
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo

Priority Číslo Opatrenia Číslo

1.1.1

1.1.2

1.1.2

1.2.1

1.2.2

2.1.1.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2 Zlepšiť infraštruktúru 

mesta na skvalitnenie 

života seniorov

3.2.1

4.1.1

4.1.2

Šetrením v domácnosti seniorov a na základe údajov v 

evidencii obyvateľov vytvoriť evidenciu osamelých 

seniorov  odkázaných na pomoc iných

Pravidelne vykonávať terénnu sociálnu prácu , najmä u 

osamelých seniorov s cieľom poskytovať im potrebné 

informácie o možnostiach sociálnych služieb , 

poradenstvo, v prípade potreby aj terénne, resp. iné 

sociálne služby 

1.II Vykonávať terénnu 

sociálnu prácu v cieľovej 

skupine za účelom 

vyhľadávania a 

mapovania osamelých 

seniorov

2. Zvýšiť úroveň 

informovanosti o 

sociálnych službách v 

meste a o aktivitách 

mesta v sociálnej 

oblasti

2.I Využívať mestské 

informačné kanály na 

sprostredkovanie 

informácií o sociálnych 

službách a aktivitách v 

sociálnej oblasti pre 

seniorov

Poskytovanie informácií pracovníkmi MsÚ pri terénnej 

sociálnej práci

V pravidelných intervaloch zverejňovať články v 

mestských novinách Fiľakovské zvesti o aktuálnej 

ponuke sociálnych služieb pre seniorov 

Umiestniť na webovú stránku mesta aktuálnu ponuku 

sociálnych služieb, ponuku podľa potreby pravidelne 

aktualizovať

Podľa aktuálnosti zverejňovať informácie o sociálnych 

službách na úradnej tabuli mesta, prípadne v lokálnom 

TV vysielaní

mesto Fiľakovo

2010-2015 mesto Fiľakovo

Spolupracovať a pomáhať záujmovým organizáciám 

seniorov pri organizovaní voľnočasových aktivít a 

spracovaní projektov na získanie finančných 

prostriedkov z rôznych grantov

Rozšíriť počet oddychových zón v meste a vybaviť ich 

lavičkami

Umožniť sociálnym pracovníkom mesta účasť na 

odborných školeniach, seminároch a workshopoch

Podporovať zamestnancov pri prehlbovaní kvalifikácie 2010-2015

2010-2015 mesto Fiľakovo, záujmové organizácie 

seniorov napr. JD

2011-2015 mesto Fiľakovo

2010-2015 mesto Fiľakovo, n.o. Nezábudka

mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

4. Vzdelávanie 

zamestanancov v 

oblasti sociálnych 

služieb

4.1 Podporovať celoživotné 

vzdelávanie a 

prehlbovanie kvalifikácie

mesto Fiľakovo, n.o. Nezábudka

mesto Fiľakovo

podľa potreby 

priebežne

mesto Fiľakovo

2010-2015Bezplatné poskytovanie priestorov vo vlastníctve 

mesta  pre seniorov na realizáciu voľnočasových aktivít 

(prednášky, vzdelávacie aktivity a pod.)

Zaradiť do pracovnej náplne sociálneho pracovníka 

mesta koordinovanie a zabezpečovanie aktivít pre 

denné centrum

3.1 Rozšíriť škálu 

voľnočasových aktivít pre 

seniorov 

3. Zlepšenie 

celkových 

podmienok a kvality 

života seniorov

Priority

Cieľová skupina SENIORI

Vízia: Ponukou komplexných a kvalitných  sociálnych služieb v meste Fiľakovo vytvoriť pre občanov mesta - seniorov také podmienky , aby mohli jeseň života prežiť v 

prostredí, ktoré je pre nich blízke a cítia sa v ňom najlepšie

mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

2010-2015

od roku 2011

od roku 2011

Aktivity 

Poskytovať poradenské služby pre seniorov zamerané 

na riešenie konkrétnych problémov

Postupne zavádzať odľahčovaciu službu na 

zabezpečenie starostlivosti o seniorov, o ktorých sa 

starajú blízke osoby

Zaviesť prepravnú službu pre seniorov, najmä na 

zabezpečenie odvozu na lekárske vyšetrenie

1. Zabezpečiť pre 

seniorov dostatočné, 

cenovo dostupné a 

kvalitné sociálne 

služby umožňujúce 

im prežívať svoj život 

najmä v prirodzenom 

domácom prostredí

1.I Rozšíriť ponuku 

sociálnych služieb pre 

seniorov podľa 

požiadaviek a finančných 

možností mesta, príp. 

