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Úvod
Komunitné plánovanie je procesom zisťovania miestnych potrieb a zdrojov a najmä hľadania
riešení v oblasti sociálnych služieb. Je jednou zo základných metód riadenia rozvojových
procesov, metóda pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali
miestnym špecifikám a potrebám občanov.
Komunita môže byť definovaná ako spoločenstvo osôb, ktoré žijú v určitom priestore,
najčastejšie vymedzené ulicou alebo časťou obce, kde vykonávajú každodenné aktivity a kde
ich spájajú spoločné záujmy a ciele.
Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov
miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho
spoločenstva, hlavne rozvojom sociálnych služieb.
Komunitný plán sociálneho rozvoja korešponduje so zákonom o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z. v rámci prechodu kompetencií zo štátu na samosprávu v oblasti sociálnych
služieb. Podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a VÚC a obec sa týmto stáva samostatným činiteľom v sociálnej oblasti.
V komunitnom pláne sa zohľadňujú miestne možnosti, potreby a priority v oblasti sociálnych
služieb na základe monitorovania sociálnych potrieb občanov.
Sociálne služby podľa druhu sú:


sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb v zariadeniach



sociálne služby na podporu rodiny s deťmi



sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku



sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií



podporné služby

Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb


posilniť sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov Jasenova



predísť sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín



opäť vtiahnuť do života komunity tých, ktorí sa nachádzajú na jej okraji



zabezpečiť bezpečnosť a ochranu obyvateľov obce, prevenciu a osvetu
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Strategické ciele komunitného plánu sociálnych služieb
Základným strategickým a plánovacím dokumentom usmerňujúci rozvoj obce je Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb ako
strednodobý rozvojový dokument rešpektuje strategický cieľ a priority obce naformulované
v PHSR. Základným cieľom je zabezpečenie vyvážených sociálnych služieb podľa potrieb
obyvateľov obce, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu rizikových skupín obyvateľstva
a rozvoj komunitného života. Pri ich realizácii je dôležitá správna koordinácia a spoluúčasť
subjektov obce, poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj samotných príjemcov týchto
služieb.

Použitá terminológia
Prijímateľ sociálnych služieb
Je človek, ktorý sa ocitol v nepriaznivej situácii a nie je schopný túto situáciu sám zvládnuť.
Stáva sa tak odkázaným na pomoc iných. Sú to ľudia, ktorí službu dostávajú, ako aj tí, ktorí
na ňu čakajú. Potreby prijímateľov sú materiálne, v ktorých ide predovšetkým o sociálne
dávky, rôzne príspevky, bývanie, jedlo a oblečenie. Patria sem aj potreby týkajúce sa prepravy
pre osoby so zdravotným postihnutím a bezbariérovosť. Ďalšou potrebou sú príležitosti,
vrátane pracovných príležitostí pre sociálne slabších občanov.

Poskytovateľ sociálnych služieb
Poskytovateľom sociálnych služieb môže byť fyzická osoba, podnikateľský subjekt,
súkromná nezisková organizácia, organizácia zriadená obcou, organizácia zriadená
samosprávnym krajom a organizácia zriadená štátom. Všetci poskytovatelia majú pri
komunitnom plánovaní rovnaké postavenie a ich ciele a zámery majú rovnakú váhu.
Povinnosťou poskytovateľov je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa
sociálnej služby podľa jeho schopnosti a možností a poskytovať sociálnu službu na odbornej
úrovni.

Časový plán realizácie
Komunitný plán sociálnych služieb obce Jasenov úzko participuje na Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Jasenov. Čiastkovým cieľom je vytvoriť podmienky pre
skvalitnenie spoločenského života v obci. Nie je v možnostiach obce realizovať tento zámer
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len z vlastných zdrojov. Zámerom môže byť vypracovaný projekt s využitím viaczdrojového
financovania. Na jednotlivé priority rozvoja sociálnych služieb bude prihliadať komisia pre
sociálne otázky obce, obecné zastupiteľstvo. Časový plán bude priebežný.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb
Národné priority, z ktorých spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb vychádza, kladú
dôraz na aktuálne výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí predovšetkým rozvoj
rôznorodých služieb starostlivosti na komunitnej úrovni, vrátane potreby modernizácie
sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie sociálnych služieb, ktorým je
podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie k službám
poskytovaným na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu v oblasti zamestnanosti a
zamestnateľnosti.

