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Motto: ,, Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných“.
Albert Einstein

3

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kravany 2018-2023

OBSAH
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Úvod ........................................................................................................................... 6
Čo je Komunitný plán sociálnych služieb obce ............................................................... 6
Účastníci komunitného plánovania ............................................................................. 6
Ciele komunitného plánovania v obci Kravany .............................................................. 7
Legislatívny rámec ........................................................................................................ 7
Komunitné plánovanie v obci Kravany ........................................................................ 10

2

Analytická časť .......................................................................................................... 13
2.1
Sociálno-demografická analýza obce ........................................................................... 13
2.1.1 Obyvatelia podľa produktívnosti ..................................................................................... 14
2.1.2 Vývoj prirodzeného a celkového prírastku obyvateľstva ................................................ 18
2.1.3 Domový a bytový fond..................................................................................................... 20
2.1.4 Národnosť a vierovyznanie .............................................................................................. 20
2.1.5 Obyvatelia rómskej národnosti ....................................................................................... 22
2.1.6 Vzdelanie obyvateľov ...................................................................................................... 22
2.1.7 Ekonomická aktivita obyvateľov ...................................................................................... 24
2.2
Infraštruktúra obce .................................................................................................... 25
2.2.1 Voda ................................................................................................................................. 26
2.2.2 KANALIZÁCIA.................................................................................................................... 26
2.2.3 Plyn .................................................................................................................................. 26
2.2.4 Odpadové hospodárstvo ................................................................................................. 26
2.2.5 Telekomunikačné siete .................................................................................................... 27
2.2.6 Využitie infraštruktúry obce rómskou komunitou .......................................................... 27
2.2.7 Občianska vybavenosť ..................................................................................................... 28
2.2.8 Školstvo............................................................................................................................ 29
2.2.9 Zdravotníctvo................................................................................................................... 29
2.2.10
Kultúra a voľný čas ...................................................................................................... 29
2.3
Analýza sociálnych a iných podporných služieb obyvateľom v obci .............................. 30
2.3.1 Sociálne služby pre rómskych občanov ........................................................................... 30
2.3.2 Sociálne služby pre dôchodcov........................................................................................ 31
2.3.3 Sociálne služby pre zdravotne postihnutých a dlhodobo chorých .................................. 32
2.3.4 Sociálne služby pre nezamestnaných .............................................................................. 32
2.3.5 Prehľad sociálnych služieb, ich poskytovateľov a potrieb v obci Kravany....................... 33
2.3.6 Poskytovatelia sociálnych služieb v obci Kravany............................................................ 34
2.3.7 Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov .................... 35
2.4
Swot analýza .............................................................................................................. 37

3

Programová časť ........................................................................................................ 39
3.1
Vízia, ciele, priority, aktivity........................................................................................ 39
3.1.1 Priorita č. 1 - Vytvorenie podmienky pre kvalitný život občanov ................................... 39
3.1.2 Priorita č. 2 - Podpora rozvoja športu a aktívneho oddychu, propagácia obce .............. 40
3.2
Financovanie sociálnych služieb .................................................................................. 40
3.2.1 Priorita č. 1 - Vytvorenie podmienky pre kvalitný život občanov .................................... 41
3.2.2 Priorita č. 2 - Podpora rozvoja športu a aktívneho oddychu, propagácia obce .............. 41
3.3
Implementácia, monitorovanie a aktualizácia Komunitného plánu obce Kravany ......... 42

4

Záver ......................................................................................................................... 44

4

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kravany 2018-2023

4.1
4.2
4.3

Všeobecné princípy a zásady dobrého spravovania komunitného plánu ...................... 44
Zdroje spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kravany..................... 45
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce KRAVANY............................... 45

5

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kravany 2018-2023

1. ÚVOD

1.1

ČO JE KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2023 je dokument analyzujúci reálny stav,
kvalitu a rozvoj sociálnych služieb v obci Kravany a jej okolí v súčasnom období s jej
výhľadom do ďalšieho obdobia. Je výsledkom partnerskej spolupráce medzi všetkými
aktérmi komunitného plánovania, ktorí majú v procese plánovania rovnaké práva a
povinnosti.
Komunitný plán sociálnych služieb vychádza z kompetencií prenesených zo štátu na
samosprávu v oblasti sociálnych služieb (zákon č. 416/2001 o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky), zo zákona
o sociálnej pomoci, ktorý umožnil poskytovať sociálne služby aj neštátnym subjektom (zákon
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci), na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a z intenzívnej snahy o riešenie problému
dlhodobej nezamestnaností.

Komunitný plán obce Kravany vznikol ako dokument, ktorého poslaním je skvalitnenie života
občanov v obci prostredníctvom koordinácie a zvyšovania úrovne sociálnych služieb všetkých
relevantných subjektov.

V Komunitnom pláne sú použité údaje z dokumentov štatistického úradu, aktuálnej
evidencie obecného úradu a dokumentácie obce Kravany.

1.2

ÚČASTNÍCI KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA

Účastníkov komunitného plánovania predstavujú:
-

UŽÍVATELIA/PRIJÍMATELIA/KLIENTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - sú občania, ktorí
sociálne služby už prijímali, prijímajú a chcú prijímať v budúcnosti.

-

POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – sú verejné a neverejné subjekty, ktoré
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sociálne služby poskytujú, prevádzkujú, dodávajú klientom. Poskytovatelia sú povinní
prihliadať na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb, t. j. poskytovať
služby také a tak, aby sa zachovala, eventuálne zvýšila kvalita života klientov.
-

OBJEDNÁVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – sú väčšinou predstavitelia štátnej správy,
samosprávy, voľbami poverení zástupcovia, ale aj neziskové organizácie alebo
agentúry, ktoré obvykle majú spracované plány strategického rozvoja sociálnych
služieb.

Komunitný plán v obci Kravany vznikol za účasti tejto pracovnej skupiny:
•

Jaroslav Capko

starosta obce

•

Ing. Renáta Semanová

pracovníčka obce

•

Angela Lovacká

riaditeľka MŠ v obci Kravany

•

Františka Koritková

poslankyňa OZ

1.3

CIELE KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA V OBCI KRAVANY

Aktéri komunitného plánu sociálnych služieb v obci Kravany si v období ďalších päť rokov
nastavili tieto ciele:
skvalitnenie poskytovania súčasných sociálnych služieb v obci a vytvorenie
podmienok pre rozvoj služieb pre jednotlivé sociálne skupiny z hľadiska systému
poskytovaných sociálnych služieb
identifikovanie sociálnych problémov v obci a návrhy ich riešení cez priority a
opatrenia, a to so zreteľom na klienta, poskytovateľov sociálnych služieb, technickej
vybavenosti a pod.
aktivizácia občanov, aktívny dialóg k súčasným problémom, podpora sociálneho
fungovania na predchádzanie sociálneho vylúčenia, chudoby, sociálnej odkázanosti
alebo k ich prehlbovaniu

1.4

LEGISLATÍVNY RÁMEC

 Pôsobnosť obce definuje § 80 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v platnom znení podľa ktorého, obec vypracúva, schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a utvára
podmienky na podporu komunitného rozvoja. Zároveň je správnym
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orgánom v konaniach o:
1) odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú
službu
2) zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode
3) odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa
odkázanosti
4) povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 11
 Obec podľa § 80 Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje
základné sociálne poradenstvo a poskytuje alebo zabezpečuje
poskytovanie:
1) sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre
seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári
2) nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
3) opatrovateľskej služby
4) prepravnej služby
5) odľahčovacej služby
6) pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa
 Obec môže zároveň poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných
druhov sociálnej služby podľa § 12 a to:
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie

2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum
2.2. integračné centrum
2.3. komunitné centrum
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2.4. nocľaháreň
2.5. útulok
2.6. domov na polceste
2.7. zariadenie núdzového bývania
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti
3. služba včasnej intervencie

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú:
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len "opatrovateľská služba")
3. prepravná služba
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba
5. tlmočnícka služba
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby
7. sprostredkovanie osobnej asistencie
8. požičiavanie pomôcok
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú :
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

e) podporné služby, ktorými sú:
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1. odľahčovacia služba
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
4. podpora samostatného bývania
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Jednotlivé sociálne služby podľa odseku 1 možno účelne a vhodne spájať.
V prípade, že niektorú zo sociálnych služieb neposkytuje, môže uzatvárať zmluvu o:
1. poskytovaní sociálnej služby
2. poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 3 obyvatelia obce majú
právo požadovať súčinnosť obce pri ochrane osoby, majetku, rodiny v obci, pomoci v čase
núdze a podľa § 4 ods. 3, písmena ch. má obec povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja v
jednotlivých oblastiach života. Vzmysle zákona o sociálnych službách obec vypracúva a
schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb 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. Koncepcia sociálnych služieb vychádza zo
základných strategických dokumentov vypracovaných na národnej a regionálnej úrovni a z
platnej legislatívy pre sociálnu oblasť.

1.5

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE V OBCI KRAVANY

Dokument vytvorený v procese komunitného plánovania v obci Kravany je v súlade s
platnými právnymi predpismi, medzinárodnými dohovormi a Programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kravany.
Komunitný plán sociálnych služieb obce vychádza z faktu, že:


dominantnú úlohu pri dlhodobom riešení svojej sociálnej situácie má občan a jeho
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rodina


úlohou samosprávy je nielen poskytovať sociálne služby dané zákonom, ale aj
vytvárať podmienky pre fungovanie siete sociálnych služieb založené na reálnom
dopyte a adresnom uspokojení potrieb občanov

Úspešnosť stratégie bude závisieť nielen od výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre
sociálnu oblasť, ale tiež od spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov (t. j. verejných a
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb).
Sociálne služby majú pre občana zmysel iba ak sú dostupné z hľadiska:


financií (podiel pre občana na úhrade nákladov)



miesta (služba k dispozícií v danom území)



času (od vzniku potreby služby, cez jej posúdenie, priznanie až k jej využitiu)

Zámerom obce je vytvoriť podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude
poskytovať kvalitné a dostupné služby pre občanov.
Proces komunitného plánovania v obci Kravany pre roky 2018 - 2023 prebiehal podľa
overených skúseností strategického plánovania v predchádzajúcich obdobiach s použitím
nasledovných princípov a metód:
1. partnerstvo – pre účely komunitného plánovania vytvorená pracovná skupina zložená s
predstaviteľov a zamestnancov samosprávy, vedenia materskej školy a rádových
občanov
2. otvorenosť – pracovná skupina bola otvorená, bolo umožnené zúčastňovať sa
zasadnutí skupiny akémukoľvek záujemcovi, členovia pracovnej skupiny sa na
jednotlivých zasadnutiach striedali a dopĺňali, čo rozšírilo názorovú platformu
3. aktívna participia – na zostavení dokumentu sa v rovnakej miere podieľali všetci
členovia pracovnej skupiny
4. demokratické rozhodovanie – závery boli, po predchádzajúcej diskusii, prijaté
konsenzom všetkými prítomnými členmi pracovnej skupiny. Ak sa ku konsenzu
nedospelo, diskutované otázky boli otvorené na ďalšom zasadnutí pracovnej skupiny
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5. konsenzuálne rozhodovanie – závery boli prijímané spoločným súhlasom všetkých
prítomných členov
6. facilitované stretnutia – zasadnutia pracovnej skupiny boli facilitované
7. zber dát – dokument vychádza zo skúseností jednotlivých členov pracovnej skupiny a
obyvateľov obce. Súčasťou procesu bolo aj vytvorenie databázy obyvateľov obce
Kravany z hľadiska ich sociálnych potrieb
8. analýza – získané dáta o súčasných potrebách a možnostiach poskytovania pre
obyvateľov obce Kravany boli analyzované a využité v ďalšom procese plánovania
9. interpretácia – získané výsledky analýzy boli vyhodnotené a interpretované z hľadiska
kontextu pre cielené nastavenie stratégie komunitného plánu
10. strategické plánovanie – analýza potrieb dotknutých skupín, širšej SWOT analýzy boli
stanovené strategické ciele a opatrenia pre jednotlivé identifikované sociálne skupiny
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2

2.1

ANALYTICKÁ ČASŤ

SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA OBCE

V obci Kravany v súčasnosti žije 356 obyvateľov z toho 148 občanov rómskej národnosti.
Rómovia žijú v osade za dedinou obce v blízkosti s majoritnou časťou obyvateľstva. Osada je
napojená na inžinierske siete v obmedzenom stave a teda nemá zabezpečený prístup k
plynu. Je napojená na zdroj elektrickej energie a tiež na vodovodnú prípojku, ale iba zopár
obydlí, vzhľadom k nesolventnosť ostatných obyvateľov osady.
Podľa histórie obce (Encyklopédia miest a obcí Slovenska) žilo v roku 1900 iba 326
obyvateľov. Po vojne bola obec nanovo osídlená a v roku 1970 obec mala najviac 410
obyvateľov. Priebežne počet obyvateľov bolo kolísavé ale od roku 2006 počet obyvateľov
ďalej rastie najmä vďaka prisťahovaným občanom a zvýšenej pôrodnosti rómskej populácie.
Pri hodnotení demografického vývoja obce Kravany za predchádzajúcich 10 rokov je
potešiteľný trend trvalého nárastu počtu obyvateľov, čo je na slovenské pomery zriedkavý
stav. Najvyšší počet obyvateľov 356 obec zaznamenala v roku 2016 a najnižší v počte 314 v
roku 2009. Ukazovateľ vývoja zastúpenia mužov a žien zaznamenáva kolísavý trend, ale
sumárne počet žien narástol od roku 2006 o 8 osôb u mužov 17 osôb. Pôrodnosť od roku
2010 stúpa, pričom v roku 2012 a 2013 mala najnižšiu hodnotu (1 dieťa). Najviac detí sa
narodilo v roku 2011 (22 detí) vi ď tab.č.1.
TABUĽKA 1: STAV TRVALE BÝVAJÚCEHO OBYVATEĽSTVA K 31.12. 2016

roky

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

spolu

331

324

324

314

319

341

342

343

351

351

356

ženy

174

171

170

164

168

177

175

176

182

179

182

muži

157

153

154

150

151

164

167

167

169

172

174
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Zdroj: ŠÚ SR
GRAF 1: VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV 2006 – 2016

Veková štruktúra obyvateľstva poukazuje na optimálne vekové rozvrstvenie medzi
jednotlivými skupinami, ktoré je v súlade s priaznivým demografickým vývojom, čo je v rámci
Slovenska pomerne zriedkavý jav. Vytvára to predpoklady na stabilizáciu počtu obyvateľov
v prípade zlepšenia spoločensko-hospodárskej situácie v regióne.