iných poskytovateľov

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

Personálne, materiálne, finančné, 

organizačné zabezpečenie(označenie 

subjektu)

mesto Fiľakovo

mesto Fiľakovo, n.o. Nezábudka

mesto Fiľakovo, n.o. Nezábudka

Časový harmongram



Priority č. Opatrenia

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

2.1.1.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

3.1.1

3.1.2

3.2 Zlepšiť infraštruktúru 

mesta na skvalitnenie 

života zdravotne 

postihnutých

3.2.1

2011-2015 mesto Fiľakovo

2011-2015 mesto Fiľakovo

1. Zabezpečiť pre 

zdravotne postihnutých 

dostatočné, cenovo 

dostupné a kvalitné 

sociálne služby 

umožňujúce im prežívať 

napriek zdravotnému 

hendikepu 

plnohodnotný život

1.I Rozšíriť ponuku 

sociálnych služieb pre 

zdravotne postihnutých 

podľa požiadaviek a 

finančných možností 

mesta, príp. iných 

poskytovateľov

Poskytovať poradenské služby pre 

zdravotne postihnutých zamerané na 

riešenie konkrétnych problémov

Postupne zavádzať odľahčovaciu službu 

pre zdravotne postihnutých na 

zabezpečenie starostlivosti o , o ktorých sa 

starajú blízke osoby

Zaviesť prepravnú službu pre zdravotne 

postihnutých, najmä na zabezpečenie 

odvozu na lekárske vyšetrenie

1.II Vykonávať terénnu 

sociálnu prácu v 

cieľovej skupine za 

účelom vyhľadávania a 

zmapovania zdravotne 

postihnutých osôb

Šetrením v domácnosti zdravotne 

postihnutých a na základe údajov v 

evidencii obyvateľov vytvoriť databázu 

zdravotne postihnutých osôb  odkázaných 

na pomoc iných

Pravidelne vykonávať terénnu sociálnu 

prácu , najmä u osamelých zdravotne 

postihnutých osôb s cieľom poskytovať im 

potrebné informácie o možnostiach 

sociálnych služieb , poradenstvo, v prípade 

potreby aj terénne, resp. iné sociálne 

služby 

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne,2011-2015

mesto Fiľakovo

podľa  individuálnej 

požiadavky priebežne

mesto Fiľakovo

2011-2015 mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

od roku 2011 mesto Fiľakovo, n.o. Nezábudka

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

2010-2015 mesto Fiľakovo

od roku 2011 mesto Fiľakovo, n.o. Nezábudka

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo

Priority

Cieľová skupina ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ

Vízia: Zdravotne postihnutým osobám vytvoriť také podmienky, aby mohli aj napriek svojmu hendikepu prežívať plnohodnotný život, poskytovať im dostupné sociálne 

služby, podporovať ich pri zapájaní sa do spoločenského života v meste a do pracovného procesu

Aktivity 
Personálne, materiálne, finančné, organizačné 

zabezpečenie(označenie subjektu) 
Časový harmongram

2. Zvýšiť úroveň 

informovanosti o 

sociálnych službách v 

meste a o aktivitách 

mesta v sociálnej oblasti

2.I Využívať mestské 

informačné kanály na 

sprostredkovanie 

informácií o sociálnych 

službách a aktivitách v 

sociálnej oblasti pre 

zdravotne postihnutých

Poskytovanie informácií pracovníkmi MsÚ 

pri terénnej sociálnej práci

V pravidelných intervaloch zverejňovať 

články v mestských novinách Fiľakovské 

zvesti o aktuálnej ponuke sociálnych 

služieb pre seniorov , prípadne využívať 

vysielanie lokálnej TV

Umiestniť na webovú stránku mesta 

aktuálnu ponuku sociálnych služieb, 

ponuku podľa potreby pravidelne 

aktualizovať, uvažovať o postupnom 

zavádzaní poskytovania informácií - najmä 

týkajúcich sa sociálnych služieb, resp. 

iných dôležitých informácií v 

audiovizuálnej forme

V prípade individuálnej požiadavky 

poskytovať žiadateľom informácie vo 

forme audivizuálnej nahrávky

3. Zlepšenie celkových 

podmienok a kvality 

života zdravotne 

postihnutých

3.1 Rozšíriť škálu 

voľnočasových aktivít 

pre zdravotne 

postihnutých

Bezplatné poskytovanie priestorov vo 

vlastníctve mesta  pre zdravotne 

postihnutých na realizáciu voľnočasových 

aktivít (prednášky, vzdelávacie aktivity a 

pod.)