Ciele národných priorít
Cieľom Národných priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej
republike v rokoch 2015 – 2020 cestou formulovania základných priorít tohto rozvoja. Tieto
ciele sú predpokladom na dosiahnutie priorít a merateľných ukazovateľov na posudzovanie
ich splnenia.
Špecifickými cieľmi Národných priorít je:


zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením
ľudsko-právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej
dôstojnosti



zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín
a komunity



zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách s
prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby



zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych
služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe



deinštitucionalizovať sociálne služby



presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti



zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb
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Predpokladá sa, že národné priority si obce, mestá a samosprávne kraje rozpracujú vo svojich
koncepčných

a

plánovacích

dokumentoch.

Na

základe

dôslednej

analýzy

stavu

poskytovaných sociálnych služieb, rovnako požiadaviek a potrieb ich prijímateľov si stanovia
ciele a priority, následne úlohy a opatrenia rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom
obvode na najbližšie obdobie.

Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania majú miestni obyvatelia. Práve od nich
sa očakáva, že vyjadria požiadavky vo sfére poskytovania sociálnych služieb, a teda aj
komunitného plánovania. Tento plán budú priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a
tak pomáhať pri jeho realizácii, nakoľko obec je komunita.
Účasť na komunitnom plánovaní:
- písomné návrhy občanov
- ústne návrhy občanov
- účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení
Komunitný plán možno meniť:
- ak sa zmenia priority
- získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby
- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb
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Analýza sociologických a demografických údajov obce Jasenov
Základné informácie o obci
Názov obce: Jasenov
Okres: Humenné
Kraj: Prešovský
Kód obce: 559547
Prvá písomná zmienka: 1317
Rozloha obce: 1327 ha
Počet obyvateľov (31. 12. 2017): 1 199
Web: www.jasenov.sk

Obec Jasenov (okr. Humenné) leží na severnom svahu Humenských vrchov v nadmorskej
výške 155 m, juhovýchodne od okresného mesta Humenné, medzi pohorím Humenský Sokol
(štátna prírodná rezervácia) a pohorím Krivoštianka rovnomenným názvom najvyššieho
bodu - 549 m.
V strede obce napravo od jej centra sa tiahne pahorkatina Hôrka, zaujímavý prírodný úkaz,
sčasti chrániaci polovicu obce od veterných nárazov v smere od Brekovskej brány. Jasenov je
typická radová potočná obec. Má dĺžku do 2 km od začiatku až po konečnú autobusovú
zastávku.
Je konečnou obcou, čo znamená, že ďalej za obcou nie je možný prechod klasickou cestnou
dopravou, len po poľnej ceste najbližšie do obce Chlmec, prípadne turistickými chodníkmi do
obce Krivošťany, Oreské ale aj do mesta Strážske. Dlhšou turistickou trasou (12 km) je
možné dostať sa cez obec Chlmec a Porúbka po asfaltovej ceste cez les po peknej prírode na
hrad Vinné, na Vinianske jazero a ďalej na Zemplínsku Šíravu.
Obec Jasenov má 12 ulíc, ktorých názvy vyplývajú z miestnych zvyklostí, histórie a vývoja
obce. V zastavanej časti obce nesú ulice tieto názvy: Ulica Hlavná, Ulica Dlhá, Ulica Krátka,
Ulica Cintorínska, Ulica Pod Harbom, Ulica Okružná, Ulica Družstevná, Ulica Pod Hôrkou,
Ulica Poľná, Ulica Jarková, Ulica Podhradová a Ulica Sadová.
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Demografické údaje o obci
V druhej polovici 17. storočia bol pomerne ustálený počet obyvateľov. V roku 1690 žilo v
Jasenove dvadsať sedliackych domácností, z ktorých tri hospodárili na celých usadlostiach,
pätnásť na polovičných a dve na štvrtinových usadlostiach. Šesť rodín dedinu opustilo a ich
pozemky ostali spustnuté. Iné štyri domácnosti boli želiarske. Aj začiatkom 18. storočia sa
udržal ustálený počet obyvateľov. V roku 1715 mal Jasenov dvadsaťpäť poddanských
domácností, avšak v roku 1720 už len devätnásť.
Podľa Štatistického úradu SR (ŠUSR) mala obec Jasenov ku koncu roka 2017
1 199 obyvateľov. V obci aj naďalej sledujeme stabilný rast počtu obyvateľov. V grafe
dlhodobého vývoja počtu obyvateľov (Graf č.1) si môžeme všimnúť dva míľniky: rok 1980,
kedy bol po prvýkrát zaznamenaný počet obyvateľov vyšší ako 1 000 a druhým je stav
obyvateľstva k 6. júlu 2018, kedy mala obec už 1 202 obyvateľov.