2.1.1 OBYVATELIA PODĽA PRODUKTÍVNOSTI

Veková štruktúra obyvateľstva z hľadiska produktívnosti podľa údajov ŠÚ SR z roku 2016
poukazuje na priaznivý demografický vývoj, keďže percento obyvateľov v predproduktívnom
veku (22%) je o 1% vyššie ako vo veku poproduktívnom (21%). Zastúpenie mužov a žien
v produktívnom veku je takmer vyrovnané a tvorí 55% celkovej populácie.
Zastúpenie skupín obyvateľov z hľadiska produktívnosti je zastúpené:
predproduktívny vek (0-14 rokov) ........................................ spolu 81 osôb
produktívny vek (15-54 rokov/ženy, 15-59 rokov/muži).......... spolu 198 osôb


z toho ženy .....................................90



z toho muži .....................................108

poproduktívny vek (55 a viac – ženy, 60 a viac – muži) ……… spolu 77 osôb
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GRAF 2: OBYVATELIA PODĽA PRODUKTÍVNOSTI

Za pozornosť stojí zvyšujúci sa podiel seniorov nad 65 rokov v priebehu posledných
desiatich rokov, čo musí obec zohľadňovať v rámci svojej stratégie sociálnej
starostlivosti o odkázaných občanov, vrátane zdravotne a mentálne znevýhodnených.
Ide najmä o vekové kategórie 65-69 a nad 75 rokov.

TABUĽKA 2: STAV TRVALE BÝVAJÚCEHO OBYVATEĽSTVA K 31.12. 2016

roky 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

2015 2016

65-69

14

12

12

11

13

15

16

17

18

18

14

70-74

14

13

14

15

13

12

11

11

10

12

13

75-79

8

11

10

9

9

10

9

10

13

11

11

80-84

8

5

4

7

6

7

8

8

6

7

9

85-89

5

6

8

5

2

2

3

3

3

3

4

90-94

1

1

0

0

2

1

1

1

1

0

0

95-99

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: ŠÚ SR
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Podľa

sčítania

obyvateľov,

domov

a bytov

z roku

2016

(tab.

č.3)

najpočetnejšou vekovou kategóriou sú deti vo veku 0-4 a obyvatelia 20-24
rokov (32 osôb), potom nasleduje veková kategória 30-34 rokov (28 osôb)
a ďalšie dve skupiny vo veku 10-14 rokov (26 osôb) a 25-29 rokov (25 osôb).
Zastúpenie pohlaví je väčšinou v prospech mužov až od 65. roku života ich
podiel oproti ženám klesá, čo zodpovedá štandardným štatistickým dátam.
TABUĽKA 3: VEKOVÉ ROZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA POHLAVIA Z ROKU 2016
kategória

muži

ženy

spolu

rozdiel (M-Ž)

0–4

17

15

32

2

5–9

14

9

23

5

10 – 14

10

16

26

-6

15 – 19

5

12

17

-7

20 – 24

19

13

32

6

25 – 29

13

12

25

1

30 – 34

14

14

28

0

35 – 39

10

9

19

1

40 – 44

11

11

22

0

45 – 49

12

12

24

0

50 – 54

12

7

19

5

55 – 59

12

12

24

0

60 – 64

6

8

14

-2

65 – 69

7

7

14

0

70 – 74

6

7

13

-1

75 – 79

3

8

11

-5

80 – 84

2

7

9

-5

85 – 89

1

3

4

-2

90 – 94

0

0

0

0

95 – 99

0

0

0

0

100 a viac

0

0

0

0

nezistené

0

0

0

0

Zdroj: ŠÚ SR
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GRAF 3 : VEKOVÉ ROZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA Z HĽADISKA POHLAVIA Z ROKU 2016

Údaje o rodinnom stave obyvateľov z hľadiska pohlavia a veku nepoukazujú na výrazné
rozdiely. Vo všeobecnosti je možné povedať, že v obci je vyššie zastúpenie slobodných
mužov ako žien a to najmä vo veku 18-19 rokov a 25-29 rokov. Rozvodovosť je u mužov
vyššia a to vo veku 25-39 rokov a 65-69 rokov. Od 55. roku života výraznejšie narastá počet
ovdovených žien v porovnaní s mužmi, čo zodpovedá všeobecným štatistikám o vyššom
priemernom veku dožívania žien ako mužov.

TABUĽKA 4: OBYVATELLIA PODĽA VEKU, POHLAVIA A RODINNÉHO STAVU

Obyvatelia
spolu

Vek

slobodní

ženatí

rozvedení

ovdovení

spolu

slobodné

vydaté

rozvedené

ovdovené

úhrn

Ženy

spolu

Muži

0-2

8

8

0

0

0

8

8

0

0

0

16

4,7

3-4

6

6

0

0

0

6

6

0

0

0

12

3,5

5

2

2

0

0

0

5

5

0

0

0

7

2,1

6-9

8

8

0

0

0

14

14

0

0

0

22

6,5

10-14

6

6

0

0

0

12

12

0

0

0

18

5,3

%
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Obyvatelia
spolu

Vek

slobodní

ženatí

rozvedení

ovdovení

spolu

slobodné

vydaté

rozvedené

ovdovené

úhrn

Ženy

spolu

Muži

15

4

4

0

0

0

1

1

0

0

0

5

1,5

16-17

8

8

0

0

0

5

5

0

0

0

13

3,8

18-19

8

8

0

0

0

4

4

0

0

0

12

3,5

20-24

15

9

6

0

0

13

11

2

0

0

28

8,3

25-29

18

10

7

1

0

13

6

7

0

0

31

9,1

30-34

9

2

5

2

0

11

2

9

0

0

20

5,9

35-39

11

3

7

1

0

9

1

8

0

0

20

5,9

40-44

12

2

10

0

0

11

1

10

0

0

23

6,8

45-49

8

2

6

0

0

6

1

5

0

0

14

4,1

50-54

13

0

10

2

1

14

0

12

2

0

27

8,0

55-59

4

0

3

0

1

6

0

3

0

3

10

2,9

60-64

7

1

6

0

0

8

0

7

0

1

15

4,4

65-69

7

0

6

1

0

9

1

2

0

6

16

4,7

70-74

3

0

2

0

1

8

0

2

0

6

11

3,2

75-79

3

0

2

1

0

7

0

1

0

6

10

2,9

80-84

1

0

0

1

0

4

0

0

0

4

5

1,5

85+

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

4

1,2

Spolu

161

79

70

9

3

178

78

68

2

30

339

100,0

%

Zdroj: ŠÚ SR

2.1.2 VÝVOJ PRIRODZENÉHO A CELKOVÉHO PRÍRASTKU OBYVATEĽSTVA
Tabuľkové hodnoty s grafom jasne naznačujú pozitívny vývoj. Korelácia medzi počtom
narodených a zosnulých obyvateľov obce zodpovedá za kladné hodnoty v prirodzenom
prírastku obyvateľstva okrem roku 2007 , kedy počet zomrelých obyvateľov prevyšoval počet
narodených o štyri osoby a v roku 2010 o jednu osobu. Najvyšší počet narodených
obyvateľov obec zaznamenala v roku 2016 (11 osôb) a najnižší v roku 2007 (2 osoby).
Najviac zosnulých občanov bolo v roku 2010 (7 osôb) a najmenej v roku 2012 (žiadna
osoba).
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TABUĽKA 5: PRÍRASTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2006 - 2016

Narodení

Zosnulí

Prirodzený
prírastok
obyvateľstva

2006

5

5

0

2007

2

6

-4

2008

8

2

6

2009

5

5

0

2010

6

7

-1

2011

5

2

3

2012

5

0

5

2013

9

3

6

2014

5

3

2

2015

3

3

0

2016

11

3

8

Rok

Zdroj: ŠÚ SR

GRAF 4: TREND PRÍRASTU V ROKOCH 2006 - 2016
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2.1.3 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND
Výstavba v obci je charakteristická prevahou novšej povojnovej zástavby so zastúpením
základnej občianskej vybavenosti. Väčšina rodinných domov bola postavená v rokoch 1946
až 1970.
V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený prehľad počtu hospodáriacich domácností a obývaných
domov v obci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2011.
Hospodáriace domácnosti

3

Obývané domy

70

Neobývané domy

11

Obývané chatrče

11

Zdroj: OcÚ Kravany

2.1.4 NÁRODNOSŤ A VIEROVYZNANIE
Podľa údajov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 (SODB)
je 91,74 % obyvateľov obce Kravany slovenskej národnosti. Rómsku národnosť má 7,67 %,
českú 0,59%. Štruktúra obyvateľstva je teda heterogénnejšia, pričom dominantnou skupinou
sú obyvatelia slovenskej národnosti.

