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Ú v o d 

 

 Reformou a celkovou decentralizáciou verejnej správy sa naštartovala aj reforma 
verejnej správy v sociálnej oblasti. Od 1. 1. 2003 prešla na obce opatrovateľská služba 
a zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách prešli na obce ďalšie kompetencie 
v sociálnej oblasti. Všeobecne sa od reformy verejnej správy v sociálnej oblasti očakáva, že 
prinesie: 

1. viac služieb, pretože sociálne služby, na rozdiel od zdravotných a vzdelávacích, sú 
nedostatkové v celej štruktúre a vo všetkých regiónoch, 

2.  služby bližšie k občanom, pretože minulý režim postavil sociálnu starostlivosť na 
veľkokapacitných špecializovaných inštitúciách, ktoré vytrhávajú ľudí z ich 
prirodzeného prostredia a tento typ služieb stále prevláda na úkor komunitných 
služieb, 

3. vyššiu kvalitu služieb, čo sa prejaví väčšou rôznorodosťou služieb, ktoré budú 
primeranejšie uspokojovať individuálne potreby a chrániť práva ľudí v sociálnej 
núdzi.  

Zákon o sociálnych službách v § 83 ukladá obciam vypracovanie komunitného plánu 
sociálnych služieb, v ktorom zohľadnia špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb na území obce, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb 
a určuje personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. 
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo, ktorý predkladáme na schválenie je 
výsledkom analýzy existujúceho stavu sociálnych služieb , ako aj analýzy sociologických 
a demografických údajov v meste Fiľakovo. Analýza požiadaviek  prijímateľov sociálnych 
služieb a ostatných obyvateľov mesta bola vypracovaná na základe prieskumu vo forme 
dotazníka v jednotlivých skupinách prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov 
mesta a to podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb. Výsledkom tohto procesu je určenie 
cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v meste Fiľakovo na obdobie rokov 2010-2020. 
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1. Analýza súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb v meste 

V súčasnosti sa v meste Fiľakovo poskytujú tieto druhy sociálnych služieb: 

1. opatrovateľská služba 
2. sociálna služba v jedálni 
3. sociálna služba v zariadení pre seniorov a DSS, ZOS 
4. odľahčovacia služba 
5. sociálna služba v dennom stacionári 
6. sociálna služba v dennom centre    
7. terénna sociálna práca 

Sociálne služby sú poskytované najmä pre tieto cieľové skupiny občanov mesta 
v sociálnej núdzi: 

1. seniori, 
2. zdravotne postihnutí, 
3. rodiny s deťmi, 
4. marginalizované rómske komunity. 

Subjekty poskytujúce sociálne služby: 

1. mesto Fiľakovo 
2. Nezábudka , n.o. ,ktorej zakladateľom je mesto. 

Financovanie sociálnych služieb: 

 V súčasnosti je financovanie sociálnych služieb v meste zabezpečované  financovaním 
a to najmä z týchto zdrojov: 

1. rozpočet mesta, 
2. úhrady od klientov  za obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

žehlenie, údržba bielizne a šatstva) v zariadení sociálnych služieb  a pri vykonávaní 
opatrovateľskej služby, 

3. úhrady za služby jedálne 
4. príspevok z rozpočtu samosprávneho kraja, 
5. vecné a finančné dary od klientov a rodinných príslušníkov, 
6. príspevky zo štátneho rozpočtu na sociálny podnik, aktivačné práce formou 

dobrovoľníckej služby 
7. príspevky od fyzických a právnických osôb – 2 % dane z príjmov, 
8. sponzorské dary a príspevky. 
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Popis súčasného stavu v poskytovaní sociálnych služieb v meste 

 

A. Mesto Fiľakovo 
Poskytuje v súčasnosti nasledovné druhy sociálnych služieb: 

Opatrovateľská služba – sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta Fiľakovo 
fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Fiľakovo, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a v základných sociálnych aktivitách. Mesto 
vykonáva opatrovateľskú službu pre 7 klientov s počtom opatrovateliek 5 v pracovnom 
úväzku 3,9 zamestnanca. Úhrady za túto službu sú určené VZN mesta o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby zo dňa 3. 9. 2009 v znení 
zmien a doplnkov – prílohy č. 4 – Cenník úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby, ktorá je 
určená vo výške 0,70 Eur. Náklady spojené s poskytovaním tejto služby, najmä čo sa týka 
miezd, odvodov, materiálneho zabezpečenia výkonu a náklady súvisiace so sociálnym 
zabezpečením opatrovateliek sú uhrádzané z rozpočtu mesta. Prehľad o výške nákladov 
a úhrad za opatrovateľskú službu od prevzatia tejto kompetencie mestom v roku 2003 
poskytuje nasledujúca tabuľka: 

Názov ukazovateľa/Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Výdavky na opatrovateľskú službu (v 
tis. €) 

57,26 68,34 40,83 37,66 47,73 34,58 26,51 

% z celkových výdavkov rozpočtu 2,29 2,98 1,67 1,09 1,38 0,95 0,94 
Príjmy z úhrad za opatrovateľskú 
službu ( v tis. €) 

4,44 5,32 2,56 2,53 2,60 2,52 2,67 

% z celkových príjmov rozpočtu 0,11 0,13 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 
Od roku 2003, od ktorého mesto vykonáva túto kompetenciu, ktorá naň prešla z bývalého 
Okresného úradu v Lučenci sledujeme pokles podielu výdavkov na túto sociálnu službu na 
celkových výdavkoch rozpočtu mesta a tiež aj postupný pokles príjmov z úhrad za 
opatrovateľskú službu na celkových príjmoch rozpočtu mesta. Príčin tohto stavu môže byť 
viac: prvou príčinou je postupný prirodzený úbytok opatrovaných a tým aj počtu 
opatrovateliek (úmrtie), druhou príčinou je postupné odchádzanie tých opatrovaných 
a opatrovateľov, ktorí sa starali o rodinného príslušníka a požiadali o príspevok na 
opatrovanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalším dôvodom je odčlenenie časti 
opatrovateľskej služby s príslušným počtom opatrovateliek do pôsobnosti mestom založenej 
neziskovej organizácie Nezábudka v roku 2005. 

Denné centrum – bývalý Klub dôchodcov, ktorý mesto prevádzkuje viac rokov v prenajatom 
objekte na Rázusovej ulici. Zariadenie poskytuje priestory na stretávanie sa, kultúrnu 
a klubovú činnosť dôchodcov v meste. Denné centrum navštevuje pravidelne 3x týždenne 
okolo 45 občanov mesta. Klub je otvorený v pondelok, stredu a v piatok v čase od 13,00 do 
17,00 hodiny. Mesto uhrádza náklady spojené s prevádzkou zariadenia (režijné náklady, 
materiálové výdavky, mzda a odvody správcu centra). Ročná výška nájomného za priestory 
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predstavuje 1660 €, nájomný pomer je uzatvorený vždy len na obdobie jedného roka. Prehľad 
o výške nákladov mesta spojených s prevádzkovaním denného centra je nasledovný: 

Názov 
ukazovateľa/rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výdavky na 
prevádzku denného 
centra 

1,36 1,22 1,16 2,00 2,35 2,26 2,35 2,51 2,76 13,92 

% z celkových 
výdavkov rozpočtu 

0,11 0,08 0,05 0,07 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,49 

 

Výdavky na prevádzkovanie denného centra sú počas sledovaného obdobia rovnomerné, ako 
aj ich podiel na rozpočte mesta, absolútna výška výdavkov má narastajúci trend, kým podiel 
na celkových výdavkoch rozpočtu sa mení v závislosti od každoročnej výšky výdavkov 
rozpočtu. 

Príspevky na stravovanie dôchodcov 

Mesto podporuje organizované stravovanie dôchodcov finančným príspevkom na stravovaciu 
jednotku (deň) z rozpočtu mesta v závislosti od výšky dôchodku. Na základe tohto kritéria je 
výška príspevku stanovená takto: 

0,13 €/na stravovaciu jednotku pri výške dôchodku v rozpätí od 293,41 do 336,26  € 
0,27 €/na stravovaciu jednotku pri výške dôchodku v rozpätí od 249,39 do 293,40  €  
0,40  €/na stravovaciu jednotku pri výške dôchodku v rozpätí  do 249,38  €. 

Rozpätie jednotlivých kategórií sa upravuje v závislosti od úprav výšky dôchodkových dávok. 

V súčasnosti týmto spôsobom mesto prispieva na stravu 18 dôchodcom. 

Názov 
ukazovateľa/rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Výdavky na 
stravovanie 

2,57 1,63 2,42 2,04 3,90 5,23 1,79 2,40 1,66 1,33 

% z celkových 
výdavkov rozpočtu 

0,20 0,11 0,11 0,08 0,17 0,21 0,05 0,06 0,05 0,04 

 

Absolútna výška výdavkov v sledovanom období sa mení v závislosti od počtu záujemcov 
o spoločné stravovanie dôchodcov, percentuálny podiel na výdavkoch rozpočtu mesta je 
závislý od celkovej výšky rozpočtu výdavkov mesta na príslušný rok.  

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 
 

Názov 
ukazovateľa/rok 

2000 2001 2002 200
3 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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Výdavky na 
poskytnutie 
jednorazových 
dávok v tis. 
Sk/€ 

1,41/ 
0,47 

7,43/ 
0,25 

8,8/ 
0,29 

1,9/
0,06 

6,47 
/2,15 
 

33,07 
/1,10 

4,8 
/0,16 

6,35 
/0,21 

4,5 
/0,15 

9,82/
0,33 

 

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele súčinnosť štátnym orgánom 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových 
pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Úzko spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Fiľakove 
a v súčinnosti s nimi sledujeme fyzický a psychický vývin detí zverených do náhradnej 
osobnej starostlivosti. 

Počet detí zverených do náhradnej osobnej starostlivosti 

2005 2006 2007 2008 2009 
0 
 
 

41 22 58 58 
     

 

Počet písomných informácií o rodinných a sociálnych pomeroch (šetrenia) 

2005 2006 2007 2008 2009 
0 
 
 

33 15 43 53 
     

 

Počet zamestnancov (sociálnych) pracovníkov: 10 

Počet rodín s deťmi do 3 rokov: 345  

Počet rodín s dvomi deťmi do 3 rokov: 44 rodín 

Terénna sociálna práca 

 Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo sa vykonáva v rámci implementácie projektu 
s týmto názvom a to od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2010. Tomuto projektu predchádzala 
implementácia pilotného projektu Program podpory a rozvoja komunitnej sociálnej práce 
v obciach od roku 2005 až do roku 2008. V súčasnosti terénnu sociálnu prácu vykonávajú 2 
terénni sociálni pracovníci a 6 asistenti terénneho sociálneho pracovníka. Cieľovou skupinou 
v rámci implementácie projektu sú marginalizované rómske komunity a hlavnou náplňou 
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práce TSP a ATSP je sociálna práca s touto komunitou priamo v teréne, v prostredí, v ktorom 
žijú a pohybujú sa. Sociálnou prácou v komunite sa podporuje sociálna inklúzia osôb 
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 
starostlivosti ,s osobitným zreteľom na MRK. Implementácia projektu sa blíži ku koncu 
(marec 2010), a preto už možno hodnotiť tento projekt ako úspešný, pretože sa do neho 
zapojilo viac než 65 % príslušníkov MRK a týmto bola poskytnutá pomoc pri hľadaní 
zamestnania, v rôznych krízových životných situáciách, pri riešení kvality života, bývania, 
zdravotnej starostlivosti, sociálnej integrácie, organizovania voľno časových aktivít detí 
a rôznych charitatívnych zbierok pre príslušníkov MRK. 

B. Analýza súčasného stavu sociálnych služieb poskytovaných neziskovou 
organizáciou Nezábudka 

       Nezábudka, n.o., Fiľakovo, je nezisková organizácia, ktorú uznesením Mestského 
zastupiteľstva vo Fiľakove č. 23 zo dňa 23.09.2005 založilo Mesto Fiľakovo podľa zákona č. 
213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, aby 
poskytovala sociálne služby pre starých a zdravotne postihnutých občanov v meste Fiľakovo 
v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Do registra neziskových 
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola organizácia zapísaná rozhodnutím 
Krajského úradu v Banskej Bystrici č. OVVS/NO-51/2005 dňa 19.10.2005. Svoju činnosť 
n.o. zahájila 01.01.2006. V registri subjektov,  poskytujúcich sociálne služby v rámci 
Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), bola  zaregistrovaná dňa 4.4.2006 na 
konkrétny druh sociálnych služieb – Opatrovateľská služba v zmysle § 15 zákona č. 195/1998 
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.   