Podporovať kultúrne a spoločenské 

podujatia organizované združeniami 

postihnutých podľa finančných možností 

mesta

Postupne budovať bezbariérové prístupy 

do verejných objektov v meste



Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo

Priority Číslo Opatrenia Číslo Aktivity

1.1.1 Terénnou sociálnou prácou 

dospieť k zmapovaniu cieľovej 

skupiny a zisteniu podmienok 

a požiadaviek rodín s deťmi 

,osamelých matiek, 

ohrozených detí a 

problematických rodín

1.1.2 Spolupracovať s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny 

pri poskytovaní pomoci a 

sledovaním problematických 

rodín, poskytovať poradenstvo 

a pomoc rodinám v krízových 

situáciách

2.1.1 Poskytovanie informácií 

pracovníkmi MsÚ pri terénnej 

sociálnej práci

2.1.2 Podľa aktuálnosti zverejňovať 

údaje týkajúce sa ponuky 

sociálnych služieb pre rodiny s 

deťmi na webovej stránke 

mesta, v mestských novinách, 

vo vysielaní lokálnej TV a na 

úradnej tabuli

3.1.1 V prípade záujmu podporiť 

vznik materského centra

3.1.2 Podporiť aktivity 

dobrovoľníkov smerujúce k 

prevencii drogových závislostí, 

napr. organizovanie prednášok 

a pod.

3.2 Podporovať aktivity 

smerujúce k zabráneniu 

domáceho násilia, 

týrania žien a detí

3.2.1 Dôsledne preverovať náznaky 

negatívnych javov v rodinách a 

v spolupráci sÚradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny urobiť 

potrebné opatrenia na 

zabránenie týmto javom 

(umiestnenie do krízových 

centier a pod.)

3.3 Podporovať voľnočasové 

aktivity detí z 

nízkopríjmových a 

viacpočetných rodín

3.3.1 V spolupráci so školami 

organizovať pre deti z 

nízkopríjmových a 

viacpočetných rodín 

voľnočasové aktivity, najmä v 

čase letných školských 

prázdnin, využívať pritom 

ponuky rôznych nadácií a 

grantov podporujúcich 

finančne tieto aktivity

3.1 V spolupráci so školami 

využiť voľné priestorové 

kapacity na vytvorenie 

možností na realizáciu 

aktivít dobrovoľníkov

2. Zvýšiť úroveň informovanosti o 

sociálnych službách v meste a o 

aktivitách mesta v sociálnej oblasti

2.I Využívať mestské 

informačné kanály na 

sprostredkovanie 

informácií o sociálnych 

službách a aktivitách v 

sociálnej oblasti pre 

rodiny s deťmi

3. Vytvárať vhodné podmienky na 

rozvíjanie aktivít v oblasti 

poskytovania pomoci rodinám s 

deťmi

2011-2015 mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

2011-2015 mesto Fiľakovo

II. polrok 2010 , ďalej 

priebežne

mesto Fiľakovo

2011-2015 mesto Fiľakovo

2011-2015 mesto Fiľakovo, školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

2011-2015 mesto Fiľakovo

2011-2015 mesto Fiľakovo

1. Rozvíjať terénne sociálne služby 

na pomoc rodinám s deťmi

1.I Terénnou sociálnou 

práciou v cieľovej 

skupine zvýšiť záujem o 

zlepšenie podmienok a 

pomoci najmä pre 

matky s deťmi na MD, 

osamelé matky

Priority

Cieľová skupina RODINY S DEŤMI

Vízia: Podpora aktivít smerujúcich k zachovaniu celistvosti rodín, zamedzeniu negatívnych javov, najmä drogovej závislosti mládeže, predchádzanie a monitoring 

domáceho násilia, podpora rodín s malými deťmi a matiek na materskej dovolenke

Personálne, materiálne, finančné, 

organizačné zabezpečenie(označenie 

subjektu) 