TABUĽKA 7: NÁRODNOSŤ OBYVATEĽOV

Národnosť

Počet

Podiel (%)

Slovenská

311

91,74

Rómska

26

7,67

Česká

2

0,59

Zdroj: SODB 2011
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GRAF 6: OBYVATELIA OBCE PODĽA NÁRODNOSTI

Údaje o vierovyznaní poukazujú na skutočnosť, že 46,90 % obyvateľov sa hlási k rímsko katolíckej cirkvi, 45,72 % ku gréckokatolíckej cirkvi, 2,36 % k pravoslávnej cirkvi, 2,95%
k evanjelickej cirkvi augsbursko vyznania, 4 obyvatelia sú bez vyznania a u troch nie je
zistené vierovyznanie.

GRAF 7: OBYVATELIA PODĽA VIEROVYZNANIA
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2.1.5 OBYVATELIA RÓMSKEJ NÁRODNOSTI

Oproti poslednému sčítaniu obyvateľstva v roku 2004 najväčšia zmena bola zaznamenaná v
počte obyvateľov rómskej národnosti. V súčasnosti žije v obci 148 Rómov, čo je v
percentuálnom vyjadrení 41 % obyvateľstva obce.
TABUĽKA 8: VEKOVÉ ROZLOŽENIE RÓMSKEHO ETNIKA

0-6 rokov

35 osôb

7-15 rokov

39 osôb

16-60 rokov

70 osôb

nad 61 rokov

4 osoby

Zdroj: OcÚ Kravany z roku 2017

GRAF 8: POČET OBYVATEĽOV RÓMSKEJ NÁRODNOSTI 2004 A 2016

2.1.6 VZDELANIE OBYVATEĽOV
Úroveň vzdelanosti obyvateľov obce Kravany podľa posledného sčítania obyvateľov z roku
2011 vykazuje podpriemerné hodnoty. Najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia so
základným vzdelaním (29 %) a bez vzdelania (25 %). Menej zastúpení sú obyvatelia s
úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (10 %) a učňovským vzdelaním bez
maturity (14 %). Občanov s nezisteným vzdelaním je takmer 2 %.
Vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov I. a II. stupňa sú necelé 4 % občanov.
Z hľadiska výberu študijných odborov najväčší záujem je o technické a spoločenské vedy.
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TABUĽKA 9: VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

vzdelanie

počet

podiel (%)

1)

základné

99

29,20

2)

učňovské (bez maturity)

49

14,45

3)

stredné odborné (bez maturity)

30

8,85

4)

úplné stredné učňovské (s maturitou)

5

1,47

5)

úplné stredné odborné (s maturitou)

36

10,62

6)

úplné stredné všeobecné

9

2,65

7)

vyššie odborné vzdelanie

2

0,59

8)

vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské magisterské, inžinierske,
doktorské
bez školského vzdelania

3

0,88

12

3,54

86

25,37

8

2,36

9)
10)

11)
nezistené
Zdroj: SODB 2011

GRAF 9: OBYVATELIA PODĽA VZDELANIA
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2.1.7 EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽOV
Nižšie uvedený tabuľkový prehľad poukazuje na celkové rozloženie obyvateľstva podľa
ekonomickej aktivity. Podľa posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011
z celkového počtu 377 osôb žije v obci 164 ekonomicky aktívnych osôb, teda ľudí schopných
vykonávať prácu. Z tohto počtu je pracujúcich iba 76% (126 osôb) v produktívnom veku a 2
osoby v poproduktívnom veku (1 %). Ďalšiu kategóriu ekonomicky aktívnych tvorí 1 osoba
na materskej dovolenke a 20 % nezamestnaných obyvateľov (34). Obyvateľstvo bez príjmu
je 73 dôchodcov (70 %), 15 osôb na rodičovskej dovolenke (14 %), 16 ďalších nezávislých
občanov (15 %) a 103 osôb závislých, pričom detí do 16 rokov je 77 % a študentov
stredných a vysokých škôl 22 %.
TABUĽKA 11: EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽOV

kategória

Počet
Kravany

%
Kravany

ekonomicky aktívni spolu

164

pracujúci (okrem dôchodcov)

126

76,83

osoby na materskej dovolenke

1

0,61

pracujúci dôchodcovia

2

1,22

nezamestnaní

34

20,73

Osoby v domácnosti

1

0,61

ekonomicky neaktívni spolu

104

osoby na rodičovskej dovolenke

15

14,42

Nepracujúci dôchodcovia

73

70,19

Ostatní nezávislí

16

15,38

Osoby závislé spolu

103

deti do 16 rokov (narodené po
20.05.1995)

80

77,67

študenti stredných škôl

16

15,53

študenti vysokých škôl

7

6,80

Ostatní závislí nezistení

6

trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu

377

Zdroj: ŠÚ SR
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GRAF 11: OBYVATELIA PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY

Najviac ekonomicky aktívneho obyvateľstva pracuje v odvetviach poľnohospodárstva,
potravinárstva, stavebníctva, maloobchodu, zdravotníctva a verejnej správy (vrátane
sociálneho zabezpečenia). Podiel ekonomicky aktívnych žien je menší o ako mužov, v
pomere o 24% menej. V poľnohospodárstve a stavebníctve pracujú prevažne muži (cca 62
%). Ženy sú zastúpené v preukazne vyššej miere oproti mužom v oblasti zdravotníctva. Do
zamestnania dochádza cca 66 % ekonomicky aktívnych obyvateľov.

2.2

INFRAŠTRUKTÚRA OBCE

Úroveň infraštruktúry obce zodpovedá štandardnej vybavenosti malých obcí v tomto regióne.
Obec má vybudovaný verejný vodovod, je plynofikovaná, ale nemá vybudovanú kanalizáciu s
čistiarňou odpadovej vody.
Prehľad úrovne infraštruktúry je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke.
TABUĽKA 12: ÚROVEŇ INFRŠTRUKTÚRY

Pošta

nie

Káblová televízia

nie

Internet

Minet, Slovanet

Mobilní operátori

Orange, O2, T-Mobile

Verejný vodovod

áno

Verejná kanalizácia a ČOV

nie

Rozvodná sieť plynu

áno
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Elektrifikácia
Zdroj: OcÚ Kravany

áno

2.2.1 VODA
Obec má vybudovaný obecný vodovod. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené
z vybudovaných vodojemov umniestnených v lese. Vodnými zdrojmi sú “Horný Ortáš”, “Pod
Vinicou” a “Orechovica” . Vodovodné potrubie je vedené do obce, z ktorých sú vytvorené 2
okruhy vodovodného potrubia, ktoré sú navzájom v obci zokruhované. V obci je pitnou
vodou zásobovaných 100 % obyvateľov.

2.2.2 KANALIZÁCIA

Obec Kravany v súčastnosti nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu ani ČOV. Na zachytávanie
odpadových vôd sú využívané žumpy v celej obci. V blízkej budúcnosti má obec v pláne
výstavbu kanalizácie s napojením na čo najväčší počet obyvateľov. Kanalizácia by mala byť
napojená na ČOV Sečovce.
Pre takú malú obec je však nemožné vybudovať stavbu z vlastných zdrojov.