V roku 2008 začala n.o. prevádzkovať budovu bývalej MŠ, ktorú zrekonštruovalo 
mesto Fiľakovo za účelom zriadenia domova dôchodcov. V registri BBSK n.o. zaregistrovala 
rozšírenie svojej činnosti dňa 19.04.2008 na ďalšiu sociálnu službu – Domov dôchodcov 
s kapacitou 17 miest v súlade s § 24 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci so začiatkom 
poskytovania tejto služby 10.04.2008. V priebehu roka 2008 bola zvýšená kapacita zariadenia 
na 32 miest.  

V roku 2009 dokončením budovy zariadenia sa zvýšila kapacita zariadenia na 53 
pobytových miest a v druhom polroku 2009 bola zahájená aj činnosť jedálne pre seniorov 
a ZŤP občanov. Od decembra 2009 má organizácia  registrované viaceré druhy sociálnych 
služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktoré zabezpečuje 
pobytovou, ambulantnou alebo terénnou formou.     

Počet stálych zamestnancov organizácie je 30 s 29,1 úväzkom. Okrem toho n.o. 
organizuje aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a absolventskú prax v počte 10-
15 uchádzačov o zamestnanie. V roku 2009 získala organizácia ako prvá v okrese Lučenec 
postavenie sociálneho podniku, v rámci ktorého zamestnáva 5 zamestnancov. 
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Cieľom organizácie do budúcnosti je rozširovať okruh sociálnych služieb v súlade 
s požiadavkami regiónu a zámermi mesta,  zvyšovať ich kvalitu a prispievať k spokojnosti 
prijímateľov služieb.   

Stáli zamestnanci n.o. podľa úsekov 

Opatrovateľky 
opatrovat. 
služby v teréne 

Zdravotný úsek 
ZPS, ZOS,DSS 

Sociálny úsek Jedáleň Vedenie n.o. + 
obslužný 
personál 

7 10 2 3 8 

 

Druhy poskytovaných sociálnych služieb: 

 Zariadenie pre seniorov /ZPS/ 

- forma soc. služby – celoročná  pobytová  

- kapacita ZPS – 25 miest 

- cieľová skupina – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktoré 

                                dovŕšili dôchodkový vek /seniori/ 

Prehľad financovania ZPS počas jeho prevádzkovania 

Rok 2008 2009 

Výdavky na ZPS /tis.€/  312,45 232,44 

% z celkových výdavkov n.o. 86,47 71,77 

Príjmy z úhrad v ZPS /tis.€/ 55,87 89,94 

% z celkových príjmov n.o. 16,34 29,46 

 

Domov sociálnych služieb /DSS/ 

- forma soc. služby – celoročná pobytová 

- kapacita DSS po schválení BBSK – 20 miest 

- cieľová skupina – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom  

                                odkázanosti V a VI, fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky  

                                nevidiace so stupňom odkázanosti najmenej III    
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Zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/ 

- forma soc. služby – celoročná pobytová služba na určitý čas 

- kapacita ZOS – 8 miest 

 - cieľová skupina – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým nemožno          
poskytnúť opatrovateľskú službu 

Prevádzkovanie DSS a ZOS ako súčasť zariadenia sociálnych služieb je spustené od roku 
2010.   

 

Opatrovateľská služba 

- forma soc. služby – terénna 

- počet prijímateľov – podľa požiadaviek /20-30/ 

- cieľová skupina – fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom  

                                odkázanosti najmenej II, fyzické osoby odkázané na pomoc pri úkonoch 

                                starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 

 

Prehľad financovania opatrovateľskej služby v rokoch 2008-2009  

Rok/ukazovateľ 2008 2009 

Výdavky na opatr. službu 
/tis.€/ 

48,87 53,98 

% z celkových výdavkov n.o. 13,53 16,67 

Príjmy z úhrad opatr. služby 4,64 5,77 

% z celkových príjmov n.o. 1,36 1,89 

 

Odľahčovacia služba 

- forma sociálnej služby – pobytová, terénna 

- kapacita po schválení BBSK – 2 miesta v ZPS, v teréne podľa potreby 

- cieľová skupina – fyzické osoby, ktoré opatrujú iné fyzické osoby s ŤZP počas obdobia, 

                                v ktorom nemôžu opatrovanie vykonávať 

 

Jedáleň  
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- forma soc. služby – ambulantná, terénna 

- kapacita – 30 jedál 

- cieľová skupina – fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na  

                                uspokojovanie základných životných potrieb, fyzické osoby s ŤZP alebo 

                                nepriaznivým zdravotným stavom, fyzické osoby v dôchodkovom veku 

Prehľad financovania jedálne pre seniorov v roku 2009 /6 mesiacov/  

Rok/ukazovateľ 2009 

Výdavky na jedáleň /tis.€/  37,46 

% z celkových výdavkov n.o. 11,56 

Príjmy v jedálni 5,93 

% z celkových príjmov n.o. 1,94 

 

Počet klientov, ktorým boli poskytnuté sociálne služby v n.o. 

Rok/druh soc. 
Služby 

2008 2009 

Opatr. služba 41 34 
ZPS 30 42 
Jedáleň  28 
V tabuľke je uvedený počet všetkých klientov, ktorým boli poskytnuté služby, bez ohľadu na 
dĺžku prijímania služby    

Popis štandardných služieb 

a. Odborné činnosti 

- základné sociálne poradenstvo – je vykonávané sociálnymi pracovníkmi a jeho úlohou je 
poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenie problémov klientov, resp. 
sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci  

- pomoc pri odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – je vykonávaná 
sociálnymi pracovníkmi na základe písomného súhlasu fyzickej osoby a je zameraná na 
pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní žiadostí, styku 
s úradmi, vypisovaní tlačív a pod. 

- sociálna rehabilitácia -  je vykonávaná pracovníkmi sociálneho a zdravotného úseku 
a dobrovoľníkmi a spočíva najmä v nácviku používania pomôcok, v priestorovej orientácii, 
v pomoci samostatného pohybu, v sociálnej komunikácii s ostatnými prijímateľmi služieb 
a personálom 
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- ošetrovateľská starostlivosť – je vykonávaná pracovníkmi zdravotného úseku 
a dobrovoľníckou službou   

b. Obslužné činnosti   

- ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva -  je zabezpečené 
vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky. Bývanie je zabezpečené v miestnostiach 
s príslušenstvom a s vybavením, ktoré poskytuje zariadenie. Podrobný rozpis služieb a obsah 
vybavenia miestností je obsahom Prevádzkového poriadku. 

- stravovanie – je zabezpečené vo vlastnej stravovacej prevádzke v súlade so zásadami 
zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnych služieb 

c. Ďalšie činnosti  

- zabezpečovanie záujmovej činnosti -  vykonávaná v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi 
a jej úlohou je kultúrna, spoločenská , športová činnosť spočívajúca v návšteve kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatí so sprevádzaním sociálneho pracovníka alebo 
dobrovoľníka, v príprave spoločných akcií v zariadení za spolupráce škôl, MsKS, Jednoty 
dôchodcov, v príprave ozdôb a pohostenia  

- úschova cenných vecí – zabezpečená v zariadení vlastnými prostriedkami a priestormi             

d. Opatrovateľská služba 

 – terénna sociálna služba, vykonávaná vlastnými pracovníkmi v meste Fiľakovo na základe 
rozhodnutia Mesta Fiľakovo o odkázanosti na sociálnu službu a na základe žiadosti 
prijímateľa sociálnej služby o konkrétne úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a iné 
sociálne aktivity 

e. Podporné služby 

- odľahčovacia služba – zabezpečenie sociálnej služby je realizované v priestoroch ZPS 
pobytovou terénnou formou v prípade žiadosti fyzickej osoby, ktorá opatruje fyzickú osobu 
s ŤZP, počas obdobia, v ktorom fyzická osoba nemôže opatrovanie vykonávať. Služba je 

vykonávaná pracovníkmi zdravotného úseku a opatrovateľskej služby. Opatrovanej osobe je 
poskytnuté ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, stravovanie, pomoc v domácnosti 

- jedáleň – poskytuje sa stravovanie fyzickým osobám s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným 
stavom alebo ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Stravovanie sa poskytuje aj formou donášky 
stravy prostredníctvom opatrovateľskej služby. 

f. Nadštandardné služby 

V rámci svojich možností zabezpečuje zariadenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom osobných návštev obvodného lekára 1x týždenne vo vlastných priestoroch vo 
vlastnej ambulancii. Predpisovanie a donáška liekov a iných zdravotných pomôcok je 



13 

 

zabezpečené dodávateľsky priamo do zariadenia.  Okrem toho zabezpečujeme služby 
kaderníčky, pedikérky a masáže na základe záujmu klientov 1x mesačne. V zariadení je 
k dispozícii spoločenská miestnosť s veľkoplošnou televíznou obrazovkou a možnosti 
používania šijacieho stroja, vonkajšej terasy. Zdravotný úsek realizuje objednávanie 
u odborných lekárov, zabezpečuje sanitku a prepravnú službu pri odvoze na vyšetrenia. 
Sociálny úsek vykonáva na základe poverení klientov styk s úradmi, poštou, bankou, rodinou, 
telefonicky kontaktuje príbuzných.  

Na základe dohody so správcom Katolíckeho farského úradu vo Fiľakove 1x mesačne je 
v spoločenských priestoroch odslúžená omša.  

Spolupráca s rodinou občana a komunitou                  

Práca s klientmi je realizovaná na báze dobrovoľnosti, osobného prístupu, zachovania 
maximálnej diskrétnosti, slušnosti a ohľaduplnosti. Do zariadenia je voľný prístup pre rodinu 
a príbuzných, ktorí majú možnosť spolupracovať pri príprave sviatkov, osobných jubileí a aj 
sa na nich aktívne zúčastňovať. Osobne, telefonicky, písomne sú oznamované rodine údaje 
o chorobe, hospitalizácii klienta, o jeho problémoch, prípadne osobných potrebách. 
Konzultované sú návštevy lekárov a zdravotníckych zariadení. Zariadenie organizuje viaceré 
spoločné akcie /mesiac úcty k starším, okrúhle narodeniny, Vianoce, Mikuláš, jarný guľáš/, na 
ktoré sú  pozývaní aj rodinní príslušníci. Spolupracujeme aj s organizáciami v meste – Jednota 
dôchodcov, Mestské kultúrne stredisko, základné a stredné školy, žiaci ktorých nám 
pomáhajú pripravovať kultúrne a spoločenské programy.  

SWOT analýza organizácie 

Silné stránky organizácie: - odborne a sociálne zdatný personál 
                                            - podpora zo strany samosprávy – mesto Fiľakovo 
                                            - primerané priestorové a materiálne kapacity 
                                            - ideálna poloha /mestský park/   
                                            - potreba sociálnych služieb pre seniorov 
                                            - zriadený sociálny podnik 
Slabé stránky organizácie: - ekonomicky a sociálne slabý región 
                                             - chýbajúci sponzori 
                                             - nedostatočná inštitucionálna prepojenosť  
                                             - administratívna náročnosť rozširovania služieb  
Ohrozenia: - zvyšovanie nezamestnanosti a sociálnej odkázanosti občanov 
                   - pokles reálnych príjmov obyvateľov 
                   - platobná neschopnosť poberateľov sociálnych služieb 
                   - nepravidelnosť vo financovaní  
                   - nedôvera seniorov k poskytovateľom soc. služieb 
Príležitosti: - možnosti rozširovania sociálnych služieb v zmysle zák. č.                     
                      448/2008 Z.z.  
                    - poskytovanie sociálnych služieb aj pre obyvateľov iných miest  
                      a obcí 
                    - využívanie viac zdrojového financovania pri poskytovaní sociálnych 
                      služieb 
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                    - zapojenie dobrovoľníkov a absolventov do činnosti n.o.     
                    - využívanie zdrojov EÚ cez granty a projekty 
                    - možnosť využitia výhod sociálneho podniku pri prijímaní nových 
                           zamestnancov              
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2. Analýza sociologických a demografických údajov v meste Fiľakovo 

 

 Analýza potrieb obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálne služby je prioritou 
v komunitnom plánovaní. Potreby sa určujú na základe dvoch rozdielnych súborov dát. 
Prvým súborom dát sú štatistické a ekonomické údaje o obyvateľstve mesta. Tieto údaje 
nám napovedia, v akej miere sú v populácii zastúpení obyvatelia, ktorí sú užívateľmi 
sociálnych služieb: seniori, osoby so zdravotným postihnutím, neprispôsobiví občania , najmä 
marginalizované rómske komunity a pod. Ak chceme z demografickej štruktúry komunity 
vypočítať jej aktuálne či budúce potreby, použijeme k tomu „normatívy potrieb“. Normatívy 
potrieb nám napovedia, aký podiel osôb z konkrétnej cieľovej skupiny bude potrebovať danú 
službu. Normatívy nám napr. určujú koľko seniorov (aké percento z tých, čo majú 65 a viac 
rokov) bude asi potrebovať opatrovateľskú službu vo svojej domácnosti. 