Graf 1 - vlastné spracovanie

Vývoj počtu obyvateľov po roku 2010 (Graf č. 2) potvrdzuje výrok o zvyšujúcej sa populácii
Jasenova. Počas sledovaného obdobia je na grafe zaznamenaná len mierna stagnácia, prevláda
stúpajúci trend. Zaujímavá situácia je v období rokov 2012 – 2014, kedy je viditeľný nárast
a následne pokles počtu obyvateľov na pôvodnú úroveň.
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Túto situáciu môžeme pripísať zvýšenému počtu prisťahovaných a nízkemu počtu
vysťahovaných, pričom v roku 2014 nastala presne opačná situácia – počet prisťahovaných sa
znižoval a počet odhlásených z trvalého pobytu sa nárazovo zvýšil.

Graf 2 - ŠUSR Stav obyvateľstva ku koncu obdobia

Dá sa predpokladať, že počet obyvateľov v obci Jasenov sa výraznejšie mení v dôsledku
migrácie. Bezprostredná blízkosť okresného mesta s kompletnou ponukou služieb, pravidelná
hromadná doprava z obce, atraktívna lokalita na bývanie, pokojné a bezpečné miesto pre
mladé rodiny. To sú dôvody, ktoré lákajú prisťahovať sa do obce stále väčšiemu množstvu
ľudí.

Graf 3- ŠUSR Stav obyvateľstva ku koncu obdobia
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Tomu zodpovedá aj vekové zloženie obyvateľov obce Jasenov (Graf č.5), kde prevláda
ekonomicky aktívne obyvateľstvo. V sledovanom období rokov 2010 – 2017 sa počet
obyvateľov vo vekovej skupine 15 – 64 rokov pohybuje v intervale 800 – 835. Mierne však
klesá zastúpenie vekovej kategórie do 14 rokov, čo môže byť spôsobené najmä nižšou
pôrodnosťou. Naproti tomu pribúda obyvateľstvo v kategórii 65 a viac rokov, táto situácia
však nie je kritická. Obec nemá problémy s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Graf 4-ŠUSR Stav obyvateľstva ku koncu obdobia

Podiel mužov a žien v obci Jasenov (Graf č. 5) nie celkom korešponduje s celosvetovým
trendom, kde mierne prevláda zastúpenie žien. Tento rozdiel je ešte výraznejší vo vekovej
kategórii 65+

graf 6-ŠUSR Stav obyvateľstva ku koncu obdobia

graf 5-ŠUSR Stav obyvateľstva ku koncu obdobia
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Obec dala v roku 2016 vypracovať architektonickú štúdiu na Domov sociálnych služieb
s kapacitu 24 miest. Navrhovaný je za účelom poskytovania komplexných sociálnych služieb
obyvateľom obce, ktoré v súčasnosti v obci absentujú. Občania sú veľmi skeptickí a neistí, čo
sa týka zriadenia ďalších zariadení sociálnych služieb pre seniorov, detí s rozvojovými
problémami, pre detí bez rodičov alebo detí pochádzajúce zo sociálne slabých rodín.
Je potrebné však brať do úvahy, že úloha sociálnych služieb zohráva najmä v spoločnosti s
vysokou mierou nezamestnanosti a s množstvo ľudí trpiacimi chudobou významnú pomoc.
Na druhej strane je veľmi dôležité aby sa ideálne podmienky na ich rozvoj spojili aj s novými
činnosťami v obci, ktoré zaručujú aj nové pracovné miesta.