2.2.3 PLYN
Obec Kravany je plynofikovaná.

2.2.4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Jednou z povinných úloh obce je zodpovednosť s nakladaním odpadov podľa zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vznikli na území
obce a tieto povinnosti sa konkretizujú vo všeobecne záväznom nariadení (VZN). Náklady na
práce s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho
poplatku podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
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Kravany nepatrí medzi obce, ktoré spadajú do zraniteľných oblastí ochrany vodných tokov
a environmentálne zaťažených území.
Obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu cez externého dodávateľa (firma FÚRA s.r.o.
Košice) podľa stanoveného harmonogramu, ktorá odpad vyváža na skládku v Papíne. V obci
bude prebiehať triedenie odpadu na – papier, sklo, plasty a kovový odpad. Existujúce divoké
skládky sú v obci priebežne odstraňované, avšak vznikajú stále ďalšie. Obec neprevádzkuje
recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov – kompostáreň ani zberný dvor.

2.2.5 TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE
Technický stav telekomunikačných sietí, verejných a súkromných staníc v obci je uspokojivý,
rovnako celá obec je pokrytá mobilnou sieťou GSM (T-Mobile, Orange, O2), internetom.
Pokrytie domácností internetom je cca 80 – 100%. V obci zatiaľ nie je inštalovaná káblová
televízia.

2.2.6 VYUŽITIE INFRAŠTRUKTÚRY OBCE RÓMSKOU KOMUNITOU
Zo zdrojov OcÚ Kravany a Atlasu rómskych komunít je úroveň využívania infraštruktúry
nasledovná:
% obydlí v osídlení môže využívať verejný vodovod - 100%
% obydlí v osídlení ho aj skutočne využíva – 2%
% obydlí v osídlení využíva ako zdroj pitnej vody vlastnú studňu – v osídlení sa nenachádza
studňa
% obydlí v osídlení môže využívať verejnú kanalizáciu – v osídlení nie je kanalizácia
% obydlí v osídlení ju aj skutočne využíva - v osídlení nie je kanalizácia
% obydlí v osídlení využíva žumpy - v osídlení nie sú osadené žumpy
% obydlí v osídlení využíva domové čistiarne odpadových vôd – v osídlení nie sú osadené
domové čistiarne odpadových vôd
% obydlí v osídlení sú bez pripojenia na kanalizáciu, žumpu alebo DČOV - 100%
% obydlí v osídlení môže využívať elektrickú sieť - 100%
% obydlí v osídlení ju aj skutočne využíva – 2%
% obydlí v osídlení môže využívať plyn – osídlenie nie je napojené na plyn
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% obydlí v osídlení ho aj skutočne využíva – osídlenie nie je napojené na plyn
% osídlenia je pokryté verejným osvetlením - 100%
% obydlí osídlenia využíva na kúrenie plyn – osídlenie nie je napojené na plyn
% obydlí osídlenia využíva na kúrenie tuhé palivo – 100%
% obydlí osídlenia využíva na kúrenie elektrinu – 0%
% obydlí osídlenia využíva na k kúrenie systém centralizovaného zásobovania teplom
(vrátane lokálnych resp. okrskových kotolní, výhrevní) – 0%
% obydlí osídlenia využíva na kúrenie iné (alternatívne) zdroje tepla (v poznámke uveďte
aké) – 0%
% obyvateľov osídlenia používajú na zber komunálneho odpadu tzv. kuka alebo bobor
nádoby – 0%
% obyvateľov osídlenia používajú na zber komunálneho odpadu veľkokapacitné kontajnery –
100%

2.2.7 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Úroveň občianskej vybavenosti obce Kravany rovnako zodpovedá obciam tejto veľkostnej
kategórie a tohto regiónu.

TABUĽKA 13: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Predajňa potravinárskeho tovaru

nie

Predajňa zmiešaného tovaru

nie

Espresso

nie

Predajňa nepotravinárskeho tovaru

nie

Predajňa pohonných látok

nie

Zariadenie pre údržbu a opravu motorových
vozidiel

nie

Knižnica

áno

Zdroj: OcÚ Kravany
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2.2.8 ŠKOLSTVO
V obci Kravany funguje iba jednotriedna materská škola, ktorú navštevuje 15 detí. Základná
škola sa v obci nenachádza. Školopovinné deti navštevujú 1. – 9. ročník základnej školy v
obci Sečovce.

2.2.9 ZDRAVOTNÍCTVO
V obci nie sú dostupné samostatné ambulancie praktických lekárov ani lekáreň. Do obce
dochádza lekár len k rómskym spoluobčanom. Obyvatelia obce za zdravotnou starostlivosťou
dochádzajú do mesta Sečovce, prípadne na odborné vyšetrenia do Trebišova, alebo Košíc.
Vzhľadom na relatívnu blízkosť okresného mesta Trebišov (17 km) absenciu uvedených
zdravotníckych služieb obyvateľstvo výrazne nepociťuje.

2.2.10 KULTÚRA A VOĽNÝ ČAS
Obec má kultúrny dom, ktorý slúži na kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov obce.
V obci sa tradične organizuje Deň detí a Vianočná akadémia, Deň oslobodenia obce, Deň
úcty k starším, ktorých sa zúčastňuje väčšina obyvateľov.
Dominantami obce sú rímsko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1968 a Dom
smútku, ktorý je postavený na cintoríne.
TABUĽKA 14: ORGANIZÁCIE A SPOLKY PÔSOBIACE V OBCI KRAVANY

Zameranie a forma združenia

Názov

Verejnoprospešné záujmové organizácie

Spolok červeného kríža

Pozemkové spoločenstvá, družstvo

Pozemkové spoločenstvo Skalka
Kravany

Zdroj: OcÚ Kravany
Voľnom čase obyvatelia sa venujú rodinným stretnutiam, práci na dome a v záhrade, sledujú
TV alebo zábave na počítači.
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2.3

ANALÝZA SOCIÁLNYCH A INÝCH PODPORNÝCH SLUŽIEB OBYVATEĽOM V OBCI

Samospráva obce Kravany poskytuje v rámci svojich možností všetkým svojim obyvateľom
potrebné služby a podmienky pre kultúrne, spoločenské a športové aktivity. Snaží sa
udržiavať a chrániť svoje životné prostredie a zachovávať svoje kultúrne dedičstvo.
V obci žije v súčasnosti 356 občanov. Veľké percento predstavujú obyvatelia rómskej osady
(41%). Druhou najpočetnejšou skupinou sú dôchodcovia (18%), potom nezamestnaní (17%)
a zdravotne postihnutí občania (4%). Zatiaľ obec neprevádzkuje denný stacionár.

GRAF 12: ŠTRUKTÚRA A POČETNOSŤ OBYVATEĽOV ODKÁZANÝCH NA SOCIÁLNE SLUŽBY

2.3.1 SOCIÁLNE SLUŽBY PRE RÓMSKYCH OBČANOV
Rómski obyvatelia tvoria 41% všetkých obyvateľov v obci, žijú v osade za dedinou obce,
ktorá je súčasťou infraštruktúry, v blízkosti s majoritnou časťou obyvateľstva.
Rómske deti navštevujú materskú školu v obci Kravany. Najbližšia špeciálna škola je
vzdialená cca 6 km v obci Sečovce. Všetky ďalšie potrebné služby (zdravotná starostlivosť a
lekáreň) sú najbližšie dostupné v okresnom meste Trebišov. Úroveň využívanej infraštruktúry
zo strany osady je uvedená v podkapitole 2.2.6.

Vekové zastúpenie Rómov v obci v roku 2016:
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74 občanov od 0 do 15 rokov



70 občanov od 16 do 60 rokov



4 občania nad 60 rokov

GRAF 13: VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA RÓMSKEHO OBYVATEĽSTVA

Vzťahy medzi nerómskym a rómskym obyvateľstvom je uspokojivý, rovnako ako doterajšia
komunikácia medzi obyvateľmi osady a samosprávou.

