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Predhovor
Sociálne služby pomáhajú ľuďom udržať si alebo znovu získať miesto
v prirodzenom spoločenstve. Úlohy, ktoré obci v súvislosti s poskytovaním
sociálnych služieb vyplývajú, sú vymedzené zákonom. Nepriaznivý
demografický vývoj vo vzťahu k rastúcemu podielu skôr narodených
občanov, ako aj dopady spoločenských zmien na rodiny a zamestnanosť
prinášajú nárast požiadaviek na riešenie rôznych sociálnych problémov.
Zároveň kladú stále väčšie požiadavky na sociálne služby. Komunitné
plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia
rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné vytvárať sociálne služby
tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých
občanov. Výsledkom tohto procesu je komunitný plán sociálnych služieb,
ktorý Vám predkladáme. Verím, že prostredníctvom tohto strategického
dokumentu na roky 2016 - 2020, ktorý budeme každý rok aktualizovať a
konkretizovať v podobe akčného plánu na príslušný rok, sa vytvorí
možnosť pre zriadenie resp. vytvorenie takých foriem a druhov sociálnych
služieb, ktoré občania naozaj potrebujú, ktoré im chýbajú.
Verím, že sa zlepší aj informovanosť a vzájomné pochopenie zúčastnených
strán. Komunitný plán sociálnych služieb vnímam tiež ako prostriedok na
optimalizáciu výdavkov v sociálnej oblasti, ktoré nám každoročne narastajú.
Zároveň predpokladám, že vytvorením a schválením tohto strategického
dokumentu sa zvýšia aj možnosti získavania prostriedkov z vonkajších
zdrojov napr. z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Strategický dokument nám dáva odpoveď na otázku, v akom rozsahu a aké
sociálne služby je potrebné vytvoriť či rozšíriť, aké ľudské, materiálne a
finančné zdroje máme, resp. budeme musieť zabezpečiť.
Riešením týchto požiadaviek prispeje rozvoj sociálnych služieb aj k tvorbe
nových pracovných príležitostí.

Ing. Marian Chrenko
Starosta obce Radava

1. Úvod – základné vymedzenie problematiky
Transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej správy a skutočnosť, že
Slovenská republika je členskou krajinou EÚ, sa prejavili aj v sociálnej oblasti.
Lisabonská zmluva otvára nové možnosti fungovania spoločnosti aj na úrovni
samospráv. Vytvárajú sa základy otvorenej občianskej spoločnosti v prostredí miest
a obcí. Je to nový fenomén prijatia myšlienky a učenia sa jej uplatňovania v praxi –
žiť komunitne a pre komunitu, spoločne identifikovať problémy a spoločne prispievať
k riešeniu. Slovo komunita pochádza z latinského communitas, čo znamená
spoločenstvo, pospolitosť, obec, ale tiež spoločné nažívanie ľudí. Je to sociálny útvar
charakterizovaný vonkajšími aj vnútornými znakmi na dvoch úrovniach:
1. na úrovni sociálnych väzieb medzi členmi v rámci vlastnej komunity
2. na úrovni sociálnych väzieb a špecifického postavenia komunity v rámci
širšieho sociálneho prostredia.
Komunitná práca je proces pomáhajúci ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili
problém miestnej komunity, prípadne zlepšili podmienky svojho života v komunite.
Cieľom sociálnej práce s komunitou býva často ovplyvňovanie sociálnych zmien
v určitej lokalite alebo organizácii utváraním žiaducich vzťahov medzi skupinami
existujúcimi v konkrétnej komunite.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať
rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce
a ktorá výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Slovo „plánovanie“
označuje proces, v rámci ktorého sa komunita chce dostať zo súčasnej situácie do
budúcnosti, ktorá by lepšie vyhovovala občanom komunity. Plánovanie je cestou
z miesta nazvaného „súčasnosť“ do miesta pomenovaného „dohodnutá budúcnosť“.
Komunitné plánovanie je otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a
hľadania najlepšieho riešenia v oblasti sociálnych služieb.
O tom, že vývoj v sociálnej oblasti nie statický, ale naopak, podliehaznačnej
dynamike, nás presvedčila aj rozsiahla legislatívna činnosť, ktorá vyústila koncom
roka 2008 do prijatia celého radu zákonných úprav, ako aj noviel zákonov v tejto
oblasti. Základným zákonom je Zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý upravuje právne vzťahy pri
poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb
a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Základným cieľom zákona je upraviť
poskytovanie sociálnych služieb, vhodne podporovať sociálne začlenenie občanov
a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Jedným z prierezových princípov národných priorít je deinštitucionalizácia sociálnych
služieb a postupné znižovanie kapacity zariadení sociálnych služieb a
prevádzkovanie zariadení s nízkou kapacitou (zariadenia rodinného typu) a podpora
poskytovania terénnych a ambulantných sociálnych služieb a sociálnych služieb
v zariadení s týždenným pobytom.
Rozvoj sociálnych služieb je jedným z predpokladov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, a preto je nevyhnutné, aby obec zohľadňovala rozvoj sociálnych
služieb v súlade so stanovenými národnými prioritami.