 Potreby, ktoré takýmto spôsobom určíme, majú len pravdepodobný charakter. Preto sa 
pri analýze pracuje aj s druhou skupinou údajov, ktoré majú charakter tzv. kvalitatívnych 
(subjektívnych) dát. Na základe prieskumu medzi obyvateľmi sa potom kvantitatívne 
(objektívne) údaje o miere potrieb, získané z demografických údajov o obyvateľstve korigujú.  

Prieskum potrieb bol vykonaný dotazníkovou metódou vo všetkých definovaných 
skupinách občanov odkázaných na sociálne služby. Výsledky tohto prieskumu sú uvedené 
v kapitole č. 3 tohto dokumentu. 

Na začiatku spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Fiľakovo sme 
mali k dispozícii tieto základné sociálno-demografické údaje o meste a jeho obyvateľoch. 

Základné demografické údaje   Stav k 31.12.2009 
Počet obyvateľov 10406 
Veková štruktúra obyvateľov  
Predproduktívny vek – do 18 rokov 2308 
Produktívny vek od 19 do 60 rokov 6453 
Poproduktívny vek nad 60 rokov 1645 
Celkový počet rodín 3530 
Z toho s nezaopatrenými deťmi 1160 
Počet novorodencov za rok 2009 139 
Počet úmrtí za rok 2009 91 
Počet svadieb za rok 2009 44 
Počet rozvodov za rok 2009 34 
Počet neúplných rodín s deťmi  552 
Počet nezamestnaných občanov 1456 
Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov  
65-69 rokov 454 
70 -74 rokov 286 
75 – 79 rokov 233 
80 – 84 rokov 162 
85 – 90 rokov 98 
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90 a viac rokov 16 
Počet domácností jednotlivcov osamelo 
žijúcich nad 65 rokov 

426 

Počet občanov s ŤZP 916 
K získaniu úplného prehľadu o sociálno-demografickom vývoji v meste predkladáme 

aktuálne údaje o nezamestnanosti, resp. sociálnej odkázanosti obyvateľov mesta Fiľakovo 
získané z evidencií Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  - detašované pracovisko Fiľakovo 
k 31.12.2009: 

Údaj Počet 
Počet evidovaných nezamestnaných 1456 
Počet dlhodobo nezamestnaných 870 
Počet nezamestnaných s nízkym vzdelaním 858 
Počet poberateľov dávok hmotnej núdze 874 
Počet viacdetných evidovaných rodín 23 

Pri skúmaní sociálno-demografického vývoja v meste Fiľakovo nesmieme opomenúť 
skutočnosť, že v meste žije vysoká koncentrácia obyvateľov patriacich k marginalizovaným 
rómskym komunitám, z celkového počtu obyvateľov 10406, Rómovia tvoria komunitu, ktorej 
počet bol kvantifikovaným odhadom stanovený na 3310 obyvateľov, čo predstavuje 31,8 % 
podiel na celkovom počte obyvateľov mesta. Podľa veku je zloženie rómskeho obyvateľstva 
nasledovné: 

Údaj Počet % 
Celkový počet príslušníkov 
MRK 

3310 31,80 obyvateľov mesta 

Vek 0-15 rokov 1180 35,64 z celkového počtu 
MRK 

Vek 16-25 rokov 723 21,84 z celkového počtu 
MRK 

Vek 26-59 rokov 1187 35,87 z celkového počtu 
MRK 

Nad 60 rokov 220 6,65 z celkového počtu MRK 
Muži 1470 44,41 z celkového počtu 

MRK 
Ženy 1840 55,59 z celkového počtu 

MRK 
 

Z uvádzaného počtu príslušníkov MRK podľa kvantifikovaného prehľadu uvádzame aj 
aktuálne údaje o nezamestnanosti, resp. sociálnej odkázanosti tejto komunity: 

Údaj Počet 
Počet evidovaných nezamestnaných 811 
Počet dlhodobo nezamestnaných 495 
Počet nezamestnaných s nízkym vzdelaním 578 
Počet poberateľov dávok hmotnej núdze 560 
Počet viacdetných evidovaných rodín 23 
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 Zistené aktuálne sociálno-demografické údaje budú mestu ako objednávateľovi 
sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách slúžiť ako východisko k vypracovaniu 
analýzy potrieb sociálnych služieb. Pri spracovaní tejto analýzy sme vychádzali z podmienok 
v meste Fiľakovo a zároveň z odbornej literatúry, najmä z príručky Komunitné plánovanie 
sociálnych služieb, ktoré vydala nadácia SOCIA v roku 2004 (autori: PhDr. Helena 
Woleková, PhD., Mgr. Marcela Mezianová). 

 Demografický vývoj v meste nám naznačuje, že mesto má v predproduktívnom veku 
2308 obyvateľov (22,18 %), kým v poproduktívnom veku je to 1645 obyvateľov (15,81 %), 
z údajov o narodení detí  a úmrtí tiež vyplýva prirodzený prírastok obyvateľstva, keďže 
v roku 2009 sa narodilo celkom 139 detí a umrelo 91 obyvateľov, tento prirodzený prírastok 
predstavuje +48 obyvateľov. Vysoký podiel obyvateľov mesta v predproduktívnom veku 
naznačuje, že v budúcnosti by sa pozornosť v oblasti sociálnych služieb mala zamerať najmä 
na rodiny s deťmi, týka sa to však najmä rodín z MRK, kde deti v predproduktívnom veku 
z celkového počtu 2308 detí prestavujú 51,13 % (1180 detí vo veku do 15 rokov). Táto 
pozornosť je nevyhnutná a upozorňujú nás na jej zvýšenie aj ďalšie ukazovatele: počet 
rozvodov a ich podiel na počte sobášov sa zvyšuje, počet rodín s nezaopatrenými deťmi, 
počet neúplných rodín i počet viacdetných rodín, ktoré evidujeme najmä v rómskej komunite.  

 Za veľmi nepriaznivý ukazovateľ podmieňujúci ekonomické a sociálne postavenie 
obyvateľov mesta musíme považovať aj mieru nezamestnanosti. Ak vychádzame z aktuálnych 
údajov demografického zloženia obyvateľov a z údajov UPSVaR o počte evidovaných 
nezamestnaných, z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku  6453 obyvateľov, je 
evidovaných nezamestnaných  1456 obyvateľov mesta, čo je 22,56 %. Zaujímavá je aj 
štruktúra nezamestnaných, z ktorých dlhodobo nezamestnaných je celkom 870 obyvateľov, čo 
predstavuje 59,75 %, to znamená, že prácu nemajú títo občania najmenej 1 rok, pričom 
nezamestnaných s nízkym vzdelaním je 858 osôb, čo predstavuje z celkového počtu dlhodobo 
nezamestnaných až 98,62 %. S nezamestnanosťou ruka v ruke kráča zlá ekonomická situácia 
týchto občanov a ich rodín a odkázanosť na dávky v hmotnej núdzi. Tieto dávky v meste 
Fiľakovo poberá celkom 874 občanov, ale sú na ne odkázaní aj s nimi posudzovaní rodinní 
príslušníci, len pri odhade, že na každého poberateľa sociálnej dávky sú odkázaní najmenej 3 
rodinní príslušníci je v meste Fiľakovo v hmotnej núdzi najmenej 2622 obyvateľov mesta, čo 
tvorí z celkového počtu obyvateľov mesta 25,2 %, teda štvrtina obyvateľov mesta, žije na 
hranici životného minima! Nezamestnanosťou a sociálnou odkázanosťou sú postihnutí všetci 
obyvatelia mesta, ale zvlášť treba vyzdvihnúť podiel MRK, ktorí sa vo významnej miere 
podieľajú na tejto nepriaznivej situácii. Z celkového počtu evidovaných nezamestnaných 
Rómovia tvoria 55,7 %, kým dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu nezamestnaných 
je 56,9 %. Ešte nepriaznivejšia situácia je vo vzdelanostnom zložení evidovaných 
nezamestnaných, z ktorých nízke vzdelanie má až 67,4 % Rómov. Z celkového počtu 
poberateľov dávok v hmotnej núdzi Rómovia tvoria 64,1 % (560 obyvateľov), v danom 
prípade treba poznamenať, že na dávky v hmotnej núdzi v tejto komunite je odkázaných 
najmenej 1680 obyvateľov, pri dodržaní postupu výpočtu sociálne odkázaných z celkového 
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počtu obyvateľov. Treba však povedať, že rómske rodiny sú oveľa početnejšie a na 
poberateľa dávky v hmotnej núdzi je odkázaných viac rodinných príslušníkov, preto naše 
odhady počtu sociálne odkázaných občanov – Rómov sa pohybujú v rozmedzí od 2200 až do 
2300 sociálne odkázaných. 

 Tento krátky prehľad nás upozorňuje na skutočnosť, že mesto bude musieť aj 
v budúcnosti venovať pozornosť sociálnej inklúzii vylúčených rómskych komunít za cieľom 
zníženia tempa sociálneho vylučovania a zlepšenia situácie v oblasti zamestnanosti, 
vzdelania, zdravotnej starostlivosti a rozširovania osvety vo všetkých oblastiach, s cieľom 
sociálneho začlenenia tejto komunity do majoritného obyvateľstva. Na riešenie týchto 
problémov mesto v súčasnosti vypracovalo Žiadosť o podporu Lokálnej stratégie 
komplexného prístupu mesta Fiľakovo, ktorá je v súčasnosti na posúdení na Úrade 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Od roku 2005 až do súčasnosti najprv 
implementáciou projektu Podpora komunitnej sociálnej práce v obciach a neskôr Terénna 
sociálna práca v meste Fiľakovo sa mesto snaží zmierňovať nepriaznivé situáciu v meste na 
tomto úseku. Táto práca však má dlhodobý charakter a jej výsledky ťažko dokumentovať 
v krátkodobom horizonte. Chceme v nej pokračovať a uchádzame sa o grant zo štrukturálnych 
fondov (Európsky sociálny fond) vypracovaným projektom Kontinuálne pokračovanie 
terénnej sociálnej práce v meste Fiľakovo. Určitým riešením by bolo aj zriadenie 
komunitného centra, ktoré by inštitucionálne pokrývalo tento druh sociálnych služieb. Jeho 
zriadenie však bude závisieť od finančných možností mesta, prípadne ďalšej spolupráce 
s partnerom Lokálnej stratégie komplexného prístupu – s.r.o. Cebrian. 