Časový harmonogram



Priority Číslo Opatrenia Číslo

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

3.1.1

3.1.2

4.1.1

4.1.2

1.I Pokračovať v terénnej sociálnej 

práci ako najvhodnejšom nástroji 

na postupné odstraňovanie 

sociálneho vylúčenia MRK

Sociálne, výchovné a iné programy cielené na 

rodiny na predchádzanie  a riešenie 

sociálneho vylúčenia

1. Terénna sociálna 

práca v komunite

1.II Na základe schválenej Lokálnej 

stratégie komplexného prístupu 

reagovať na výzvy riadiacich 

orgánov pre jednotlivé operačné 

programy a predložiť žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok 

týkajúce sa zlepšenia podmienok 

života MRK

2. Komplexné riešenie 

problémov MRK

Aktivity zamerané na predchádzanie a 

riešenie krízových situácií rodín a rôznych 

skupín

Aktivity zamerané na senzibilizáciu majority

Podpora sociálnej práce v komunitách v 

znevýhodnených skupinách, lokalitách a MRK

Zvyšovať vzdelanostnú úroveň MRK zriadením 

Vzdelávacieho centra pri ZŠ s VJM Lajosa 

Mocsáryho, Farská Lúka

Zlepšiť úroveň infraštruktúry vzdelávacej 

inštitúcie a vytvárať lepšie podmienky pre 

výchovno-vzdelávací proces aj MRK 

rekonštrukciou a modernizáciou ZŠ s VJM 

Mládežnícka

2010-2013 mesto Fiľakovo

2010-2015 mesto Fiľakovo

2010-2015 mesto Fiľakovo

2010-2012 mesto Fiľakovo,fondy EÚ, ZŠ s VJM Lajosa 

Mocsáryho, Farská Lúka

2011-2015 mesto Fiľakovo,fondy EÚ, partner s.r.o. 

Cebrian, B. Bystrica

V spolupráci s partnerom Cebrian , s.r.o. 

zlepšiť podmienky zdravotnej starostlivosti o 

MRK rekonštrukcou a modernizáciou starej 

polikliniky

2010-2012 mesto Fiľakovo,fondy EÚ, partner s.r.o. 

Cebrian, B. Bystrica

V spolupráci s partnerom Cebrian , s.r.o.  

Vytvoriť priestory pre zriadenie komunitného 

centra  na výkon aktivít sociálnej práce, 

realizáciu voľnočasových aktivít a 

vzdelávacích aktivít s príslušníkmi cieľových 

skupín z MRK

2010-2012 mesto Fiľakovo, FSR

2010-2012 mesto Fiľakovo,fondy EÚ, ZŠ s VJM Lajosa 

Mocsáryho, Farská Lúka

2010-2012 mesto Fiľakovo, FSR

2010-2012 mesto Fiľakovo, FSR

mesto Fiľakovo, FSR2010-2012

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo

Priority

Cieľová skupina MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

Vízia: Zlepšiť úroveň vzdelania, podmienky života a pomôcť marginalizovaným rómskym komunitám v ich úsilí o zamedzenie ich sociálneho vylúčenia

Personálne, materiálne, finančné, 

organizačné zabezpečenie(označenie 

subjektu)

Aktivity Časový harmongram

Sledovať výzvy riadiacich orgánov a v prípade 

možností vypracovať projekty podporujúce 

aktivity komunitného centra

3. Inštitucionálne 

zastrešiť aktivity 

smerujúce k zlepšeniu 

podmienok života MRK

3.I Vynaložiť maximálne úsilie na 

zriadenie komunitného centra ako 

inštitucionálnej formy vykonávania 

aktivít rôzneho druhu s 

príslušníkmi cieľovej skupiny

4. Vzdelávanie 

zamestanancov v 

oblasti sociálnych 

služieb

4.1 Podporovať celoživotné 

vzdelávanie a prehlbovanie 

kvalifikácie

Umožniť sociálnym pracovníkom mesta účasť 

na odborných školeniach, seminároch a 

workshopoch

Podporovať zamestnancov pri prehlbovaní 

kvalifikácie



Komunitný plán sociálnych služieb mesta Fiľakovo

Subjekt, ktorý vykoná kontrolu Periodicita kontroly Spôsob vykonania kontroly

široká verejnosť
v priebehu platnosti KPSS od r.2010-

2015

Zverejnenie KPSS na webovej stránke mesta, vytvorenie možností 

kontroly plnenia cieľov a priorít širokou verejnosťou 

pripomienkovaním e-mailom, osobne na MsÚ alebo písomne - 

poštou

Spôsob vyhodnocovania  cieľov a priorít určených v Komunitnom pláne rozvoja sociálnych služieb 

komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MZ
vždy k 31.12. kalendárneho roka v 

priebehu platnosti KPSS

Spracovanie správy o plnení KPSS - podklady poskytnú sociálni 

pracovníci mesta, správu predkladá predseda komisie

Mestské zastupiteľstvo 1x za 2 roky

Spracovanie správy o plnení KPSS - Správu predkladá prednosta 

MsÚ, správa bude prerokovaná aj v komisii sociálnych vecí a 

zdravotníctva pred predložením do MZ