2. Analýza sociologických a demografických údajov

Poloha obce:
Radava je malebná slovenská dolniacka obec ležiaca na pohľadnom západnom
úbočí Hronskej pahorkatiny, 10 km východne od Šurian. Obec a jej okolie má
poľnohospodársky charakter.
Vznik a názov obce:
Obec sa spomína r. 1237, keď Tomáš, syn Ivankov vymenil do zálohu 40 jutár v obci
Maňa od zemanov de Renduueya. R. 1245 títo zemania
z Renduey predali
svoje majetkové diely v Pozbe a Beleku. R. 1285 dcéra Bána Rendveiho za
obvenenie
a snubný dar svojej matky dostala od Rendveiovcov 12 mariek. R.
1312 špán Ján zeme vo Vlkase prevzal do nájmu. R. 1319 Janka, syn Erneyho de
Szeg z rodu Hontpázmányovcov 3 poplužia zeme spolu s kostolom sv. Petra, ktoré
Erney za
15 mariek kúpil od Gebhardovho syna Petra, predal Moyche,
manželke Dionýzovho Nigera (dictus) syna Dionýza a dcére menom Deseu. R. 1327
Rendveiovci svoje majetkové diely v Pozbe prenechali Dionýzovi Nygerovi (dictus),
ako výmenu za
5 popluží z radavskej časti, ktoré Benediktov syn Ján predal
Racolchovnu synovi Tomášovi a Tomášovmu synovi Ladislavovi, spolu so sestrou
Darou a zaťom Dionýzovi. V r. 1349 zahynulo v obci mnoho ľudí, nakoľko bol vtedy
rozšírený mor
v obci a širokom okolí. V r. 1363 – 1364 táborili v hulskom
a
radavskom chotári vojská Karola Luxemburského, ktorý viedol vojnu proti kráľovi
Ľudovítovi Veľkému. Komes Štefan Kálnay, syn Štefana Szendiho, (prvý začal užívať
priezvisko Kálnay), dostal r. 1405 za hrdinstvo v bitke pri Nikopole (v nej Turci pod
vedením sultána Bajazida I. porazili križiakov kráľa Žigmunda Luxemburgského)
novú donáciu na mnohé obce, medzi nimi aj na Radavu. V r. 1429 – 1433 sa Radave
a jej okolí pohybovali vojská českých husitov. R. 1458 sa objavuje Heghazasrendve
a r. 1480 ako Egyhazas Rendve (Kostolná Radava), lebo v obci stál kostol (od r.1534
už pod menom Malá Radava).
Symboly obce:
ERB
Opis erbu obce Radava:
V červenom štíte strieborný obrátený letiaci bažant v zlatej zbroji. Je to prírodný
motív podľa odtlačku staršieho pečatidla zo 17. storočia na dokumentoch z roku
1776 – 1784.

VLAJKA
Opis vlajky obce Radava:
Pozostáva z troch pozdĺžných pruhov vo farbách červenej (2/5), bielej (1/5) a žltej
(2/5). Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi
siahajúcimi do 1/3 jej listu.