 Starostlivosť o seniorov v meste (ale aj v blízkom okolí) je zabezpečovaná 
prostredníctvom pobytovej služby v zariadení pre seniorov pri n.o. Nezábudka a terénnou 
opatrovateľskou službou vykonávanou n.o. Nezábudka a mestom. Ak vychádzame zo 
súčasného počtu obyvateľov mesta v poproduktívnom veku a normatívov uvedených 
v spomínanej publikácii,  na 1249 osôb starších ako 65 rokov, malo  5%, t.j. 62 osôb 
potrebovať služby v zariadení sociálnych služieb, ktorého kapacita v súčasnosti je 53 osôb. 
Na opatrovateľskú službu by z tohto počtu osôb malo akceptovať cca 6 % seniorov, čo je 75 
osôb. V súčasnosti sa opatrovateľská služba Nezábudkou a mestom poskytuje podľa 
požiadaviek od 30 do 40 osôb. V nasledujúcej tabuľke ešte uvedieme podiel osôb 
potrebujúcich pomoc pri sebaobsluhe podľa miery závislosti (miera závislosti bola stanovená 
na základe použitej literatúry): 

Vek osoby % závislých 
osôb 
celkom/počet 

% minimálne 
závislý/počet 

% ľahkej 
závislosti/počet 

% strednej 
závislosti/počet 

% ťažkej 
závislosti 
/počet  

65-69 
rokov 

3/14 1,5/7 1,5/7 0 0 

70 -74 
rokov 

7/20,5 3/8,5 2/6 2/6 0 

75 – 79 
rokov 

10,5/24,5 4/9,5 3/7 3/7 0,5/1 

80 – 84 15,5/25 6,5/10,5 4/6,5 4/6,5 1/1,5 
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rokov 
85 – 90 
rokov 

27/27 9/9 8/8 8/8 2/2 

90 a viac 
rokov 

80/12 20/3 20/3 20/3 20/3 

Celkový 
počet osôb 
podľa 
závislosti  

123 47,5 37,5 30,5 7,5 

 

Z uvedeného prehľadu a prepočtu vyplýva, že z celkového počtu seniorov – občanov nad 
65 rokov veku z 1249 osôb je závislých 123 osôb, miera závislosti je však rôzna: minimálne 
závislých na pomoci iných je 47,5 osôb, ľahko závislých je 37,5 seniorov (možnosť riešiť 
situáciu rodinnými príslušníkmi), stredná závislosť je stanovená na 30,5 osôb, kým ťažká 
závislosť vychádza u 7,5 osôb, kde už nepostačuje starostlivosť najbližšej rodiny, ale bude 
potrebná odborná starostlivosť a to buď formou opatrovateľskej služby, alebo pobytovej 
služby v zariadení pre seniorov. Uvedené čísla vyplývajú z celoplošného prieskumu v rámci 
SR a v našom prípade poukazujú na skutočnosť, že mesto má potrebné kapacity na 
zabezpečenie starostlivosti o seniorov, či už formou opatrovateľskej alebo pobytovej služby. 
Skutočné požiadavky prijímateľov sociálnych služieb z radov seniorov však ukáže až analýza 
požiadaviek týchto prijímateľov, ktorú vykonáme dotazníkovou metódou. 

Podľa údajov zo spomínaného zdroja (Komunitné plánovanie sociálnych služieb) až 16 % 
obyvateľov (1665 osôb) sa musí vo svojom živote vysporiadať s určitou mierou zdravotného 
postihnutia, takmer 3 % detí (69 osôb) trpia chronickou chorobou. Približne 400 osôb z 10 tis. 
sú poberateľmi invalidného dôchodku a cca 110 osôb poberateľmi čiastočného invalidného 
dôchodku. Potreby tejto skupiny osôb je možné riešiť opatrovateľskou službou, avšak 
skutočné – reálne  požiadavky aj v tejto skupine prijímateľov zistíme až analýzou ich 
požiadaviek, ktoré budeme zisťovať tiež dotazníkovou metódou. 

 V závere tejto časti môžeme konštatovať, že mesto má pomerne na dobrej úrovni 
sociálne služby poskytované pre seniorov, terénnu sociálnu prácu vykonávanú 
v marginalizovaných rómskych komunitách, vykonáva intervencie a sociálne poradenstvo pre 
rodiny s deťmi v krízových situáciách, ako aj pre ďalšie skupiny sociálne odkázaných 
(bezdomovci, osoby po výkone trestu, závislí na drogách a inom – alkohol, automaty), pričom 
spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so školami, so zdravotníckymi 
zriadeniami a tiež so zariadeniami poskytujúcimi azylové ubytovanie pre osoby v krízových 
situáciách bez strechy nad hlavou. Na základe existujúceho stavu spracujeme SWOT analýzu 
sociálnych služieb, ktorá spolu s výsledkami dotazníkového prieskumu bude tvoriť základ pre 
určenie ďalšieho plánovania a rozvoja sociálnych služieb v meste Fiľakovo. 
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3. Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov na 
rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb 

 

Za účelom zistenia požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších 
obyvateľov na rozvoj sociálnych služieb mesto Fiľakovo zvolilo dotazníkovú metódu, 
v rámci ktorej vybraní anketári navštívili jednotlivé skupiny potenciálnych 
prijímateľov sociálnych služieb, ktoré odpovedali na otázky uvedené v dotazníku. 
Dotazníkovou metódou tak boli zozbierané požiadavky týchto potenciálnych 
prijímateľov sociálnych služieb: 

- Seniori 

- Zdravotne postihnutí 

- Rodiny s deťmi 

- Marginalizované rómske komunity 

A/ SENIORI 

 Sú to občania v poproduktívnom veku, ktorých je v meste podľa posledných 
dostupných demografických údajov 1645 osôb, dotazníkovou metódou bolo mestom 
prostredníctvom anketárov oslovených 124 osôb, čo je približne  8 % týchto občanov. 
Dotazník pozostával celkom z 12 otázok, zo 124 osôb bolo oslovených 45 mužov a 79 
žien. 

1. Otázka bolo dosiahnuté vzdelanie , kde z celkového počtu oslovených má ukončené 
42 osôb základné vzdelanie, 27 osôb má ukončené stredné vzdelanie bez maturity, 35 
osôb ukončené stredné vzdelanie s maturitou, 12 osôb vyššie odborné vzdelanie, 2 
osoby vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 6 osôb vysokoškolské vzdelanie III. stupňa. 
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2. Otázka  bola zameraná na spôsob užívania služieb seniormi. 44 osôb odpovedalo, že 
sú samé užívateľmi sociálnych služieb, u 45 osôb sú užívateľmi sociálnych služieb 
blízke osoby alebo známi a 35 opýtaných  uviedlo, že nie je užívateľom sociálnych 
služieb a ani nepozná osoby, ktoré by boli užívateľmi sociálnych služieb. 

 

Odpovede na uvedenú otázku naznačujú, že prevažná väčšina občanov – seniorov sa aktívne 
zapája do procesu využívania sociálnych služieb, ktoré má mesto vo svojej ponuke. 
Z celkového počtu oslovených je to až 72 %. 

3. V tretej otázke sa skúmalo zloženie domácností seniorov, pričom 22 domácností je 
viacgeneračných, 43 domácností tvoria dvaja manželia bez detí, 7 domácností je jeden 
rodič s jedným dieťaťom, 6 domácností sú dvaja rodičia s dvoma deťmi a až v 46 
domácnostiach žijú seniori sami. 
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Z uvedených odpovedí je zrejmé, že väčšina seniorov – 78 osôb, čo je 63 % zo všetkých 
opýtaných nežije osamotene, ale má vo svojej blízkosti osobu, ktorá jej môže pomôcť, čo je 
v prípade seniorov nezanedbateľné.Vysoký je však aj podiel tých, ktorí žijú osamotene 
a nemajú vo svojej blízkosti osobu, ktorá by im vedela v prípade potreby poskytnúť potrebnú 
pomoc. Čiastočne by bolo možné problém riešiť intenzívnejšou sociálnou prácou v teréne 
a vyhľadávaním opustených seniorov sociálnymi pracovníkmi mesta. 

Opatrenie pre mesto: 

 Zintenzívniť terénnu sociálnu prácu medzi seniormi, vyhľadávať a monitorovať 
situáciu najmä osamelých seniorov, v prípade potreby im poskytnúť potrebnú  pomoc. 

4. V štvrtej otázke sme sa pýtali, odkiaľ majú seniori informácie o sociálnych službách 
poskytovaných v meste pre seniorov. Väčšina uviedla – až 66 osôb, že informácie má 
predovšetkým z médií (noviny, televízia, internet), druhým najdôležitejším zdrojom 
informácií sú podľa seniorov mestské noviny – 14 prípadov, tretím rodinní príslušníci 
seniora – 13 prípadov. K ďalším zdrojom informácií patria lekári ( v 9 prípadoch) , 
priatelia, známi, susedia (v 9 prípadoch), od cirkvi má informácie 6 respondentov, od 
pracovníkov mestského úradu majú informácie 4 seniori a od človeka, ktorý riešil 
podobný problém majú informácie 3 respondenti. 

 

Odpovede na túto otázku sa z pohľadu mesta javia ako nepriaznivé, pretože zo zdrojov 
informácií, v ktorých mesto zverejňuje informácie o poskytovaných sociálnych službách 
(mestské noviny, mestský úrad) má informácie len veľmi málo seniorov. 

Opatrenie pre mesto: 

Viac a intenzívnejšie využívať mestské informačné kanály na poskytovanie informácií 
o ponuke sociálnych služieb, ktoré zabezečuje mesto, resp. ním založené organizácie. 
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5. Piata otázka bola zameraná na dostatočnosť informácií o sociálnych službách. 
Podľa odpovedí respondentov má určite áno dostatok informácií 57 osôb, skôr áno má 
informácie 56 osôb, skôr nie 9 osôb a odpoveď „určite nie“ uviedli vo svojej odpovedi 
len 2 respondenti. 

 

Odpoveď na túto otázku nám napovedá o skutočnosti, že seniori aj napriek tomu, že 
informácie nedostávajú prostredníctvom mestských informačných tokov, majú týchto 
informácií dostatok, keď väčšina z nich – až 113 – osôb odpovedalo, že má určite áno alebo 
skôr áno informácie o sociálnych službách. 

6. Na otázku akým spôsobom by seniori chceli byť informovaní  o sociálnych 
službách 16 respondentov odpovedalo, že prostredníctvom webovej stránky mesta, 
najviac respondentov – až 67 – chce byť informovaných prostredníctvom mestských 
novín, 22 respondentov prostredníctvom úradnej tabule mesta, 10 respondentov chce  
byť informovaných prostredníctvom mestského rozhlasu, televízie, poštou, z iných 
médií, resp. im vyhovuje terajší spôsob poskytovania informácií, len 9 respondentov 
nemá záujem o žiadne informácie. 
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Respondenti v odpovedi na túto otázku prejavili záujem byť informovaní najmä 
prostredníctvom mestských novín, webovej stránky mesta a úradnej tabule – 
celkom 105 respondentov – čo nás utvrdzuje v presvedčení, že mesto musí viac 
a intenzívnejšie využívať v budúcnosti tieto zdroje informovania občanov. 

7. Pri otázke aké aktivity by seniori  privítali v budúcnosti, resp. o aké aktivity majú 
záujem 19 respondentov odpovedalo, že majú záujem o kurzy a vzdelávanie, 39 
respondentov má záujem o poznávacie zájazdy, 21 respondentov o voľnočasové 
aktivity, 1 respondent má záujem o liečebné procedúry , 1 vyhovujú súčasné aktivity 
Jednoty dôchodcov a až 43 seniorov nevie alebo nemá záujem o žiadne aktivity. 

 

Seniori prejavili záujem najmä o kurzy, vzdelávanie, poznávacie zájazdy a iné voľnočasové 
aktivity, zarážajúce je však, že veľmi vysoký podiel opýtaných nemá záujem o žiadne 
aktivity. Príčiny môžu byť v nepriaznivom zdravotnom stave, ale aj v celkovej rezignácii na 
život a straty motivácie. V týchto prípadoch by bolo potrebné venovať seniorom viac 
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pozornosti najbližšieho okolia, či už zo strany rodinných príslušníkov, susedov, známych , ale 
aj organizácií združujúcich seniorov na organizovanie aktivít, ktoré by vyvolali záujem 
a znížili pasivitu seniorov a ich ochotu zapájať sa do spoločných akcií. 

8. Na otázku , čo spôsobuje seniorom najväčšie problémy respondenti odpovedali rôzne: 

- Zdravotné problémy trápia až 40 respondentov 

- Finančné problémy (nízke dôchodky) trápia až 24 respondentov 

- Nič netrápi 23 respondentov. 