Zriadenie organizácie a objektu pre poskytovanie sociálnych služieb

graf 7-PHSR Jasenov

Aká je podľa Vás situácia v sociálnej oblasti v obci?
Väčšina

obyvateľov

je

s poskytovanými

sociálnymi službami spokojná a považuje ich
za primerané. Viac ako tretina respondentov
tvrdí, že sú nepostačujúce a je potrebné ich
zlepšiť. Spomedzi opýtaných sa 5 % vyjadrilo,
že sociálne služby v obci nie sú potrebné.
Môžeme predpokladať, že ide o mladých,
novo-prisťahovaných obyvateľov.
graf 8-PHSR Jasenov
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Ako už bolo spomenuté, dôležitým faktorom pri raste populácie Jasenova tvorí migrácia
obyvateľstva – prisťahovaní na trvalý pobyt. Pri pohľade na počet narodených a zomrelých vo
väčšom časovom intervale môžeme vidieť, že vo väčšine sledovaných rokov sa jednalo
o prirodzený úbytok obyvateľstva.

Tabuľka 1-ŠUSR Stav obyvateľstva ku koncu obdobia

S demografickým vývojom v obci Jasenov a pracovnými príležitosťami v regióne úzko súvisí
aj rozvoj výstavby. Obec dlhodobo venuje pozornosť vytváraniu priaznivých podmienok pre
pokojný život v obci a o zveľadenie verejných priestranstiev. Prevažná väčšina obývaných
domov je využívaná na trvalé bývanie, len malá časť domov je neobývaných. Byty
v bytových domov ani byty s nízkym štandardom obec nevlastní. V posledných rokoch počet
novopostavených domov vzrástol, viacero starších domov bolo zrekonštruovaných. Dá sa
predpokladať, že počet novopostavených domov bude v najbližších rokoch naďalej rásť.

Sociologická analýza
V roku 2017 bolo v obci Jasenov evidovaných 48 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje
nízku, len 4 % nezamestnanosť. Oproti roku 2015 došlo k rapídnemu zníženiu počtu
evidovaných uchádzačov o viac ako polovicu (graf č. 8). Toto nesporné pozitívum môžeme
pripísať k celoslovenskému trendu znižovania nezamestnanosti, no taktiež na tom môže mať zásluhu
založenie obecnej firmy ako sociálneho podniku. Obecná firma JASENOVSKA s.r.o. bola založená
3. 7. 2015 práve za účelom zapojenia obyvateľov Jasenova i blízkeho okolia späť do pracovného
procesu. Obec je dlhoročným úspešným žiadateľom o rôzne príspevky prostredníctvom

ÚPSVaR zamerané na aktívne znižovanie nezamestnanosti.
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graf 9-ŠUSR stav obyvateľstva na konci sledovaného obdobia

Prevažná časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva odchádza za prácou mimo obce, kde sa
ponuka práce koncentruje hlavne v okresnom meste Humenné – prevažne vo verejnom
sektore alebo u menších podnikateľov. Nemalá časť obyvateľov odchádza za prácou mimo
región, často aj do zahraničia.
Je nutné vybudovať nové infraštruktúry za účelom poskytovania sociálnych služieb a tvorbu
nových pracovných miest.