2.3.2 SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DÔCHODCOV
Z cekového počtu obyvateľov obce Kravany 18% tvoria obyvatelia v dôchodkovom veku,
pričom z ľudí odkázaných na sociálne služby tvorí cca 2%. V obci im nieje poskytované zatiaľ
žiadne stravovanie. V obci im je poskytovaná duchovná útecha a v rámci svojich možností sa
zúčastňujú podujatí organizovaných obcou.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav
potrebuje

pomoc

inej

osoby

pri

zabezpečovaní

nevyhnutných

životných

úkonov,

nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. V zmysle
zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších právnych predpisov obecný
úrad v Kravanoch neposkytuje opatrovateľskú službu.
Zámerom obce je vybudovať denný stacionár pre zlepšenie kvality života všetkých
obyvateľov obce.
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Potreby menej mobilných alebo nevládnych seniorov vykrývajú rodinní príslušníci alebo
susedia.

2.3.3 SOCIÁLNE SLUŽBY PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH A DLHODOBO CHORÝCH
Z cekového počtu obyvateľov obce Kravany je približne 14 obyvateľov je zdravotne
postihnutých, a 1 dlhodobo chorý.
Podobne ako v prípade seniorov v obci im je poskytovaná len duchovná útecha a možnosti
kultúrneho a spoločenského vyžitia.

2.3.4 SOCIÁLNE SLUŽBY PRE NEZAMESTNANÝCH
Z cekového počtu obyvateľov obce Kravany je 59 obyvateľov evidovaných na ÚPSVR, pričom
z ľudí odkázaných na sociálne služby táto skupina predstavuje 17%. Obec v rámci menších
obecných služieb zamestnáva 11 osôb ( z toho 10 občanov rómskej národnosti) a aktívnej
politiky trhu práce cez ÚPSVaR zamestnáva 2 osoby ( z toho 1 občana rómskej národnosti).
V oblasti zamestnanosti zaznamenávame mierne stúpajúci trend v počte nezamestnaných
osôb oproti celoslovenským štatistikám, čo je možné vysvetliť vyšším zastúpením obyvateľov
rómskej národnosti vzhľadom na ich nedostačujúce vzdelanie, flexibilitu v nájdení vhodných
pracovných príležitostí v regióne a v iných regiónoch Slovenska resp. v zahraničí ako má
väčšinové obyvateľstvo.
TABUĽKA 15: VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V OBCI

Počet
uchádzačov
Počet
uchádzačiek
Spolu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27

31

28

26

34

37

39

33

35

44

40

12

10

11

13

12

15

14

14

13

20

19

39

41

39

39

46

52

53

47

48

64

59

Zdroj: ŠÚ SR
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GRAF 14: VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V OBCI

2.3.5 PREHĽAD SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ICH POSKYTOVATEĽOV A POTRIEB V OBCI KRAVANY
V tabuľkách 16 a 17 je rámcovo zhodnotený súčasný stav sú poskytovania sociálnych služieb
v obci Kravany, zastúpenie jednotlivých kľúčových skupín a ich početnosť a prehľad
poskytovateľov.
TABUĽKA 16: CIEĽOVÉ SKUPINY A POŽIADAVKA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kľúčové cieľové
skupiny

Početnosť
v obci Kravany

Podporné
a odľahčovacie
služby rodine

Služby krízovej
intervencie

Služby sociálnej
starostlivosti

Dôchodcovia

63 obyvateľov
(17,7 %)

žiadne

Zatiaľ
nezastúpené

slabo zastúpené

Nezamestnaní

59 obyvateľov
(16,6 %)

žiadne

Zatiaľ
nezastúpené

slabo zastúpené

Zdravotne
postihnutí

15 obyvateľov
4,2 %)

Zatiaľ
nezastúpené

slabo zastúpené

Rómovia

148 obyvateľov
(41,6 %)

Zatiaľ
nezastúpené

slabo zastúpené

žiadne

žiadne

Zdroj: OcÚ Kravany
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TABUĽKA 17: CIEĽOVÉ SKUPINY, SLUŽBY A POSKYTOVATELIA

Kľúčové cieľové
skupiny
Dôchodcovia

Nezamestnaní
Zdravotne
postihnutí
Rómovia

Poskytované služby
Kontakt so spoločenským
Duchovná útecha
Zdravotné úkony
Aktivačná činnosť
Kontakt so spoločenským
Zdravotné úkony
Kontakt so spoločenským
Duchovná útecha
Zdravotné úkony
Aktivačná činnosť
Kontakt so spoločenským
Zdravotné úkony

prostredím

prostredím

Poskytovatelia
OcÚ. Farský úrad, všeobecní
lekári
OcÚ., spolupráca s ÚPSVaR,
všeobecní lekári

prostredím
Obec neposkytuje žiadne služby

prostredím

OcÚ, spolupráca s ÚPSVaR,
všeobecní lekári

Zdroj: OcÚ Kravany

2.3.6 POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI KRAVANY
V tabuľke 18 je uvedený podrobnejší prehľad jednotlivých subjektov poskytujúcich sociálne
služby v obci, ich súčasné využitie a plánovaný stav rozvoja v ďalších rokov v súlade s
aktuálnymi požiadavkami.

TABUĽKA 18: SÚČASNÝ A PLÁNOVANÝ STAV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Subjekty poskytujúce
sociálne služby

Súčasný stav
sociálnych služieb

Plánovaný stav
sociálnych služieb
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Obecný úrad/obec

Vyhľadávanie a riešenie problémov
soc. slabých rodín.
Poskytovanie soc. výpomoci
neúplným rodinám.
Práca s nezamestnanými. V obci
pracuje formou aktivačných prác 11
nezamestnaných (10 rómov)
Kontakt so spoločenským
prostredím(oslavy obce, deň detí,
vianočná akadémia, deň úcty k
starším, atď.)

Farský úrad Sečovce

Návštevy starých a chorých –
duchovná útecha.
Klubové aktivity pre
Pastoračné služby.
dôchodcov.
Voľnočasové aktivity pre deti
a mládež.

chorých

Poskytovanie
existujúcich služieb.
Napĺňanie kompetencií
podľa Z. z.416/2001
§ 2.

Poskytovanie
existujúcich služieb.
v domácom
Odporúčanie a odborná
pomoc pri poskytovaní
opatrovateľskej služby.

Odborní lekári

Návštevy
prostredí.

ÚPSVaR Trebišov

Odbor sociálnych vecí:
Rozhoduje o poskytovaní soc.
služieb (úhrady), o dávkach soc.
pomoci (príspevok na
kompenzáciu,za opatrovanie,
Poskytovanie
príspevok na bývanie, príspevok na
existujúcich služieb
stravu, školské pomôcky, štipendiá
pre sociálne slabšie rodiny).
Odbor zamestnanosti:
Finančná podpora, aktivačný
príspevok, absolventský príspevok.

Materská škola

Kontakt so spoločenským
prostredím (organizovanie dňa
matiek, deň detí, vianočná
akadémia, a atď.)

Pokračovanie
v činnosti.

Zdroj: OcÚ Kravany

2.3.7 ANALÝZA POŽIADAVIEK PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ĎALŠÍCH OBYVATEĽOV

35

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kravany 2018-2023

V tabuľke 19 je detailný prehľad členenia cieľových skupín, poskytovateľov a požiadaviek na
rozvoj sociálnych služieb.