Zvyšných  37 respondentov uvádza problémy rôzneho druhu: napr. nezáujem vedenia mesta 
starať sa o nich (1), zdravie a financie súčasne (6), mestská doprava (1), bezpečnosť starých 
ľudí (1), málo aktivít pre občanov slovenskej národnosti (1), zlý stav miestnych komunikácií 
a chodníkov (5), zdravotníctvo a absencia odborných lekárov v meste(7), nekvalitný mestský 
rozhlas a málo informácií prostredníctvom neho (2), osamelosť (3), neporiadok v meste (1), 
stav mestského parku (1), kultúra spolunažívania v meste (1), nedodržiavanie zákonov (1), 
vymožiteľnosť práva (1), majitelia psov, ktorí sú nedisciplinovaní (1) a neúcta mladých 
a správanie rómskych detí (1).  

 Seniorov najviac trápi ich zdravotný stav a s tým spojené problémy s dostupnosťou 
najmä odborných lekárov, druhou najfrekventovanejšou  odpoveďou sú finančné problémy, 
nízke dôchodky, väčšinu respondentov trápia rôzne problémy a nedostatky v infraštruktúre 
mesta, medziľudské vzťahy a pod., 23 respondentov odpovedalo, že ich netrápi nič. Problémy 
seniorov súvisiace so zdravím a finančné problémy nie je možné riešiť v kompetencii mesta , 
ale niektoré problémy súvisiace s nekvalitnou infraštruktúrou, poriadkom v meste a iné 
zhrnuté v ostatných problémoch sú mestom postupne riešiteľné. 

9. Na otázku, aby uviedli, čo by mohlo podľa nich uľahčiť život seniorov odpovedali 
respondenti takto: 

- Nevedia posúdiť 30 

- Viac odborných lekárskych služieb 5 

- Autobusová zastávka pri cintoríne  a mestská doprava k cintorínu 7 

- Úprava chodníkov a ciest 10 

- Lavičky v meste 5 

- Bezpečnosť občanov , čistota , poriadok v meste 21 

- Taxi pre dôchodcov 7 

- Sú dostačujúce11 

- Diagnostické centrum 3 
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- Po jednom respondentovi uviedli ako podmienku uľahčenia života tieto 
podmienky: prísnosť na Rómov , obmedzenie držania psov ,absenciu 
mestskej dopravy, neupravené chodníky pre vozíčkarov, slabý záujem 
mesta o telesne postihnutých, absencia kúpaliska, zrušenie daní pre 
dôchodcov, viac financií od štátu pre mesto na dotáciách,  viac 
starostlivosti o verejné priestranstvá, pokračovanie v doterajších aktivitách, 
lacnejšie lieky, rôzne daňové úľavy, nestrpčovať život seniorov 
nedôstojným jednaním, geriatrické služby, centrum pre seniorov, 
poradenstvo, prístup k internetu, práčovňa,  priblíženie služieb  k občanom, 
osveta o zdravej výžive,  zvýšenie dôchodkov, zníženie cien liekov, detské 
prídavky poskytovať len na 3 deti. 

Odpovede na túto otázku korešpondujú s odpoveďami na predchádzajúcu otázku. Aj tu 
seniori uvádzajú, že odstránenie niektorých problémov uvádzaných v predchádzajúcich 
odpovediach by mohlo viesť k uľahčeniu života seniorov. Z uvádzaných problémov je 
v kompetencii mesta možno riešiť najmä problémy týkajúce sa infraštruktúry, čistoty 
v meste a zavedenie niektorých služieb pre seniorov napr. prepravnej služby. 

10. Na otázku, čo by mohli seniori sami ponúknuť na zlepšenie života seniorov v meste 
respondenti odpovedali takto: 

- Odporučia služby pre priateľov, známych, ktorých ich potrebujú10 

- Poskytnú finančnú podporu, dar 5 

- Poskytnú materiálnu pomoc 3 

- Odovzdajú skúsenosti 17 

- Poskytnú susedskú výpomoc 39 

- Poskytnú príležitostnú dobrovoľnú výpomoc 23 

- 11 nevedia posúdiť, akú pomoc by mohli poskytnúť, 

- 12 nemajú záujem ani možnosť zapojiť sa do poskytnutia akejkoľvek 
pomoci 

- 2 nevedia poskytnúť žiadnu pomoc pre vlastnú bezvládnosť 

- 2 sa vyjadrili , že majú dosť vlastných starostí, navrhli rozšírenie služieb. 
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Ako najčastejšiu odpoveď na túto otázku seniori uvádzajú susedskú výpomoc, na druhom 
mieste je to dobrovoľná pomoc a na treťom mieste je to odovzdanie skúseností. Zaujímavé je 
však to, že takmer každý z opýtaných navrhol niektorú formu pomoci, je len veľmi malý 
podiel tých, ktorí poskytnutie pomoci nevedia posúdiť, resp. nemajú záujem, resp. možnosť 
(najmä kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu) pomoc poskytnúť. Tieto odpovede 
poukazujú na skutočnosť, že okolie , resp. komunita nie je ľahostajná k sebe navzájom, stále 
tu existuje určitá súdržnosť – spolucítenie, tento jav je potešujúce zistenie a podľa nášho 
názoru vyplýva aj z toho, že žijeme v menšom meste, kde sa ľudia väčšinou poznajú a spájajú 
ich príbuzenské, kamarátske, susedské,  resp. pracovné vzťahy.  

11. Na otázku, aké služby seniorom chýbajú respondenti uvádzajú: 

- Sociálne služby nechýbajú, sú spokojní so súčasným stavom 84 

- Nevyjadrili sa 3 

- Služby nechýbajú, ale chýba záujem o osamelých 1 

- Odborní lekári 2 

- Zdravotníctvo na 1 mieste 3 

- Diagnostické centrum 5 

- Mestské kúpele, kúpalisko 2 

- Mestu chýbajú prostriedky, aby mohlo viac pomáhať 1 

- Zdravotné prednášky  2 

- Viac lavičiek v meste 1 

- Nemá mesto o seniorov záujem l 
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- Čisté toalety, čistota v meste 6 

- Ústretovosť v obchodoch 1 

- Kultúrne vyžitie 1 

- Taxislužba – odvoz  k lekárom 5 

- Čistiareň, práčovňa 3 

- Nízke dôchodky 2 

- Geriatrické služby 1 

Z odpovedí respondentov vyplýva, že väčšine z nich sociálne služby nechýbajú, resp. 
považujú súčasný  stav v poskytovaní služieb za vyhovujúci. Ostatní uvádzajú do chýbajúcich 
sociálnych služieb také služby, ktoré v skutočnosti nie sú sociálne služby,(odborní lekári, 
lavičky v meste, čisté toalety, čistota v meste, ústretovosť v obchodoch a pod.) resp. 
problémy, ktoré v súčasnosti nie sú riešiteľné, resp. nie je v možnostiach mesta tieto riešiť 
(napr. nízke dôchodky, mestské kúpele, kúpalisko). Z odpovedí pre mesto vyplýva záver, že 
škála sociálnych služieb pre seniorov je v meste dostačujúca, úlohou mesta do budúcnosti 
bude tieto služby udržiavať na požadovanej úrovni a sústavne zvyšovať ich kvalitu. 

12. Poslednou otázkou, ktorá bola respondentom položená bolo, čo seniori uprednostnia 
pri využívaní sociálnych služieb. Na otázku respondenti odpovedali takto:  

Sami navštívia poskytovateľa služieb 54 

48 respondentov chce, aby mu sociálne služby boli poskytované doma – v domácom 
prostredí, 

Nedokážu posúdiť 18 

Služby nepotrebujú vďaka vlastným deťom, alebo ešte nie sú na ne odkázaní 4 
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V odpovedi na otázku , aký spôsob využijú seniori v prípade, že budú potrebovať 
sociálnu službu má väčšina opýtaných jasno, najviac z nich vyhľadá poskytovateľa a požiada 
ho o pomoc – poskytnutie služby, vysoký počet je aj tých seniorov, ktorí chcú, aby im služby 
boli poskytnuté v domácom prostredí. Len málo je tých, ktorí nevedia posúdiť, akým 
spôsobom by riešili vzniknutú situáciu a len 4 respondenti sa spoliehajú na pomoc blízkych. 
Zo strany mesta aj v tomto prípade bude potrebné zvýšiť informovanosť seniorov 
o možnostiach a dostupnosti poskytovaných služieb a tiež terénnu sociálnu prácu aj v tejto 
skupine. 

 

B/ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ 

 

     Sú občania rôznych vekových kategórií, ktorých je v meste podľa aktuálne zistených 
údajov 916  osôb, dotazníkovou metódou bolo mestom prostredníctvom anketárov oslovených 
100 osôb, čo je 11  % týchto občanov, z toho bolo 35 mužov a 65 žien. Dotazník obsahoval 
celkom 16 otázok. 

         1 až 4. V otázkach sa zisťovalo, či je oslovený občan postihnutý sám osobne, alebo 
niektorý člen rodiny, respektíve známy, o ktorého sa niekto stará, alebo nie je o neho 
postarané vôbec. 

Na otázku č. 1 – Sám som zdravotne postihnutý, odpovedalo 40 občanov, z toho 19 mužov 
a 21 žien. 

Otázka č. 2 – Mám v rodine osobu zdravotne postihnutú, odpovedalo 8 občanov, 4 muži 
a 4 ženy. 

Otázka č. 3 – Poznám osobu so zdravotným postihnutím, o ktorú sa niekto stará – 
odpovedali 4 občania, 1 muž a 3 ženy. 

Otázka č. 4 – Poznám osobu so zdravotným postihnutím, o ktorú sa nikto nestará  - 
jednoznačnú odpoveď uviedla len 1 žena. 

V odpovediach na prvé 4 otázky sa vyskytli aj kombinácie odpovedí : 

• 1 občan – žena uviedla, že sama je zdravotne postihnutá a postihnutý je aj člen rodiny 
– č.1+2 

• 16 občanov, 5 mužov a 11 žien,  uviedlo, že sami majú zdravotné postihnutie, ale 
poznajú aj osoby so ZP, o ktoré sa niekto stará – kombinácia odpovedí 1+3 

• 3 občania, 2 muži a 1 žena kladne odpovedali na kombináciu otázok 1+4, t.z. že sami 
sú postihnutí, ale poznajú aj občana so ZP, o ktorého sa nikto nestará. 

• 2 občania = 1 muž a 1 žena, odpovedali, že osobu so ZP majú v rodine a tiež takú 
osobu, o ktorú sa niekto stará poznajú, ale sami postihnutie nemajú – odpovede 2+3 

• 6 žien, (0 mužov) odpovedalo, že sú samy zdravotne postihnuté, ale takúto osobu majú 
v rodine a tiež poznajú osoby so ZP, o ktoré sa niekto stará – odpovede 1+2+3 
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• 1 žena (žiadny muž) uviedla svoje ZP, osobu so ZP v rodine a osobu so ZP, o ktorú sa 
nikto nestará – odpovede 1+2+4 

• 4 ženy (žiadny muž) odpovedali, že okrem svojho ZP, poznajú aj osoby so ZP o ktoré 
sa starajú iné osoby, ale aj  také o ktoré sa nestará nikto – odpovede 1+3+4 

• 4 občania – 1 muž a 3 ženy, síce svoje ZP neuviedli, ale majú takú osobu v rodine 
a tiež poznajú aj osoby so ZP, o ktoré sa iné osoby starajú aj nikto nestará – odpovede 
2+3+4 

• na všetky štyri otázky súčasne kladne odpovedalo 10 občanov – 2 muži a 8 žien – 
odpovede 1+2+3+4 

•  

 
 

 

         5. otázka  - aké je  zdravotné  postihnutie 

 

Z celkového počtu 100 respondentov traja občania  -  3 ženy, neuviedli žiadnu odpoveď, 
ostatní odpovedali takto:  

• a) duševné ochorenie – 1 resp. –  žena 
• b) mentálne postihnutie – 1 resp. – žena  
• c) sluchové postihnutie – 5 resp. – 3 muži a 2 ženy 
• d) zrakové postihnutie – 4 resp. – 2 muži a 2 ženy 
• e) pohybové postihnutie – 43 občanov, z ktorých bolo 14 mužov a 29 žien. 