Analýza stavu poskytovaných služieb na území obce Jasenov
Obec má vybudované základné inštitúcie pre poskytovanie verejnoprospešných služieb.
Sociálna infraštruktúra, vrátane kultúrno-relaxačných zariadení, zahŕňa: 2 kultúrne domy,
klubovňu pre mladých, knižnicu, rímokatolický kostol, dom smútku a cintorín.
Nový kultúrny dom – v prízemí objektu sa nachádza kultúrno-spoločenská sála
s plochou 120 m2 , kapacitou 200 stoličiek a kuchyňou. Tieto priestory sú k dispozícii širokej
verejnosti. Na druhom poschodí sa nachádzajú kancelárie obecného úradu.
V zrekonštruovanom objekte bývalého kultúrneho domu je menšia spoločenská miestnosť,
posilňovňa, šatňa, knižnica, priestor pre stolný tenis a nové sociálne zariadenia.
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Vybavenosť a poskytované služby v obci Jasenov
Vodovod a kanalizácia
Pripojenie k vysokorýchlostnému internetu
Pravidelná hromadná doprava
Kamerový systém
Futbalové ihrisko
Detské ihrisko
Posilňovňa
Kostol
2 Kultúrne domy
2 Pohostinstvá
Škôlka
Potraviny
Masérsky salón
Kaderníctvo
Autoservisy a predajne autosúčiastok
2 Priemyselné časti
Turistické chodníky, cyklistické trasy
Tabuľka 2- Vybavenosť a poskytované služby

Obec má vybudované verejné osvetlenie, veľká časť je zrekonštruovaná, LED svietidlá
zodpovedajú potrebám energetickej úspornosti. Obecný rozhlas je zastaraný, rozvody a časť
ampliónov je potreba zmodernizovať. V roku 2015 bola obec úspešným žiadateľom v projekte
zameranom na prevenciu a znižovanie kriminality. Prostredníctvom Ministerstva vnútra
získala dotáciu na kamerový systém, ktorý sa podarilo zrealizovať.

Zdravotná infraštruktúra
V obci sa nenachádza žiadna ambulancia praktického všeobecného lekára pre dospelých, pre
deti a ani ambulancia stomatológa či lekáreň. Komplexné zdravotnícke služby sú pre
obyvateľov obce poskytované v neďalekom Humennom, kam sa občania môžu dopraviť
mestskou hromadnou dopravou. Najbližšia nemocnica, pohotovostná služba a rýchla
zdravotnícka pomoc je vzdialená približne 5,5 km.
Opatrovateľskú službu rieši všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2009 v zmysle zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Obec prijala všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
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stanovuje podmienky, na základe ktorých obec Jasenov pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom Jasenova.
V lete roku 2018 nadviazala obec Jasenov spoluprácu so Slovenským červeným krížom
ÚzS Humenné, ktorý poskytuje obyvateľom Jasenova zvýhodnenú cenu prepravy, tzv.
sociálnym taxíkom. Prepravná služba je určená na pomoc a skvalitnenie života odkázaných
skupín obyvateľstva, napr. pri návšteve lekára alebo výbere liekov.
V obci Jasenov sa nevykonáva terénna sociálna práca. Na koordináciu sociálnej služby obec
nemá vytvorenú samostatnú funkciu sociálneho pracovníka – na posúdenie problému fyzickej
osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia
problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci a ani
terénneho pracovníka na vyhľadávanie a evidenciu občanov odkázaných na sociálnu službu.
Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby a realizuje aktivity:


funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok



gratulácia jubilujúcich seniorov



stretnutia seniorov



pomoc v krízových situáciách (napr. živelná pohroma)



príspevok pre novonarodené dieťa

Obec v prípade potreby podporuje:


poskytovanie sociálnych služieb s verejnými a neverejnými poskytovateľmi pre potreby
obce a jej občanov

Spoločenský život
Spoločenský život je aktívny, v obci sú vytvorené podmienky na uskutočňovanie rôznych
obecných, kultúrnych a športových podujatí. Tie vytvárajú občanom podmienky na
stretávanie sa pri rôznych príležitostiach a prostredie pre trávenie voľného času.
Športovo-rekreačné zariadenia a aktivity – futbalové ihrisko TJ Jasenov (kategórie žiakov,
dorastu a mužov), Futbalový memoriál Dušana Kurilu a Jána Lupča, súťaže DHZ, detské
ihrisko, turistika v Humenských vrchoch, cykloturistika.
Kultúrne zariadenia a aktivity – spoločenská sála, knižnica, tradičný Sotácky folklórny
festival, hradné slávnosti, stretnutie s dôchodcami, úcta k starším, podujatia pre deti, denný
letný detský tábor.
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Obec o podujatiach informuje obyvateľ Jasenova a širokú verejnosť prostredníctvom
obecných Infolistov, informačných tabúľ, prostredníctvom internetovej stránky obce a
taktiež na facebookovej stránke obce.
Pre všetky vekové kategórie Jasenovčanov sú k dispozícii rôzne združenia pôsobiace na
území obce. Poskytujú priestor na vytvorenie podmienok pre plnohodnotný spoločenský a
kultúrny život cieľovej skupiny.

