C.1.1.1
Zabezpečenie
predpokladanej
kapacity v
dostatočnom
predstihu

Poskytnutie dostatočnej kapacity materskej školy
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
2020 - 2025
Obec
Obec
Rozpočtová
položka

Partner
ZŠ s MŠ
+ Monitoring
kto, kde,
koľkokrát?

V rámci projektu „ Rozšírenie kapacít MŠ „ hradeného z prostriedkov EFRR, ŠR
a z finančných prostriedkov obce, sa uskutočnila nadstavba MŠ na ulici J. Hralu. Tým sa zvýšila
kapacita MŠ o jednu triedu.

Opatrenie C.1.2
Aktivita
C.1.2.1

Detské centrum "KÚTIK"
Obdobie
Zdroje
2020 - 2025
Obec/Granty

Vykonáva/Garant
Obec

Partner
OZ Kútik

Podpora
fungovania
materského centra

Obec poskytla bezodplatne priestory pre Detské centrum Kútik, ktoré ponúka deťom
a ich rodičom priestory dvoch herní, kde sa nachádza veľa možností na oddychové i výchovné
programy. O prevádzku týchto priestorov sa starajú dobrovoľníci, ktorí v centre pracujú na
základe dobrovoľnosti bez nároku na odmenu. V centre sa vykonávajú nasledovné aktivity:
cvičenie jogy, výuka angličtiny pre najmenších, a rôzne iné aktivity.

Priorita C.2

Pomoc rodinám s deťmi nachádzajúcimi sa v nepriaznivej sociálnej
situácii a ohrozenými sociálnou patológiou

Opatrenie C.2.1 Spracovať systém práce s rodinami s ohrozenými deťmi a ich sanácie
Aktivita
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
Partner
C.2.1.1
2020 - 2025
Obec +
OcÚ/
Komisia
Identifikovať
rozpočtová
Dobrovoľníci
sociálnych vecí
rodiny s
položka
+
ohrozenými
MONITORING
deťmi
C.2.1.2
2020 - 2025
Obec/
OcÚ
ÚPSVaR
Vykonávanie
ÚPSVaR
+
opatrení
rozpočtová
MONITORING
sociálno-právnej
položka
ochrany detí a
sociálnej
kurately
V rámci riešenia sociálnych problémov jednotlivcov a rodín, terénne sociálne
pracovníčky úzko spolupracujú s SPODaSK Nové Zámky a súdmi, ktorým poskytujú
súčinnosť v zmysle potreby. Sociálna a zdravotná komisia pri OZ v Bánove napomáha
pri sieťovaní rodín z ohrozených sociálnych skupín.
V mesiaci december 2020 bol úspešné vypracovaný projekt pod názvom
“Zmierňovanie sociálnych dopadov koronakrízy v sociálne slabších rodinách a rodinách MRK“
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na predchádzanie

vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov
na rok 2021. Na novovytvorenú pozíciu, financovanú z Nitrianskeho samosprávneho kraja
nastúpila v máji 2021 Mgr. Ivana Návojská. Projekt končí 31.12.2021.

Priorita C.3

Rozvoj prevencie

Opatrenie C.3.1
Aktivita
C.3.1.1
Budovanie a
udržiavanie
vhodných zón na
voľnočasové
aktivity

Podpora a rozvoj komunitných aktivít
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
2020 - 2025
Obec/Granty/
Obec
Sponzori

Partner
Komisie OZ

Obec sa v spolupráci s nitrianskou firmou K2-ART s.r.o podieľa na realizácii návrhu
vytvorenia oddychovej zóny v parku v centre obce pri kostole pod názvom „Revitalizácia
verejného priestranstva v centre obce Bánov“. Bola vytvorená vizualizácia daného priestoru
kde sú zakomponované fit zóny, detské ihriská, oddychové zóny pre všetky vekové kategórie.
Obec sa v prípade výzvy plánuje uchádzať o nenávratný finančný príspevok.
V rámci projektu „Výstavba detského ihriska“ bolo v októbri 2019 zrealizované detské ihrisko
na ulici J. Palárika. obec zrevitalizovala priestory detského ihriska „Detský svet“, ktoré je
súčasťou športového areálu.

Priorita C.4

Podpora schopnosti rodiny v riešení sociálnej núdze svojich členov

Opatrenie C.4.1

Posilniť spoluprácu s rodinou, v ktorej je člen odkázaný na
niektorý druh sociálnej služby
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
Partner
2020 - 2025
Obec
OcÚ
ÚPSVaR/
Poskytovatelia
soc.sl.

Aktivita
C.4.1.1
Poskytovanie
základného
sociálneho
poradenstva
C.4.1.2
Rozvíjanie
spolupráce so
subjektmi
vykonávajúcimi
služby na
podporu rodiny

2020 - 2025

Obec/
Poskytovatelia

Obec

Poskytovatelia
príslušných
druhov služieb

Základné sociálne poradenstvo, ktorá je poskytované v našej obci, je súčasťou každej
sociálnej služby poskytovanej podľa zákona číslo 448/2008 Z. z v znení neskorších predpisov.
Spočíva v posúdení problému osôb, rodiny alebo komunity, hľadaní riešenia problémov
a prípadné odporúčania ďalšej odbornej pomoci.
Obyvatelia obce sa obracajú na Mgr. Soňu Kleinovú so žiadosťou o asistenciu pri
vypĺňaní žiadostí o umiestnenie do ZSS.

D. Cieľ a priority vo vzťahu k občanom so zdravotným postihnutím a k občanom
odkázaným na osobitnú pomoc
CIEĽ
Zabezpečiť dôstojný a bezpečný život občanov so zdravotným postihnutím s čo
najvyššou mierou ich nezávislosti a spoločenského uplatnenia
Priorita D.1

Zvýšiť dostupnosť niektorých druhov služieb pre osoby so
zdravotným postihnutím, ktoré zvyšujú ich sebestačnosť

Opatrenie D.1.1 Vytvorenie zdroja informácií osobám so zdravotným
postihnutím
Aktivita
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant Partner
D.1.1.2
2024
Obec +
OcÚ
založenie
rozpočet
denného
stacionára
a spustenie
prevádzky

Monitoring
Kto, kde,
kapacita
prevádzky,
počet
zamestnancov

Realizácia Denného stacionára je vo fáze prípravy. Viď opatrenie B.1.1.7
Priorita D.2

Zlepšovanie prevencie pred rizikami sociálnej vylúčenosti

Opatrenie D.2.1 Zvyšovanie citlivosti obyvateľov na problémy občanov odkázaných
na osobitnú pomoc
Aktivita
Obdobie
Zdroje
Vykonáva/Garant
Partner
D.2.1.1 Vhodná
2020 - 2025
Obec
OcÚ
Komisia
informovanosť
sociálnych vecí
obyvateľov o
problematike
občanov
odkázaných na
osobitnú pomoc

Vzhľadom na pandemické opatrenia nemohla Sociálna a zdravotná komisia uskutočniť
viaceré aktivity, ktoré si stanovila v pláne činností ohľadom informovanosti obyvateľov
na osobitnú pomoc formou prednášok .
Komisia sociálna a zdravotná pri OZ v Bánove dňa 10.11.2021 prerokovala a schválila
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Bánov na roky 2020-2025
za roky 2020 a 2021 a predkladá ho obecnému zastupiteľstvu na vedomie.

Spracovala dňa: 10.11.2021
Mgr. Petronela Mazúchová
predsedníčka Sociálnej a zdravotnej komisie