Druh postihnutia nevedeli uviesť 3 občania (f), z toho 2 muži a 1 žena, rôzne iné postihnutie 
(g) uviedlo 9 občanov – žien ( v tom 3 trpia na diabetes, 1 na vysoký tlak, 1 celiakiou a 4 
ochorenie nijako nekonkretizovali). Kombinácie postihnutí uvádzali respondenti takomto 
zložení : 

• a+e – 7 občanov, z toho 1 muž a 6 žien 
• a+g (iné) – 3 občania – 2 muži a 1 žena, pričom iný druh postihnutia neuviedli 

0

10

20

30

40

50

Zdravotné postihnutie-výskyt v 

sledovanej vzorke



31 

 

• b+e postihnutia uviedli 2 ženy 
• c+e postihnutia len 1 muž 
• d+e postihnutia označili 2 muži 

Kombinácie a+b+e, a+d+e  alebo b+c+e vždy uviedoli spolu 3 muži,  c+d+e označila 1 žena. 

Pohybovým postihnutím v kombinácii s iným (e+g) udalo 9 občanov – 2 muži a 7 žien 
(pričom g = znamenalo 1x cievne, 3 x diabetes, 3x vysoký tlak, 1x celiakia, 1x nešpecif.) 

Traja muži  uviedli, že nevedia akým ochorením trpia - odp. f) a k tomu vo variante g = iné 
uviedli 2x cievy, 1x srdce. 

 

Z horeuvedeného prieskumu je zrejmé, že najviac z opýtaných respondentov trpí postihnutím 
pohybového ústrojenstva a vysoký podiel tvoria aj tí, ktorí majú kombináciu rôznych 
postihnutí. Tieto výsledky v prieskume poukazujú na skutočnosť, že k jednotlivým prípadom 
bude mesto musieť pristupovať individuálne. V priebehu prieskumu sme obdržali  od  ZO 
UNSS Lučenec pripomienky k prístupu k informáciám pre ľudí so zrakovým postihnutím, kde 
sú možnosti zasielania dokumentov v Briallovom písme, vo forme audionahrávky, zväčšenej 
čiernotlače, dvojjazyčne – slovensky i maďarsky, a návrh na vytvorenie dokumentov 
v Briallovom písme – samozrejme za odplatu. Tieto návrhy budeme akceptovať pri celkovom 
návrhu na plánovanie sociálnych služieb pre cieľovú skupinu zdravotne postihnutých. 

 

6. otázka  - Pohlavie 

 

Ako sme už v úvode vyhodnotenia prieskumu uviedli,  na dotazník odpovedalo celkom 100 
občanov so zdravotným postihnutím, z toho 35 mužov a 65 žien.  

7. otázka  - Vek 
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Rozdelenie respondentov podľa veku bolo nasledovné: menej ako 18 rokov mala 1 žena., od 
18 do 25 rokov celkom 4 resp., z toho 1 muž a 3 ženy., vo veku od 26 do 40 rokov bolo 8 
respondentov – 2 muži a 6 žien. 41 až 50 ročných resp. bolo celkom 15, 6 mužov a 9 žien. 51 
až 60 rokov mali 12 respondenti, 2 muži a 10 žien. Viac ako polovica opýtaných bola staršia 
ako 60 rokov, zo 60 respondentov bolo 24 mužov a 36 žien. 

 

Výskum vo vybranej vzorke ukázal, že zdravotné postihnutie rôzneho druhu postihuje 
ľudí v strednom a vo vyššom veku, najviac postihnutých bolo zaznamenaných vo vekovej 
kategórii  nad 60 rokov, v ostatných vekových kategóriách sa postihnutie vyskytuje menej. 

8. otázka  - Od kedy je postihnutie 

 

Otázkou sa zisťovalo odkedy je respondent osobou so zdravotným postihnutím. Odpoveď od 
narodenia uviedlo 5 resp. (1muž a 4ženy), od detstva sú ZP 8 občania (2muži a 6 žien) a od 
dospelosti trpia rôznym ZP až 86 občania (32 mužov a 54 žien). 1 respondent na otázku 
neodpovedal. 
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 Pri otázke, od kedy je respondent zdravotne postihnutý drvivá väčšina odpovedala, že 
od dospelosti, odpovede na ďalšie otázky sú ojedinelé. Tu by sa bola žiadala ešte ďalšia 
otázka a tou by bolo, čoho dôsledkom je získané zdravotné postihnutie, či je zapríčinené 
úrazom, či chorobou z povolania alebo inými faktormi, napr. civilizačnými chorobami. 

9. otázka  - Vzdelanie 

Členenie občanov podľa vzdelania vytvorilo tieto kategórie: neukončené základné – 
2 obč. (ženy), základné vzdelanie – 33 občanov (7 mužov a 26 žien), stredné bez maturity 
27 obč. (13 m. a 14ž.), stredné s maturitou takisto 27 obč. (10m. a 17ž.), vyššie odborné 
uviedli 3 obč. (1 m a 2ž), VŠ I. stupňa 3 obč. (1m. a 2ž.), VŠ II. stupňa 4 obč. (3m. a 1 ž.). 
na 1 dotazníku nebola žiadna odpoveď. 
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 Rozdelenie respondentov z hľadiska vzdelania poukazuje na skutočnosť, že 
najčastejšie sa zdravotné postihnutie vyskytuje u ľudí so základným vzdelaním, rovnako sú na 
tom ľudia so stredným vzdelaním s maturitou a bez maturity, ostatné kategórie sú zastúpené 
len v nižších počtoch. 

10. otázka  - Domácnosť 

Otázkou sa zisťovalo zloženie domácností našich respondentov. 26 domácností je 
viacgeneračných, 9 domácností sú bezdetní manželia, 9 domácností tvorí jeden rodič 
s dieťaťom alebo deťmi, v 16 domácnostiach je úplná rodina – obaja rodičia s deťmi, 26 
domácností sú samostatne bývajúci jednotlivci. V 1 prípade odpoveď chýbala, 13 domácností 
uviedlo iný typ domácnosti ( 7x manželia, ale už bez detí, v 4 prípadoch žijú ako druh 
a družka, 1x považuje za domácnosť domov dôchodcov, 1 odp. nebola konkretizovaná). 

 

 Pri skúmaní zloženia domácností najviac domácností sa vyskytuje v kategórii 
viacgeneračných domácností, menej domácností je tvorené bezdetnými manželmi a rodičmi 
s jedným alebo viac deťmi a iný neuvedený typ domácnosti. V každom z týchto prípadov 
však ide o to, že zdravotne postihnutý občan nežije sám, má vo svojom okolí blízku osobu, 
ktorá mu môže poskytnúť potrebnú pomoc a kontakt s okolitým prostredím v prípade 
obmzednej možnosti z dôvodu postihnutia občana. Vysoký podiel tvoria však občania, ktorí 
žijú sami , je ich celkom 26 z sledovanej vzorky a z celkového počtu zdravotne posihnutých 
v meste ich bude zrejme oveľa viac. Úlohou mesta bude vykonať monitoring týchto občanov 
a v prípade potreby im zabezpečiť poskytnutie adekvátnej sociálnej služby. 

11. otázka  - Máte dostatok informácií o sociálnych službách 

Chceli sme zistiť, ako dostatočne informovaní o sociálnych službách sa cítia byť naši 
respondenti. Určite dostatok informácií má 12 resp. (6m a 6ž), skôr dostatok 52 resp.(15m 
a 37ž),  27 občanov má skôr nedostatok informácií (12m a 15ž), 9 resp.(2m a 7ž) uviedlo, že 
určite majú nedostatok informácií. 
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 Z celkového počtu opýtaných má viac ako polovica, t. j. 64 osôb určite áno a skôr áno 
dostatočné informácie o sociálnych službách, 36 občanov informácie skôr nemá alebo určite 
nemá. Aj tu bude úlohou mesta prostredníctvom dostupných informačných kanálov občanov 
viacej informovať o možnostiach mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb, 
predpokladáme, že situácia by sa mohla zlepšiť podrobnejším monitoringom v tejto skupine 
uvádzaným pri hodnotení predchádzajúcej otázky. 

12. otázka  - Čo by prispelo k väčšej informovanosti – otvorená otázka 

 

Na túto otázku sme dostali veľa odpovedí, občania odpovedali takto: 

- médiá a medializácia : 24 obč. (10m + 14ž) 

- médiá a úrady : 1 muž 

- letáky a lokálna televízia : 4 ženy 

- letáky a médiá : 3 ženy 

- letáky : 3 ženy 

- mestský rozhlas, médiá a lokálna televízia : 3 ženy 

- médiá, prednášky, besedy a školenia : 1 žena 

- literatúra, informačné materiály, výpisy zo zákonov : 1 žena 

- webová stránka mesta : 3 obč. (1m+2ž) 

- webová stránka mesta, letáky a prednášky : 1 muž 
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- Fiľakovské zvesti : 2 ženy 

- brožúry : 2 ženy 

- osveta : 8 občanov (4m+4ž) 

- školenia o sociálnych službách : 1 žena 

- viac informácií na úradoch : 4 obč. (2m+2ž) 

- informácie o zmenách, právach – listom : 4 obč. (1m+3ž) 

- prednášky a Fiľakovské zvesti : 1 žena 

- webstránka, letáky, prednášky v školách, nepovinné predmety : 1 žena 

- priatelia : 2 muži 

- informácie u lekárov a od zdravotníckych pracovníkov : 2 (1+1) 

- návštevy sociálneho pracovníka : 8 (3m+5ž) 

- sústavné sledovanie informácií o sociálnych službách : 1 muž 

- mám dostatok informácií : 2 ženy 

- neviem, čo by pomohlo : 7 obč. (2m+5ž) 

- žiadna odpoveď nebola uvedená : 11 obč. 

 Aj v odpovediach na túto otázku rezonuje požiadavka väčšej  informovanosti občanov 
prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov. Mesto bude tieto využívať na 
intenzívnejšiu komunikáciu s občanmi o sociálnych službách, jedná sa najmä o mestský 
rozhlas, web stránka, lokálna televízia, úradná tabuľa, mestské noviny, letáky, plagáty, 
osvetová činnosť, prednášková činnosť a v neposlednom rade sociálna práca v teréne, ktorá sa 
bude realizovať v budúcnosti po dobudovaní personálneho vybavenia mestského úradu 
sociálnymi pracovníkmi intenzívnejšie. 

13. otázka  - O aké služby máte záujem 

      Respondentom boli ponúknuté možnosti odpovedí, ich kombinácie, respektíve aj vlastné 
doplnenie. Odpovede boli členené nasledovne: 

a) opatrovanie : 9 obč. (3m a 6ž) 
b) osobná asistencia : 3 obč. (1m a 2ž) 
c) dopravné a bezbariérové služby : 11 obč. (6m a 5ž) 
d) poradenstvo : 20 obč. (8m a 12ž) 
e) diétne a špecifické stravovanie : 4 obč. (1m+3ž) 
f) neviem, nedokážem posúdiť : 7 obč. (4m+3ž) 
g) iné (zatiaľ žiadne) : 2 obč. (1+1)  
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kombinácie odpovedí : a+c : 8 (4+4),a+d : 4 (1+3),a+e : 1 ž.,                                            
b+c : 2 (1+1), b+d : 4 ž.,                                                                         b+e : 1ž.,                                            
c+d : 6 (1m+5ž), c+e : 2 ž., d+e : 5 (1m+4ž),d+g : 1 ž. (g = chránené dielne),a+b+d : 1 
ž., a+c+d : 3 ž., a+d+e : 2 (1+1),b+c+d : 1 ž., a+c+d+e : 1 m.,b+c+d+e : 1 ž.,žiadna 
odpoveď : 2 (+1+) .                                                                                  

 

 Pri otázke o aký druh sociálnych služieb majú respondenti záujem, najviac 
respondentov uviedlo kombináciu rôznych druhov služieb, na druhom mieste majú záujem 
o poradenstvo, nasledujú dopravné služby a opatrovanie. Odpovede na tieto otázky budú 
slúžiť mestu na ďalšie plánovanie a zavádzanie tých služieb, ktoré v súčasnosti mesto 
v ponuke sociálnych služieb nemá, prirodzene, s prihliadnutím na finančné možnosti mesta. 