Expertízu obecného erbu a návrh jeho podoby urobil prof. Jozef Novák, podpredseda
Heraldickej komisie. Grafický návrh urobil Ladislav Čisárik. Symboly obce boli
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Radave číslo XIII/200297
dňa 20. februára 1997. V Heraldickom registri Slovenskej republiky sú symboly obce
Radava evidované pod označením R – 55/1997. Kartous, Peter a Vrteľ, Ladislav:
Heraldický register Slovenskej republiky III, Ministerstvo vnútra SR a Matica
slovenská, 2003 s. 136 a 137.
Obecné symboly erb, vlajku a pečať dňa 23. augusta 1997 požehnal Mons. Ján
Formánek na slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala pri príležitosti 760. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Radava pred kostolom Ducha Svätého na cintoríne.
Hoci sa predpokladá, že obec mala svoje pečatidlo už v čase gotiky, zatiaľ najstaršie
známe pečatidlo je zo 17. storočia. Toto pečatidlo je osemhranné a v jeho poli je
vyritý bažant, nad ktorým sa nachádza názov obce: RENDVA.
V roku 1832 obec z neznámych príčin zmenila svoj pôvodný symbol. V oválnom
pečatidle je vyritý veľmi bežný poľnohospodársky znak. Nad pažiťou je vedľa seba
kolmo postavená otka, črieslo, snop a lemeš. Kruhopis pečatidla znie Sigilin.
Po(sessi)onis. N(agy). RENDVE 1832.
Toto pečatidlo obec určite používala až do začiatku 20. storočia. Od roku 1874 ho
v kancelárskej praxi obmedzila nápisová pečiatka s textom: *RENDVE* 1874
KOZSÉG.
HYMNA
Autorom hudby je Dušan Daloš a autorom textu Mgr. Beáta Nitrianska. Všetky
náklady spojené so skomponovaním a nahrávaním hymny a znelky obce financoval
Dr. Ivan V. Hudec. Hymnu a znelku obce schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 12/161208 zo dňa 16. 12. 2008.
Obyvateľstvo:
Vývoj obyvateľstva obce: 1535 – 5 domácností, 1601 – 20 domov, 1720 – 300
obyvateľov, 1779 – 313, 1828 – 490, 1869 – 570, 1880 – 700, 1890 – 733, 1900 –
736, 1910 – 824, 1921 – 826, 1930 – 971, 1948 – 978, 1940 – 1033, 1961 – 1211,
1970 – 1272, 1980 – 1155, 1991 – 951, 2001 – 881, 2005 – 834, 2011 – 788.
Problémom je, že mladí sa za lepšími pracovnými a bytovými podmienkami sťahovali
do miest, tak sa priemerný vek obyvateľov obce zvyšoval a ich počet od r. 1975
znižoval. V súčasnosti je hlavným problémom vysoká cena pozemkov v našej obci.
Takže sú väčšinou pre mladé rodiny pridrahé.

Obyvatelia obce sú Slováci. Radava, ale aj široké okolie, si v minulosti napriek
maďarizačnému tlaku zachovalo slovenský ráz. Obyvatelia obce boli v minulosti
prevažne poľnohospodári a roľníci.
Školstvo:
Základná škola je málotriednou školou, v ktorej sa učia deti 1. – 4. ročníka, po
ukončení štvrtého ročníka odchádzajú do Základnej školy Hul alebo Šurian. Školu
navštevuje tento rok 12 žiakov.
V obci sa nachádza aj materská škola s celodennou starostlivosťou, (vrátane
stravovania) s počtom detí 20.
Služby:
V obci je pomerne malé zastúpenie drobných živnostníkov. Ich existencia na území
obce značne vplýva na finančné možnosti obce, najmä z pohľadu miestnych daní a
poplatkov. Všetky podnikateľské subjekty však pôsobia na komerčnej báze, žiadny
z nich neposkytuje sociálne služby.
Nezamestnanosť:
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje aj v miestnych súkromných podnikoch.
Ostatní obyvatelia pracujú v podnikoch a službách v susedných obciach, mestách,
resp. dochádzajú denne za prácou do Vrábel, Šurian a Nových Zámkov. Štatistické
údaje v tejto oblasti sú dosť neznáme čísla. Každá inštitúcia si vedie svoju vlastnú
štatistiku podľa vlastných kritérií. Obec nemá k dispozícii informácie o zamestnaní
svojich občanov, k dispozícii sú iba údaje z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Šuranoch, ktorý vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie (tento údaj však
nezahŕňa celkový počet nezamestnaných z dôvodu chýbajúcich údajov o dobrovoľne
nezamestnaných). Taktiež nie je k dispozícii údaj o počte osôb, ktoré pracujú
v zahraničí.

Sociálne znevýhodnené skupiny

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina,
komunita a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný
spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t. j. od znaku, ktorý
ho posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach.
Sociálne znevýhodnené skupiny v našej obci môžeme rozdeliť na:
a) seniori
b) nezamestnaní
c) deti a mládež.
Obec sa v rámci svojich možností snaží kompenzovať určité sociálne
znevýhodnenie:
SENIORI
Obec vytvára podmienky na činnosť základnej organizácie Zväzu základnej
organizácie zdravotne postihnutých, ktorá sa snaží organizovať
pre seniorov kultúrno-spoločenské aktivity v obci.
NEZAMESTNANÍ
V spolupráci s ÚPSVaR v Šuranoch obec organizuje verejnoprospešné práce alebo
menšie obecné služby. V rámci tejto činnosti podporovala udržiavanie pracovných
návykov u osôb, ktoré majú problém uplatniť sa na trhu práce.