TABUĽKA 19: KLIENTI / OBČANIA, KTORÍ POTREBUJÚ SOCIÁLNE SLUŽBY/

Priemerná
početnosť
Cieľová skupina
osôb

Subjeky a ich služby

Osamelí
dôchodcovia

5

Poskytovanie
Služby: obec, obvodní lekári,
už existujúcich služieb.
farské úrady.
Klubové aktivity

59 podľa
info z
UPSVaR

Služby: obec – drobné
služby, získavanie
pracovných návykov v rámci
aktivačnej činnosti, pomoc
pri administratívnzch
úkonoch

Nezamestnaní

Dôchodcovia

63

Služby: obec, farské úrady kontakt so spoločenským
prostredím, lekári.

Dlhodobo chorí

1

Služby: obec, farské úrady,
kontakt so spoločenským
prostredím, lekári

Občania so ZPS
a ZŤP

14

Obec neposkytuje žiadne
služby tejto skupine.

Požiadavky na sociálne
služby a potreby
cieľovej skupin

Poskytovanie
už existujúcich služieb.
Zostaviťregister
vzdelanostnej štruktúry
nezamestnaných.
Rekvalifikačné vzdelávanie
REPAS
Poskytovanie
už existujúcich služieb
Realizácia zámeru denného
stacionáru, stravovanie,
Klubové aktivity
Poskytovanie
už existujúcich služieb.
Realizácia zámeru denného
stacionáru, stravovanie
opatrovateľská služba
Klubové activity,
stravovanie, zámeru
denného stacionáru
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Rómovia

148

Nízka vzdelanostná úroveň.
Služby: obec-aktivačné
práce, komunitná sociálna
práca,

Poskytovanie už
existujúcich
služieb.Vytváranie
podmienok pre vzdelávanie,
zamestnanosť a
zamestnateľnosť.
Vybudovanie komunitného
centra

Zdroj: OcÚ Kravany

2.4

SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY
Vhodná klíma pre život ľudí

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatok finančných zdrojov obce

Dobrá dostupnosť územia vzhľadom na

Málo programov pre rómske deti v obci.

blízkosť mesta Košice

Nedokončená infraštruktúra obce.

Výhodná poloha obce

Chýbajúci sociálna a zdravotná starostlivosť

Stúpajúca demografická krivka

Starnutie populácie

Prevádzkovanie materskej školy

Chýba intenzívne a systematické sociálne

Vidiecky character osídlenia

poradenstvo

Pramene dobrej vody – dostatok

Chýbajúci priebežný monitoring sociálnych

individuálnych vodných zdrojov

problémov, potrieb a vzťahov

Kvalitné životné prostredie v obci –

Nedostačujúci bytový a domový fond

minimalne zaťaženie hlukom, prašnosťou

Vysoká nezamestnanosť

Pozitívny prístup samosprávy

Nedostatok inovatívnych podnikateľských

Vysoké zastúpenie lesných porastov

zámerov

Duchovná útecha farnosti

Neexistujúca kanalizácia

Dobré vzťahy medzi nerómskym a rómskym
obyvateľstvom
Spolupráca obecného úradu s rómskou
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komunitou
Rekonštruovaný kultúrny dom, oddychová
zóna
Organizovanie kultúrno-spoločenských
a športových podujatí
PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

Možnosť získavania finančných prostriedkov Možné

konflikty

medzi

kľúčovými

na sociálne služby z fondov Európskej únie.

účastníkmi.

Dobré vzťahy v rámci regiónu.

Odchod mladých ľudí a vzdelanej pracovnej

Nízke zastúpenie neformálnych združení,

sily

klubov, občianskych združení

Nedostatok podnikateľských zámerov

Využitie aktívnych nástrojov politiky trhu

a obavy z podnikateľského rizika

práce (REPAS, aktivačné práce, ..)

Nevýhodné podmienky čerpania úverových

Vybudovanie multifunkčného ihriska

zdrojov z komerčných bánk

Zveľadenie oddychových zón

Konkurencia obcí pri čerpaní štrukturálnej

Realizácia separovaného zberu so

pomoci a verejných zdrojov na rozvoj a

zavedením ekonomických nástrojov, ktoré

budovanie infraštruktúry obce

budú motivovať obyvateľov, aby mali

Vandalizmus nedisciplinovanosť obyvateľov

záujem separovať odpad

pri dodržiavaní poriadku a VZN

Plánovanie rozšírenia turistických a

Neochota obyvateľov vzdelávať sa

cyklistických trás

Nekontrolovaný nárast nelegálnych skládok
Hydroklimatické zmeny
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3

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová časť Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kravany je previazaná s
prioritami, špecifickými cieľmi a aktivitami Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Kravany 2018 - 2023 akým je rozširovanie a zvyšovanie úrovne súčasne
poskytovaných sociálnych služieb, vytváranie podmienok pre kvalitnejší život v obci,
zamestnanosť, vzdelávanie, šport, kultúru, klubový život a oddych svojich obyvateľov.

3.1

VÍZIA, CIELE, PRIORITY, AKTIVITY

Ľudia odkázaní na pomoc majú rovnaké právo na kvalitný život ako všetci obyvatelia obce.
Majú právo na svoj rodinný, pracovný, spoločenský život a vzdelávanie a na profesionálnu
úroveň sociálnych služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné využívať koordinovaný
postup všetkých potencionálnych poskytovateľov sociálnych služieb s maximálnym využitím
súčasných ľudských, materiálnych a finančných zdrojov.
Vízie, ciele, priority a aktivity komunitného plánu sú v súlade s dokumentom PHSR Kravany.

3.1.1 PRIORITA Č. 1 - VYTVORENIE PODMIENKY PRE KVALITNÝ ŽIVOT OBČANOV

Opatrenie č. 1.1 Sociálna politika obce
Špecifický cieľ
1.1.1
Aktivity 1.1.2
1.1.3
Opatrenie č. 1.2
Špecifický cieľ

Poskytovať kvalitné služby sociálnej starostlivosti
Zriadenie prevádzky denného stacionára
Stravovanie starších občanov aj formou roznášania stravy
(vytvorenie podmienok)
Podpora aktivít na znižovanie nezamestnanosti (aktivačné práce
a iné formy)
Integrácia MRK
Riešiť problematické otázky života rómskeho obyvateľstva
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1.2.1

Výstavba studne , Stanica hygienickej očisty

1.2.2

Vybudovanie komunitného centra
Realizovaný projekt

Aktivity

3.1.2 PRIORITA Č. 2 - PODPORA ROZVOJA ŠPORTU A AKTÍVNEHO ODDYCHU, PROPAGÁCIA
OBCE
Opatrenie č. 2.1

Skvalitnenie podmienok pre voľnočasové, športové,
kultúrne a spoločenské aktivity obyvateľov a návštevníkov

Špecifický cieľ

Poskytnúť obyvateľom podmienky pre rozvoj športu,
kultúry, pasívneho oddychu a klubovej činnosti

Aktivita

2.1.1

Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí v obci a podpora
tradičných športových podujatí

2.1.2

Realizácia úprav multifunkčného ihriska a sociálnych priestorov
s cieľom lepšej regenerácie športovcov

2.1.3

Vybudovanie oddychovo - relaxačných zón v obci

2.1.4

Realizovať výstavbu detského ihriska

2.1.5

Zriadenie a prevádzka priestoru pre klubovú činnosť dôchodcov
a mládeže v určenej budove vo vlastníctve obce

2.1.6

Spracovanie a realizácia projektu Oddychová zóna pri prameni

3.2

FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Rozpočet obce v oblasti financovania sociálnych služieb je štrukturovaný na výdavky spojené
so zamestnávaním občanov na aktivačné práce, na dotácie detí a mládeže v preškolskom a
školskom veku, stravovanie starších občanov.
V rámci stratégie rozvoja sociálnych služieb v ďalšom období obec počíta s doplnkovými
zdrojmi financovania svojich plánov. Prehľad týchto možností v rámci jednotlivých priorít
a s predpokladanými výdakami sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke.
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3.2.1 PRIORITA Č. 1 - VYTVORENIE PODMIENKY PRE KVALITNÝ ŽIVOT OBČANOV
Predpokladané
Doplnkový
Zdroj
náklady na
zdroj
financovania
aktivitu
financovania