14. otázka  - Čo vám najviac chýba k plnohodnotnému životu 

 Znova boli ponúknuté možnosti, ich spájanie, alebo aj vlastné návrhy : 

a) sociálne kontakty – 14 obč. (4m+10ž) 
b) možnosť rozvíjať vlastné záujmy – 10 obč. (2m+8ž) 

• c) ponuka voľnočasových aktivít – 15 obč. (3m+12ž) 
• d) „ vlastná“  domácnosť – 2 obč. (1+1) 
• e) zamestnanie – 9 obč. (3m+6ž) 
• f) neviem posúdiť – 13 obč. (8m+5ž) 
• g) iné – 13 obč. (7m+6ž)   iné = 7x zdravie, 4x financie, 1x družka, 1x nič) 
• a+b – 2 ženy 
• a+c – 8 obč. (2m+6ž) 
• a+d – 1 žena 
• a+e – 1 žena 
• b+c – 2 ženy 
• b+e – 4 obč. (3m+1ž) 
• c+e – 1 žena 
• a+b+e – 1 žena 
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• b+c+e – 1 žena 
• a+b+c+d+e – 1 muž 
• žiadna odpoveď – 2 obč. (1+1) 
 

 

 Odpovede na túto otázku súvisia s odpoveďami na predchádzajúcu otázku a tiež budú 
znamenať pre mesto inšpiráciu pri zavádzaní nových sociálnych služieb pre odkázaných 
občanov. 

15. otázka  - V prípade, že by bolo potrebné pre osobu so zdravotným postihnutím 
zabezpečiť stálu starostlivosť, ako by ste to riešili 

a) rodinnými príslušníkmi –  55 obč. (20m+35ž) 
b) umiestnením v zariadení –  13 obč. (4m+9ž) 
c) chráneným bývaním – 1 muž 
d) kombináciou doma a v stacionári – 10 obč. (3m+7ž) 
e) neviem posúdiť – 3 obč. (2m+1ž) 
f) iné riešenie – 2 obč. (1+1, 1x opatrovateľskou službou, 1x podľa toho, kto by to bol) 
a tieto kominácie:a+d – 10 obč.  (2m+8ž),b+d  - 1 muž,a+c – 2 ženy,a+b+d – 1 žena, 
žiadna odpoveď – 2 (1+1). 
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 Najviac opýtaných – až 55 – by stálu starostlivosť riešilo rodinnými príslušníkmi, 
druhou najfrekventovanejšou odpoveďou je umiestnenie v zariadení poskytujúcom sociálne 
služby, treťou odpoveďou je riešenie situácie kombináciou pobytu doma a v stacionári a tiež 
kombináciou rôznych foriem starostlivosti. Dopyt po sociálnych službách v súčasnosti môže 
mesto uspokojiť existujúcou ponukou a to najmä škálou služieb poskytovaných n.o. 
Nezábudka, ale aj samotným mestom (opatrovateľská služba). 

16. otázka  - Ako by ste vy prispeli k zlepšeniu situácie osôb zdravotným postihnutím 

Na túto otvorenú otázku sme tiež dostali viacero odpovedí, ktoré by sa dali rozčleniť 
takto: 

- neviem, ako by som pomohol/la – 25 obč. (9m+16ž) 
- nijako, sám/sama potrebujem pomoc – 11 obč. (4m+7ž) 
- žiadna odpoveď  - až 33 obč. (15 m+18ž) 
- opatrovaním, ako platená opatrovateľka – 2 ženy 
- dobrovoľníckou činnosťou – 1 muž 
- viac by sa mal starať štát, zlepšiť ich finančnú situáciu – 5 žien 
- zvýšiť bezbariérovosť – 5 obč. (1m+4ž) 
- rýchlejšie vybavenie a väčší počet zdravotných pomôcok – 2 ženy 
- prechádzky, spoločenské akcie, komunikácia – 3 ženy 
- poradenstvo, diétne stravovanie, kontakt s rodinou – 4 ženy 
- návštevy a kontakty – 3 obč. (1m+2ž) 
- brať do úvahy aj osobné potreby a záujmy ZP – 1 žena 
- ich zapájanie do aktívneho života v meste – 1 žena 
- lepšie platy opatrovateľom – 2 muži 
- finančnou situáciou – 1 muž 
- spraviť cesty v meste – 1 muž 

Z hore uvedených odpovedí respondentov je zrejmé, že vzhľadom na ich postihnutie 
sami nie sú schopní prispieť k zlepšeniu situácie osôb so zdravotným postihnutím, preto 
bude potrebné opätovne zo strany mesta zlepšiť informovanosť o poskytovaných službách 
a tiež rozšíriť terénnu prácu medzi touto skupinou obyvateľov. Špecifické zdravotné 
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postihnutia je potrebné riešiť individuálne podľa druhu postihnutia a konkrétnej 
požiadavky a samozrejme finančných možností mesta. 

 
C/ RODINY S DEŤMI 

Dotazníkovou metódou bolo mestom prostredníctvom anketárov oslovených 100 osôb. 
Dotazník pozostával celkom z 9 otázok, zo 100 osôb bolo oslovených 26 mužov a 74 žien. 

1. Otázka sa týkala pobytu. V meste Fiľakovo má z celkového počtu oslovených 100 
osôb trvalý pobyt a 0 osôb prechodný pobyt.  

 

2. Otázka sa týkala pohlavia, kde z celkového počtu oslovených bolo 26 mužov a 74 
žien. 
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3. V tretej otázke sme zisťovali vek respondentov. Do 18 rokov boli nebol nikto,  
od 18 do 25 rokov bolo 5 osôb,  5 žien, od 26 do 30 rokov 17 osôb, z toho 5 
mužov a 12 žien, od 31 do 40 rokov bolo 59 osôb, z toho 12 mužov a 47 žien, od 
41 do 50 rokov bolo 18 osôb, z toho 8 mužov a 10 žien, od 51 do 60 rokov bola 1 
osoba -1 muž  a nad 60 rokov nebol nikto.  
 

 
Najviac z oslovených respondentov bolo vo vekovej kategórii od 31 do 40 rokov, teda 

najviac rodín s deťmi je práve v tejto kategórii, druhá najpočetnejšia kategória je v rozpätí od 
41 do 50 rokov a tretia od 26 do 30 rokov.  

4. Otázka bolo dosiahnuté vzdelanie , kde z celkového počtu oslovených má neukončené 
základné vzdelanie 1 osoba,  základné vzdelanie má ukončené 7 osôb, stredné 
vzdelanie bez maturity má ukončené 20 osôb, stredné vzdelanie s maturitou má 
ukončené 52 osôb, vyššie odborné majú ukončené 2 osoby, VŠ I. stupňa má ukončené 
7 osôb, VŠ II. stupňa 11 osôb. 
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Z hľadiska vzdelania možno konštatovať, že z oslovených respondentov má väčšina 
ukončené stredné vzdelanie s maturitou, po ňom nasleduje stredné bez maturity, VŠ II. Stupňa 
a VŠ I. stupňa, osoby so základným vzdelaním a bez vzdelania majú najnižší podiel na tejto 
vzorke. 

5. V piatej otázke sa skúmalo zloženie domácností  respondentov, pričom 22 
domácností je viacgeneračných,  manželia bez detí – 0,  33 domácností je jeden rodič 
s jedným dieťaťom, 44 domácností sú dvaja rodičia s deťmi,  domácnosti kde žijú 
jednotlivci - 0  a v 1 domácnosti je iný typ rodiny – deti zverené do náhradnej osobnej 
starostlivosti. 

 

Najväčší podiel opýtaných respondentov – 44 – žije v úplnej rodine, vysoký je však aj podiel 
neúplných rodín – až 33, kde žije 1 rodič s dieťaťom alebo deťmi. Vo viacgeneračných 
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rodinách žije 22 respondentov. Alarmujúci je údaj o počte neúplných rodín, ktorý vychádza aj 
z demografických údajov, kde bola zaznamenaná v poslednom období vysoká rozvodovosť 
a jedným z dôsledkov tohto javu sú práve neúplné rodiny. 

6. V šiestej otázke sme sa respondentov pýtali či majú dostatok informácií  
o sociálnych službách. 18 osôb odpovedalo že určite áno, 52 osôb skôr áno, 29 osôb 
skôr nie a odpoveď „určite nie“ uviedol len 1 respondent. 

 

 

Aj z uvádzaných odpovedí je možné konštatovať , že prevažná väčšina 
respondentov – 70 – má dostatočné informácie o sociálnych službách, len 30 
osôb z opýtaných uvádza, že informácie skôr alebo určite nemá. Tak, ako 
v predchádzajúcich kategóriách občanov, aj vo všeobecnosti bude potrebné 
zvýšiť informovanosť občanov mesta o sociálnych službách s využitím najmä 
mestských komunikačných kanálov. 

7. Siedma otázka bola zameraná na informovanosť respondentov o sociálnych službách, 
pýtali sme sa čo by prispelo k ich väčšej informovanosti. Médiá a dennú tlač uvádza 
20 osôb, odpoveď neviem povedalo 19 osôb, informácie z letákov by privítalo 18 
osôb, 7 osôb nepotrebuje viac informácií, informačné stredisko chýba 6 osobám, 
informačný materiál a informácie prostredníctvom mestského rozhlasu  - 4 osoby 
a takisto 4 osoby získa informácie na príslušných úradoch. Zvyšných 22 respondentov 
uvádza rôzne odpovede: besedy k téme (3), informácie v mestských novinách (3), 
väčšia ochota na úradoch (3), väčší záujem ľudí (3), internet (2),sociálni pracovníci 
a poradenstvo (2), informovať prostredníctvom škôl a MŠ (1), zasielať informácie (1), 
vývesné tabule (2), nerozmýšľala som o tom (1), zistím čo sa ma týka (1). 
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Odpovede na túto otázku budú inšpiráciou pre mesto pri komunikácii s občanmi na 
tému sociálnych služieb. 

8. V ôsmej otázke sme zisťovali od koho dostali respondenti informácie 
o poskytovaných sociálnych službách. Z úradu práce má informácie 43 osôb, 
prostredníctvom internetu získalo informácie 9 osôb, z médií 7 osôb, od priateľov 
a z úradov 7 osôb, od kolegov 5 osôb, od susedov 5 osôb, ďalších 5 osôb nemá 
informácie (veci rieši manželka), od priateľov 4 osoby, od rodiny 4 osoby, informácie 
z úradov a médií majú 4 osoby , od rodiny a súčasne z úradov 4 osoby a informácie 
prostredníctvom mestského úradu majú 3 osoby. 
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Najviac informácií majú respondenti od úradu práce, málo informácií podľa názoru 

respondentov majú od mestského úradu. Opäť aj v tomto prípade vzniká potreba väčšej 
informovanosti a toku informácií od mesta. 

 
9. Na otázku v čom by sa mala zmeniť ich súčasná situácia respondenti 

odpovedali takto: 
- v ničom – 13 osôb 
- bývanie, práca – 10 osôb 
- vyšší plat – 7 osôb 
- práca, splatenie dlhov – 7 osôb 
- splatenie úverov – 6 osôb 
- istota zamestnania – 5 osôb 
- zvýšenie kvalifikácie – 5 osôb 
- zlepšenie rodinných vzťahov, financie – 5 osôb 
- finančná istota – 4 osoby 
- bývanie – 4 osoby 
- založiť si rodinu – 4 osoby 
- práca, kvalifikácia – 3 osoby 
- bývanie, splatenie dlhov, finančná situácia – 3 osoby 
- vo všetkom – 3 osoby 
- v sociálnej politike štátu a zlepšení hosp. situácie v SR – 3 osoby 
- viac pracovných príležitostí v meste – 2 osoby 
- zdravie, vyšší plat, splatenie dlhov – 2 osoby 
- po jednom respondentovi uviedli v čom by sa mala zmeniť súčasná situácia: viac 

detských ihrísk, zmena práce, práca – bývanie - zlepšenie rodinných vzťahov, 
práca - finančná situácia - nový partner, práca – splatenie dlhov – zdravie detí, 
práca pre partnera, práca – väčší záujem rodiny, bývanie – zodpovednosť druhého 
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rodiča, finančná situácia – bývanie, vyššie dávky v materstve, rodinné vzťahy – 
pomoc psychológa s dospelou dcérou, osobná vec – neodpovedal, zatiaľ neviem, 
využitie sociálnych služieb sa ma týka minimálne. 