Názov subjektu
Združenie na záchranu Jasenovského hradu
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Únia žien Slovenska
Dobrovoľný požiarny zbor
Telovýchovná jednota
Slovenský zväz chovateľov
Urbariát obce Urbárske spoločenstvo Jasenov
Miestny odbor Matice Slovenskej
Poľovnícke združenie SOKOL
Folklórna skupina DUPNA
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Tabuľka 3 - Záujmové spolky v obci Jasenov

Školstvo
V obci sa nachádza Materská škola so školskou jedálňou, základná škola v obci nie je.
Pre deti predškolského veku je zabezpečená denná starostlivosť v obci. V materskej škole
pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí pripravujú pre deti bohatý program.
Budova materskej školy bola v roku 2017 kompletne zrekonštruovaná s cieľom zníženia
energetickej náročnosti. Je umiestnená v areáli s dostatkom zelene, s detským a dopravným
ihriskom. Kapacita materskej školy je 28 detí, no záujem zo strany rodičov prevyšuje
predpísanú kapacitu.
Mládež v obci je primerane organizovaná, infraštruktúra na zabezpečenie činnosti voľného
času je dostatočná. V obci sú viaceré športové ihriská, rekreačné využitie územia obce i
okolia je zamerané na celoročnú turistiku. Pod Jasenovským hradom je verejne prístupná
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bezbariérová oddychová zóna, ktorá ponúka herné prvky aj pre deti a mládež s telesným či
mentálnym znevýhodnením. V obci je možnosť športového a kultúrneho či záujmového
vyžitia mládeže na slušnej úrovni.

SWOT analýza
SWOT analýza poskytuje celistvý pohľad na situáciu obce – na jej silné stránky, slabé
stránky, príležitosti a ohrozenia rozvoja. Na základe SWOT analýzy možno presnejšie
definovať najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali najvýraznejšie predpoklady a pozitívne
rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné riziká. Pomáha tiež identifikovať
prioritné oblasti, na rozvoj ktorých sa treba orientovať.

Deti, mládež, rodina
Silné stránky
Dobrá spolupráca obecný úrad-občan
Aktívny spoločenský život
Materská škola,
Detské ihriská v obci
Športový areál
Oddychová zóna
Obecná knižnica
Zrekonštruovaná materská škola
Školské stravovanie
Podpora rozvoja záujmových aktivít mládeže
Aktivity medzi MŠ a obcou
Zdravé životné prostredie
Kultúrne podujatia organizované v obci
Detské futbalové kluby
Chodník vo výstavbe
Kamerový systém

Slabé stránky
Chýbajúca základná škola
Chýbajúce zdravotnícke zariadenia
Chýbajúce nájomne byty
Prechody pre chodcov
V niektorých prípadoch sťažené
sociálnych skupín

Príležitosti
Rozšírenie sociálnych služieb
Zapájanie do projektov
Zlepšovanie spolupráce medzi mládežou
a seniormi
Postupná oprava komunikácii v obci
Zvyšovanie zamestnanosti
Zvyšovanie úrovne kultúrnych podujatí

mapovanie

Ohrozenia
Komunikačné bariéry (rodič-učiteľ-obyvatelia)
Nespokojnosť s občianskou infraštruktúrou
Závislosť mladých na sociálnych sieťach namiesto
osobného stretávania
Nízka pôrodnosť
Nezáujem občanov o kultúrne a športové aktivity
a podujatia

Zveľaďovanie a napredovanie obce
SWOT analýza 1 - Deti, mládež, rodina
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Kultúra, šport, služby a cestovný ruch
Silné stránky