Opatrenie č. 1.1

Sociálna politika
obce

Špecifický cieľ

Poskytovať kvalitné služby sociálnej starostlivosti

1.1.1

1.1.2
Aktivity

1.1.3

Zriadenie prevádzky
denného stacionára
Stravovanie starších
občanov aj formou
roznášania stravy
(vytvorenie
podmienok)
Podpora aktivít na
znižovanie
nezamestnanosti
(aktivačné práce
a iné formy)

Poskytovateľ

poskytovateľ
služby

1000,- /rok

Rozpočet obce OP ĽZ

3000,- /rok

OP ĽZ,
Rozpočet obce UPSVaR, REPAS

Rozpočet obce

Predpokladané
Doplnkový
Zdroj
náklady na
zdroj
financovania
aktivitu
financovania

Opatrenie č. 1.2

Integrácia MRK

Špecifický cieľ

Riešiť problematické otázky života rómskeho obyvateľstva

1.2.1
Aktivity
1.2.2

3.2.2

Výstavba studne,
zriadenie Stanice
hygienickej očisty
Vybudovanie
komunitného centra
Realizovaný projekt

Úrad vlády,
OP ĽZ

5000.-

Rozpočet obce

250 000.- podľa
PD

MV SR, OP ĽZ Rozpočet obce

PRIORITA Č. 2 - PODPORA ROZVOJA ŠPORTU A AKTÍVNEHO ODDYCHU, PROPAGÁCIA

OBCE

Opatrenie č. 2.1

Špecifický cieľ

Skvalitnenie
podmienok pre
voľnočasové,
športové,
Predpokladané
Doplnkový
Zdroj
kultúrne a
náklady na
zdroj
financovania
spoločenské
aktivitu
financovania
aktivity
obyvateľov a
návštevníkov
Poskytnúť obyvateľom podmienky pre rozvoj športu, kultúry,
pasívneho oddychu a klubovej činnosti
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2.1.1

2.1.2

2.1.3
Aktivita
2.1.4

2.1.5

2.1.6

3.3

Organizovanie
kultúrno spoločenských
500.podujatí v obci a
podpora tradičných
športových podujatí
Realizácia úprav
multifunkčného
ihriska a sociálnych
priestorov s cieľom
lepšej regenerácie
športovcov
Vybudovanie
oddychovo 30 000.relaxačných zón v
obci
Realizovať výstavbu
15 000.detského ihriska

MK SR,
Rozpočet obce Nadácie,
Sponzori

PRV

Rozpočet obce
Nadácie,
Sponzori

IROP

Rozpočet obce

PRV

Rozpočet obce
Nadácie,
Sponzori

Zriadenie
a prevádzka
priestoru pre
klubovú činnosť
20 000.MV SR
dôchodcov
a mládeže v určenej
budove vo
vlastníctve obce
Spracovanie
a realizácia projektu
Zámer, podľa PD IROP
Oddychová zóna pri
prameni

Rozpočet obce
Sponzori

Rozpočet obce

IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE A AKTUALIZÁCIA KOMUNITNÉHO PLÁNU
OBCE KRAVANY

Hlavným cieľom monitorovania a hodnotenia procesu implementácie a dosiahnutých
výsledkov je priebežné sledovanie plnenia jednotlivých aktivít a zadefinovaných cieľov v
Komunitnom pláne obce.
Možnými rizikami pri implementácii navrhnutých rozvojových aktivít Komunitného plánu
sociálnych služieb je:
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•

zlyhanie koordinácie zámerov pre jednotlivé cieľové skupiiny občanov

•

neefektívne využívanie viaczdrojového financovania

•

nedostatok finančných zdrojov na financovanie alebo dofinancovanie projektov u
všetkých poskytovateľov sociálnych služieb

•

insolventnosť klientov

Monitorovanie a hodnotenie je priebežným procesom kontroly napĺňania navrhnutých
merateľných ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé opatrenia a aktivity v súlade s
ďalšími strategickými dokumentmi obce. Ide o nepretržitý proces zabezpečovania rovnováhy
medzi cieľmi a možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí.
Obecný úrad v súčinnosti s členmi pracovnej skupiny a všetkých zúčastnených strán bude 1x
ročne predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o stave realizácie Komunitného plánu.
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4
4.1

ZÁVER

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY A ZÁSADY DOBRÉHO SPRAVOVANIA KOMUNITNÉHO
PLÁNU

Všeobecnými princípmi dobrého spravovania realizácie komunitného plánu sociálnych služieb
je 1.PARTICIPÁCIA– zabezpečenie účasti tých, ktorí „musia“ byť zainteresovaní a
umožnenie účasti tých, ktorí „chcú“ byť zainteresovaní, 2.TRANSPARENTNOSŤ–
rozhodovanie v ktorejkoľvek činnosti pri realizácii komunitného plánu je uskutočnené na
základe dopredu známych kritérií a 3.VEREJNÁ ZODPOVEDNOSŤ– dodržiavanie zvolených
kritérií merania výkonnosti, dodržiavanie práva a administratívnych postupov, jasná
komunikácia cieľov.
Samospráva obce sa pri implementácii komunitného plánu bude riadiť týmito zásadami,
ktoré vymedzujú Komunitný plán sociálnych služieb ako záväzný, verejne dostupný rozvojový
dokument za týmto účelom:
 pri profilovaní všetkých rozvojových a rozvoj podporujúcich aktivít v oblasti sociálnych
služieb
 pre tvorbu rozpočtu obce a jeho aktivity sú premietnuté do rozpočtu obce
 pri tvorbe sociálnych projektov
 ktorého aktivity obec priamo realizuje (obec ako realizátor), alebo vytvára a
podporuje vytvorenie podmienok na ich realizáciu (obec ako iniciátor, partner) inými
subjektmi v prospech sociálneho rozvoja obce
 pre všetky subjekty existujúce či vykonávajúce činnosť na území obce, ktoré chcú
realizovať činnosti sociálneho rozvojového charakteru (podnikateľské subjekty,
odborné organizácie, štátne orgány, mimovládny sektor)
 ktorý je priebežne aktualizovaný a reagujúci na prichádzajúce podnety, príležitosti a
zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia
 Za ktorého implementáciu, aktualizáciu a komunikáciu zodpovedajú volené a výkonné
orgány samosprávy obce
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Medzi kľúčové úlohy manažmentu obce bude patriť:
a.) realizovať projekty, ktoré budú prínosom a budú trvalo udržateľné
b.) vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých aktivít
c.) podporovať spoluprácu hlavných aktérov rozvoja obce a koordinovať ich aktivity
d.) pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu nazáklade vopred
stanovených merateľných ukazovateľov

4.2

ZDROJE SPRACOVANIA KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE
KRAVANY


Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Kravany



Komunitný plán rozvoja obce na roky 2007-2010



Štatistický úrad SR



Atlas rómskych komunít 2013



Woleková, H. – Mezianová, M.: Minipríručka pre komunitné plánovanie sociálnych
služieb, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 2004



4.3

Ústava SR

SCHVÁLENIE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE KRAVANY

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kravany na roky 2018 - 2023 bol schválený
Uznenesením Obecného zastupiteľstva v obci Kravany č. 5/2017 na svojom riadnom
zasadnutí dňa 08.12.2017.

----------------------------------Kravany 11.12.2017

Jaroslav Capko
starosta obce
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