 

Škála problémov, ktoré trápia rodiny s deťmi je skutočne široká, sú to však väčšinou 
problémy, ktoré nie je možné riešiť v kompetencii mesta. Mesto v odpovedi na túto otázku 
očakávalo najmä požiadavky rodín v oblasti sociálnych služieb, avšak nami oslovení 
respondenti tieto problémy nepociťujú. Zrejme bude potrebné naďalej s cieľovou skupinou 
pracovať a postupne riešiť problémy rodín s deťmi ako je napríklad pomoc matkám na 
materskej dovolenke, pomoc osamelým matkám a pod. najmä návrhom na zriadenie 
materského centra, prípadne iného zariadenia. 
 

D/ MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY 

Aj u tejto cieľovej skupiny bolo dotazníkovou metódou mestom prostredníctvom 
anketárov oslovených 151 osôb. Dotazník pozostával celkom z 9 otázok, zo 151 oslovených 
osôb bolo  55 mužov a 96 žien. 

1. Otázka sa týkala pobytu. V meste Fiľakovo má z celkového počtu oslovených 142 
osôb trvalý pobyt a 9 osôb prechodný pobyt. 
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2. Otázka sa týkala pohlavia, kde z celkového počtu oslovených bolo 55 mužov a 96 
žien. 

 

 

 
3. V tretej otázke sme zisťovali vek respondentov. Do 18 rokov boli 2 osoby, z toho 2 

ženy a ani jeden muž, od 18 do 25 rokov bolo 11 osôb, z toho 4 muži a 7 žien, od 26 
do 30 rokov 25 osôb, z toho 9 mužov a 16 žien, od 31 do 40 rokov bolo 41 osôb, 
z toho 16 mužov a 25 žien, od 41 do 50 rokov bolo 36 osôb, z toho 11 mužov a 25 
žien, od 51 do 60 rokov 26 osôb, z toho 11 mužov a 15 žien a nad 60 rokov bolo 10 
osôb, z toho 4 muži a 6 žien.   
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 Z oslovených respondentov najväčší podiel tvorí veková kategória od 31 do 40 rokov , 
menej v kategórii od 41 do 50 rokov, rovnomerne sú respondenti rozložení vo vekových 
kategóriách od 26 do 30 rokov a v kategórii od 51 do 60 rokov. Menší podiel tvoria ostatné 
vekové kategórie. Výskum sa zameral na jednotlivé kategórie podľa demografického zloženia 
obyvateľstva v tejto cieľovej skupine. 

4. Otázka bolo dosiahnuté vzdelanie , kde z celkového počtu oslovených má neukončené 
základné vzdelanie 42 osôb,  základné vzdelanie má ukončené 86 osôb, stredné 
vzdelanie bez maturity má ukončené 18 osôb a stredné vzdelanie s maturitou má 
ukončené 5 osôb. 

 

 

Aj z vykonaného prieskumu je zrejmé, že v cieľovej skupine je vysoký podiel občanov len 
so základným vzdelaním, resp. s neukončeným základným vzdelaním. Stredné vzdelanie bez 
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maturity a s maturitou má len 23 z oslovených 151 respondentov. Úlohou mesta bude najmä 
v rámci terénnej sociálnej práce presvedčiť osoby z cieľovej skupiny o dôležitosti vzdelania 
pre uplatnenie sa na trhu práce a vytvorenie si podmienok pre dôstojný život. Napĺňanie tohto 
bude možné aj zapojením sa do rôznych vzdelávacích programov, ktoré plánujeme 
v realizovať rámci projektového zámeru Lokálnej stratégie komplexného prístupu, v prípade, 
že táto bude schválená. 

5. V piatej otázke sa skúmalo zloženie domácností  respondentov, pričom 64 
domácností je viacgeneračných, 6 domácností tvoria dvaja manželia bez detí, 14 
domácností je jeden rodič s jedným dieťaťom, 52 domácností sú dvaja rodičia s deťmi, 
v 14 domácnostiach žijú jednotlivci a v 1 domácnosti je iný typ rodiny – kde žije stará 
matka s vnučkou.  

 

Rozhodujúci podiel v zložení domácností tvoria viacgeneračné domácnosti, je to najmä 
z toho dôvodu, že sa jedná o chudobné rodiny, pre ktoré nie je dostupné samostatné bývanie. 
Štandardný je počet domácností , ktoré tvoria dva rodičia s deťmi, čo je klasická domácnosť, 
menší podiel tvoria neúplné domácnosti, čo je v tejto cieľovej skupine tiež pozitívny jav. 

6. V šiestej otázke sme sa respondentov pýtali či majú dostatok informácií  
o sociálnych službách. 44 osôb odpovedalo že určite áno, 86 osôb skôr áno, 20 osôb 
skôr nie a odpoveď „určite nie“ uviedol len 1 respondent. 
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Vysoký podiel respondentov , ktorí majú dostatočné informácie o sociálnych 
službách je výsledkom systematickej terénnej sociálnej práce , ktorú mesto vykonáva 
v komunite už od roku 2005. V terénnej sociálnej práci je však potrebné naďalej 
pokračovať v aktivitách, ktoré napomáhajú k zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 
,k zlepšovaniu  podmienok života  a prístupu k sociálnym službám v cieľovej 
skupine 

 
7. Siedma otázka bola zameraná na informovanosť respondentov o sociálnych službách, 

pýtali sme sa čo by prispelo k ich väčšej informovanosti. Viac plagátov o tematike 
by privítalo 18 osôb, informovať sa na úradoch by sa chcelo 13 osôb, informácie 
v mestskom rozhlase by chcelo 27 osôb, dostatočne informované a spokojné  sú 4 
osoby, letáky by privítalo 11 osôb, väčšiu ochotu na úradoch by radi videli 2 osoby 
a odpoveď neviem povedalo 76 osôb. 

 

 
 
Lepšiu informovanosť o sociálnych službách budeme zabezpečovať kontinuálnym 
pokračovaním v terénnej sociálnej práci. 
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8. V ôsmej otázke sme zisťovali od koho dostali respondenti informácie 
o poskytovaných sociálnych službách. Z úradu práce, od terénnych sociálnych 
pracovníkov a od známych má informácie až 118 osôb, od susedov 12 osôb, od 
priateľov získalo informácie 7 osôb, od príbuzných 4 osoby, od zamestnávateľa 3 
osoby, informácie z výkonu trestu získali 3 osoby, z letákov 1 osoba, od lekárov 1 
osoba, z novín 1 osoba a v banke 1 osoba.  

 

 
V odpovediach na túto otázku sa opäť prejavuje účinnosť a význam terénnej sociálnej 

práce a tiež záväzok mesta naďalej v týchto aktivitách pokračovať. 
9. Na otázku v čom by sa mala zmeniť ich súčasná situácia respondenti odpovedali 

takto: 
- práca, bývanie, splatenie dlhov – 26 osôb 
- peniaze, práca, splatenie dlhov – 24 osôb 
- práca, bývanie, viac peňazí – 20 osôb 
- viac peňazí, istota, práca – 13 osôb 
-viac peňazí – 9 osôb 
- práca, splatenie dlhov – 9 osôb 
- práca, splatenie dlhov, rodinné vzťahy – 8 osôb 
- zvýšenie kvalifikácie, práca, splatenie dlhov – 7 osôb 
- viac peňazí, práca, zdravie – 7 osôb 
- splatenie dlhov, bývanie – 6 osôb 
- zlepšenie rodinných vzťahov, lacnejšie lieky – 5 osôb 
- práca, zlepšenie rodinných vzťahov – 4 osoby 
- rodinné vzťahy, práca, peniaze – 4 osoby 
- viac peňazí, zníženie cien – 3 osoby 
- bývanie, splatenie dlhov, rodinné vzťahy – 3 osoby 
- zvýšenie kvalifikácie, práca, bývanie – 1 osoba 
- priznanie invalidného dôchodku, splatenie dlhov – 1 osoba 
- splatenie dlhu, odblokovanie účtu, peniaze – 1 osoba 
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V odpovediach rezonujú problémy, ktoré všeobecne trápia príslušníkov tejto komunity. Na 
prvom mieste a aj vo viacerých kombinovaných odpovediach je to práca, nasleduje bývanie, 
splatenie dlhov, zvýšenie kvalifikácie, zlepšenie rodinných vzťahov. Konkrétne požiadavky 
na sociálne služby respondenti neuvádzajú. 
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V čom by sa mala zmeniť súčasná situácia 
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4. Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode (na základe 
analýzy požiadaviek  a reálnych možností) 

5. Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb , určenie personálnych 
podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných 
podmienok na ich realizáciu 

6. Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb  

(Tieto kapitoly sú osobitne pripojené vo formáte PDF) 
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Z á v e r 

 

 Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Fiľakovo je výsledkom 
procesu spolupráce medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, prijímateľmi sociálnych 
služieb a ostatnými zložkami zainteresovanými v procese poskytovania sociálnych 
služieb občanom mesta Fiľakovo. 

 Proces prípravy komunitného plánu sa začal prijatím uznesenia mestského 
zastupiteľstva v mesiaci september 2009 a zverejnením výzvy na webovej stránke 
mesta na zapojenie sa širokej verejnosti do jeho prípravy. Príprava potom pokračovala 
spracovaním analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb, na ktorej participovali 
najmä hlavní poskytovatelia sociálnych služieb na území mesta – mesto Fiľakovo 
a n.o. Nezábudka. Mesto tiež spracovalo analýzu sociologických a demografických 
údajov o občanoch mesta – potenciálnych prijímateľoch sociálnych služieb. 

 Výsledky tejto práce boli prezentované na stretnutí širšej skupiny na 
spracovanie KPSS mesta Fiľakovo 17. marca 2010. Po prezentácii týchto výsledkov 
nasledoval prieskum v cieľových sociálne odkázaných skupinách (seniori, zdravotne 
postihnutí, rodiny s deťmi a marginalizované rómske komunity), kde bolo formou 
dotazníkov oslovených celkom 475 respondentov cieľových skupín. Výsledky 
prieskumu boli podrobené analýze a táto analýza spolu s výsledkami prieskumu bola 
prezentovaná opäť na stretnutí širšej skupiny na spracovanie KPSS mesta Fiľakovo 
dňa 18. mája 2010. Na základe výsledkov prieskumu a analýzy týchto výsledkov širšia 
skupina sa podieľala na spracovaní analýzy SWOT a to podľa jednotlivých cieľových 
skupín odkázaných na sociálne služby. 

 Údaje zistené v procese spracovania KPSS mesta Fiľakovo a analýza SWOT sa 
stali  základom na určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v meste, časový 
plán realizácie KPSS, personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky 
realizácie KPSS a spôsob jeho vyhodnocovania. Uvedené bolo zároveň prezentované 
opäť na spoločnom zasadnutí širšej skupiny na spracovanie KPSS mesta Fiľakovo dňa 
1. júna 2010. 

 Týmto krokom sa príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
Fiľakovo dostala do finálnej fázy, KPSS bude zverejnený na internetovej stránke 
mesta, kde sa občania mesta a široká verejnosť budú môcť k nemu priebežne 
vyjadrovať.  Záväznosť Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Fiľakovo bude 
potvrdená uznesením mestského zastupiteľstva na júnovom zasadnutí MZ 
(24.06.2010), KPSS sa zároveň stane súčasťou plánovacej dokumentácie mesta 
a významným strategickým dokumentom v oblasti sociálnych služieb. 
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 Schválením Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Fiľakovo a jeho 
následnou realizáciou sa vytvoria  podmienky pre zlepšenie rôznych oblastí života 
občanov mesta, ale najmä tých občanov, ktorí sú prijímatelia sociálnych služieb. 

 Záverom by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na príprave tohto dokumentu, členom sociálnej komisie pri MZ, všetkým, 
ktorí sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí širšej komisie na prípravu KPSS a svojimi 
nápadmi a pripomienkami prispeli k spracovaniu tohto dokumentu. Ďakujeme 
anketárom, ktorí prieskumom získali pre nás cenné informácie, bez ktorých by sme 
nemohli tento dokument spracovať. 

 