Slabé stránky

Kultúrne pamiatky, prírodné a chránené areály
Futbalový areál s novou multifunkčnou
budovou
Detské ihrisko
Podmienky pre turistiku
Autobusové spojenie
Kultúrne domy
Organizovanie tradičných sviatkov
Aktívna práca združení v obci

Informačný a orientačný systém v cestovnom
ruchu
Nevyužitý potenciál v kultúrnych a prírodných
pamiatok
Nákupné služby
Chýbajúce náučné chodníky a trasy
Chýbajúce ubytovacie a stravovacie služby

Príležitosti

Ohrozenia

Vhodná lokalita na oddychovú zónu
Zvýšenie úrovne ľudských zdrojov pre rozvoj
CR
Vybudovanie nových turistických chodníkov a
trás
Postupná oprava komunikácii v obci
Rozšírenie možnosti aktívneho trávenia
voľného času
Ponuka ubytovania a služieb CR

Nízky záujem mladej generácie o podnikanie v CR
Väčší záujem mladých ľudí o trávenie času v
meste
Nízka úroveň poskytovania služieb v CR
v dôsledku absencie tradície
Jazyková bariéra pri návštevníkoch zo zahraničia

Posilnenie aktivít medziobecnej spolupráce
SWOT analýza 2 - Kultúra, šport, služby a cestovný ruch

Seniori a ŤZP
Silné stránky
Jednota dôchodcov Slovenska
Informačné tabule
Kultúrne podujatia organizované v obci
Spolupráca s Slovenským červeným krížom
Autobusové spojenie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Obecná knižnica
Bezpečnosť v obci
Zvýhodnená prepravná služba

Slabé stránky
Chýbajúci stacionár pre dospelých a chorých
Chýbajúce zdravotné stredisko
Možnosť zabezpečenia stravy obcou
Chýbajúce bezbariérové vstupy
Nižšia informovanosť starších obyvateľov

Príležitosti
Zvyšovanie informovanosti
Skrášľovanie prostredia
Rozširovanie bezbariérového prístupu
Postupná oprava komunikácii v obci
Budovanie bytov (nájomné, nízkoštandardné)
Rozširovanie služieb v obci

Ohrozenia
Rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii
Nedostatok finančných prostriedkov
Nedostatočná komunikácia a nezáujem zo strany
občanov
Zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby
Nízke príjmy seniorov, ktoré im neumožnia platiť
za služby
Nedostatočný záujem občanov spolupracovať na
riešení sociálnych problémov

SWOT analýza 3 - Seniori a ŤZP
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Záver
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri
sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie
do spoločenského života. Práve komunitné plánovanie by malo dať odpoveď na otázky
ohľadne potrebných služieb v komunite, ako majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné
zdroje máme k dispozícii. Zároveň je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie
daného zámeru zo strany štátu. Obec preto musí využívať aj iné dostupné zdroje financovania.
Je na samospráve, ako zabezpečí pre občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život.
Ako vytvoriť obec, ktorá bude zaujímavá pre mladých ľudí, ktorí v nej budú chcieť ostať žiť
a tak sa zníži odliv mladých rodín a detí. Zároveň mladým ľuďom pomôže v starostlivosti
o svojich starších rodinných príslušníkov opatrovateľskou službou, ktorá pokrýva väčšinu dňa
a ľudia v produktívnom veku sa nemusia vzdať svojej práce.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je na Slovensku v počiatkoch, pretože mestá a obce
len prednedávnom prevzali v tejto oblasti kompetencie od štátu. Spracovanie komunitného
plánu je iba čiastkovým výsledkom, najdôležitejšia je jeho realizácia a zlepšenie služieb pre
užívateľov. Komunitný plán sociálnych služieb je otvorený a živý materiál, ktorý bude
reagovať na zmeny a potreby celej komunity v obci, na meniace sa legislatívne, materiálne,
finančné a personálne prostredie. Z tohto dôvodu bude priebežne vyhodnocovaný a v prípade
potreby aktualizovaný.
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