DETI A MLÁDEŽ
Obec v rámci svojich finančných možnosti prevádzkuje oddelenie materskej školy
a základnú školu. Pre športové vyžitie detí najmä v čase osobného voľna slúži areál
miestneho ihriska určený pre rôzne druhy najmä loptových hier. Plne funkčný je
i areál Obecného futbalového klubu Radava, kde je k dispozícii posilovňa. V budove
sa nachádzajú priestory pre činnosť stolnotenisového klubu.

Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb
V obci nie je vybudované samostatné sociálne zariadenie. Obec však v rámci
originálnych samosprávnych kompetencií poskytuje 30 obyvateľom vo forme
donášky obedov a obec participuje na zabezpečovaní stravovania výdaja stravy,
ktorú poskytuje hlavne z radov dôchodcov.
V okolí obce sa nachádza zariadenie sociálnych služieb v obci Dolný Ohaj.
Zariadenie je prevažne plne obsadené, v prípade potreby je občan zaradený do
poradovníka čakateľov.
Podľa § 80 písm. e) je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálne služby,
ktoré má v pôsobnosti a to v súlade s § 8 ods. 2. To znamená, že obec nie je
povinná sociálnu službu priamo poskytovať, ale môže jej poskytovanie zabezpečiť
u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa. Je potrebné tiež uviesť, že pri
poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb (t. j. aj zriaďovaní), obec
vychádza z potrieb svojich obyvateľov. V prípade, že v danej obci nie sú klienti,
resp. požiadavky na príslušnú sociálnu službu, nie je potrebné danú sociálnu službu
zriaďovať, poskytovať alebo zabezpečovať.
Postup pri poskytovaní sociálnej služby by mal byť podľa nášho názoru nasledovný:
• občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu
(uvedenú v § 34 až 41), v súlade s § 92 ods. 2 a3,
• obec vykoná lekársku posudkovú činnosť a vypracuje lekársky posudok
v súlade s § 49,
• obec vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok
v súlade § 50,
• na základe lekárskeho asociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok
o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51,
• na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo
VÚC/predseda vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na
sociálnu službu,
• 6. ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp.
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší
územný celok na základe výberu poskytovateľa občanom poskytne sociálnu
službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou
osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného
poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a3.
Zároveň v súlade s § 8 ods. 4 môže občan, ktorý je na základe právoplatného
rozhodnutia na túto sociálnu službu odkázaný požiadať o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby priamo zariadenie zriadené alebo založené obcou a

vyšším územným celkom. Ak toto zariadenie uzatvorí so žiadateľom zmluvu
o poskytovaní sociálnych služieb, je povinnosť obce alebo VÚC podľa § 8 ods.2 a 3
splnená. Ak však toto zariadenie nemá voľné miesto je v zmysle § 8 ods. 7 povinné
bezodkladne zaslať žiadosť klienta o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby obci alebo vyššiemu územnému celku, ktorý ho zriadil alebo založil.
V prípade, že obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje sociálnu službu
u neverejného poskytovateľa, uzatvára s ním zmluvu o zabezpečení sociálnej služby
(buď na určitú kapacitu klientov alebo pre konkrétneho klienta) v súlade s § 8 ods.
8 zákona.
V prípade, že občan žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
v zariadení a ani vyššie uvedeným postupom nie je možné zabezpečiť pre občana
sociálnu službu v zariadení, obec alebo zariadenie s právnou subjektivitou zaradí
občana do poradovníka čakateľov toho zariadenia, o ktoré klient prejavil záujem, tak
aby klient mohol zotrvať vo svojej komunite a zachovalo sa jeho právo voľby.
Obec poskytuje najmä tieto sociálne služby:
a) ak ju občan požiada o pomoc, musí predovšetkým zariadiť spracovanie lekárskeho
aj sociálneho posudku jeho stavu. Na ich základe rozhodne, či občan je, alebo nie na
sociálnu službu odkázaný. A ak je, musí mu ju aj zabezpečiť,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u verejného poskytovateľa sociálnej
služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej
služby prostredníctvom zariadenia, ktoré je zriadené na tento účel, ak s týmto fyzická
osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí,
c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej
služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby, ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť
poskytovanie sociálnej služby podľa písmen b) až c)
d) opatrovateľskú službu.
2. Obec Radava zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods. 1 písm. c) a
d) tak, že uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa
budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť.
Ďalšie činnosti:
-funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok (v prípade záškoláctva)
-návštevy jubilujúcich starších občanov (70,75,80,85,90,95 a 100-sté narodeniny)
-stretnutia dôchodcov
-podpora činnosti ZO ZZP
-pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....).

Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb
Obec Radava v budúcnosti počíta s nárastom počtu obyvateľov najmä v kategórii
predproduktívneho a produktívneho veku, je potrebné počítať s celoslovenskou
tendenciou starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami na sociálne služby
najmä pre občanov v poproduktívnom veku.
Sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa prieskumu
potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa orientovať
na:

-vybudovanie resp. zriadenie ZpS podľa konkrétnych požiadaviek:
a) poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia
b) nepriaznivého zdravotného stavu
c) dovŕšenia dôchodkového veku
SWOT analýza v sociálnej oblasti
Silné stránky:
- právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým občanom
- garancia zostatku z príjmu pri poskytovaní sociálnych služieb
- existencia a rozvoj univerzitného špecializovaného vzdelávanie pre oblasť
sociálnych služieb (Vysoká škola sv. Alžbety v Nových Zámkoch, študijný odbor
sociálna práca).
Slabé stránky:
- nedostatočná kapacita zariadení sociálnych služieb v blízkom okolí
- nedostatočný počet zariadení, v ktorých je zabezpečená bezbariérovosť
- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia
- nepriaznivý demografický vývoj
- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych
služieb
Príležitosti:
- cielenie opatrení podľa miestnych potrieb
- rozvoj svojpomocného riešenia miestnych problémov
- rozširovanie spolupráce samosprávy a neverejných poskytovateľov
- práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti prI
riešení životných situácií
- podpora a rozvoj dobrovoľníctva
Ohrozenia:
- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko
znižovania kvality
- absencia nízkoprahových a terénnych služieb
- klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu nedostatočného materiálnotechnického a personálneho zabezpečenia
- nárast počtu sociálnych kategórií občanov vyžadujúcich sociálne služby
- nedostatok finančných prostriedkov na samosprávnej úrovni na výkon kompetencií
obce, v tom aj na zabezpečenie sociálnych služieb.

Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
Rozvoj ambulantných a pobytových sociálnych služieb
Národné priority rozvoja sociálnych služieb sa orientujú na tieto základné oblasti:
a) podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych
služieb
b) rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb
v zariadení s týždenným pobytom
c) zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom

rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovanie zariadení sociálnych služieb
d) vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
Obec Radava sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne:
- zabezpečuje najmä opatrovateľskú službu u občanov, ktorí sú na tento druh
sociálnej služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí,
- v prípade potreby zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v pobytovom
zariadení aktívne spolupracuje so ZSS Dolný Ohaj a Jasová,
- obec má záujem o nehnuteľnosť situovanú v centre obce a jej rekonštrukciu
a vybudovanie bezbariérového zariadenia sociálnych služieb v druhovom začlenení
podľa konkrétnych požiadaviek obyvateľov obce (denný stacionár, zariadenie
pre seniorov a pod.)
- obec vytvorí najmä organizačné a technické podmienky na ďalšie vzdelávanie
zamestnancov pôsobiacich v sociálnej oblasti (rôzne druhy vzdelávacích aktivít,
štúdium popri zamestnaní a pod.)
Časový plán realizácie komunitného plánu
Časový plán popisuje aktivity, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie cieľov a
opatrení.
Určuje termín realizácie, zodpovedné subjekty a predpokladané zdroje financovania.
Strategický cieľ 1:
Aktivity:
1. Analýza a vyhodnotenie potrieb obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb
1 x ročne
2. Zabezpečenie stravovania rozvozom stravy pre seniorov a ZŤP
priebežne
3. Zabezpečenie sociálneho poradenstva
priebežne
4. Zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre využitie sociálnych služieb
priebežne
Spôsob vyhodnocovania komunitného plánu.
Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú obyvatelia a tiež
orgány obce. Od občanov sa očakáva, že vyjadria svoje požiadavky vo sfére
poskytovania sociálnych služieb a od orgánov obce sa očakáva podpora
požiadavkám občanov v celej tejto oblasti.
Dôležitá je účasť na komunitnom plánovaní formou písomných návrhov občanov,
účasť obyvateľov obce na verejných zhromaždeniach, na ktorých môžu vyjadriť svoj
názor v oblasti sociálnej sféry.
Komunitný plán možno meniť:
1. ak sa zmenia priority,
2. ak sa získajú finančné prostriedky na konkrétne potreby,
3. z dôvodu nových príležitosti.

Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu.
Obecné zastupiteľstvo Radava 1 x ročne prerokuje správu o sociálnej situácii v obci
a podľa zistených skutočnosti bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do
komunitného plánu sociálnych služieb obce.
Záver
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľuďom v nepriaznivej situácii, pri sociálnom
začleňovaní v ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožnenia ich zapojenia
do bežného života. Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre
občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život.

