Obec Raslavice

Komunitný plán sociálnych služieb
na obdobie rokov 2017 - 2022
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1 Všeobecná charakteristika a história obce Raslavice
Obec Raslavice patrí vďaka svojej geografickej polohe a prírodným podmienkam k územiam,
kde sa už v dávnej minulosti začali objavovať prvé ľudské osídlenia. Podľa histórie bol región
vnímaný predovšetkým ako poľnohospodárska oblasť. Od 70-tych rokov 20. storočia sa datuje
vznik priemyselnej výroby, ktorá má v súčasnosti rozširujúci sa trend hlavne v oblasti
remeselných živností a služieb. V poslednej dobe sa stále viac presadzuje cestovný ruch,
ktorého nosnou oblasťou je kultúra.
Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska na južnom okraji Bardejovského
okresu, približne v polovici trasy medzi mestami Prešov a Bardejov v regióne Slovensko –
Východ. Podľa nového územného členenia patria Raslavice do Prešovského kraja. Táto obec
vznikla zlúčením dvoch obcí Vyšné a Nižné Raslavice v roku 1971. Z hľadiska členenia
Slovenska na prírodné celky ležia bývalé Vyšné Raslavice a Nižné Raslavice v juhozápadnej
časti Ondavskej vrchoviny, juhovýchodne pod Čergovským pohorím, v južnej časti
Bartošovskej kotliny, v doline Sekčova a na južnom okraji Nízkych Beskýd. Stred obce
bývalých Vyšných Raslavíc leží v nadm. výške 310 m, nadm. výška chotára je 300 – 449 m.
Stred obce Nižných Raslavíc sa nachádza v nadm. výške 315m a 270 – 400 m v chotári. Na
flyšových horninách je v severnej časti chotára Vyšných Raslavíc mierne zvlnená pahorkatina.
V južnej, mierne členitej časti vytvára Sekčov úzku prelomovú dolinu. Les je len v južnej časti
(buk, borovica). V minulosti sa tu nachádzal minerálny prameň. Rozloha obce Vyšné
Raslavice je 697 ha a obce Nižné Raslavice 948 ha. Spolu teda majú dnešné Raslavice 1645
ha. V bývalých Nižných Raslaviciach je mierne zvlnený povrch odlesneného chotára s hladko
modelovanými svahmi a chrbtami, ktoré pokrývajú mocné svahové hliny. V minulosti tu
vyvieral sírnatý prameň. Od 11. storočia boli na našom území utvorené správne celky. Ich
účelom bolo spravovanie a riadenie krajiny. Na našom území bolo dlho v platnosti členenie na
stolice a župy. Raslavice patrili k župe Šarišskej a aj v súčasnosti patria k významným
strediskovým obciam Horného Šariša. (zdroj:http://www.raslavice.sk/his1.html)
Obrázok 1 Geografická mapa obce Raslavice

Zdroj: Internet
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Názov Raslavice pochádza od slovanského osobného mena Radslav a samotná dedina patrí
k najstarším na hornom toku Sekčova. Je predpoklad, že mohla jestvovať už v období Veľkej
Moravy (v 9. storočí). Nepochybne existovala za uhorského kráľa Štefana II. (roky 1114-1131).
Keď do Poľska viedla cez Raslavice a Bardejov dôležitá krajinská cesta dokumentovaná
nálezom mince Štefana II. Hoci nie sú známe okolnosti nálezu mince, tá nasvedčuje
jestvovaniu tunajšieho sídliska, prípadne aj cestovanie obchodníkov krajinskou cestou údolím
Sekčova v prvej polovici 12. storočia. Pri Raslaviciach je miesto s názvom Hradisko. Názov
svedčí, že tam bolo pred 11. storočím slovanské hradisko.
Najstaršia správa o Raslaviciach je v donančnej listine kráľoviča Štefana z roku 1261 na
majetok neďalekých Janoviec, ktoré susedili s chotárom Slovenských či Maďarských Raslavíc.
Originál listiny z roku 1261 neexistuje, ale obsah listiny sa zachoval v kráľovských
konfirmáciách – potvrdeniach z roku 1271-1273. Existuje len originál konfirmácie z roku 1273
v Krajinskom archíve v Budapešti. Pôvodná raslavická občina slovenská dedina, ktorej chotár
siahal až k Topli, sa pred 13. storočím prirodzeným vzrastom obyvateľstva rozpadla na Vyšné
a Nižné Raslavice a ďalšie dediny písomne doložené v roku 1161, keď boli ešte kráľovským
majetkom. Starobylosť obidvoch sídlisk Nižných a Vyšných Raslavíc dokumentuje aj románsky
kostolík Narodenia Panny Márie. V roku 1261 sa Raslavice (VillaRaslo - dedina Radslava –
Raslavice) spomínajú ako hraničný chotársky bod Janoviec, potom v roku 1270 ako chotársky
bod Tročian, v roku 1276 ako majetok Juraja a Fabra a od roku 1276 už ako majetok Tiba
a jeho potomkov - šľachticov z Raslavíc.
(zdroj: http://www.raslavice.sk/his9.html)

Kľúčové udalosti histórie :


Vznik Slovenských Raslavíc a - Uhorských Raslavíc - začiatok 12. storočia

 V roku 1814 prebýval na hornom kaštieli ruský cár Alexander 1.
 18. – 19. januára 1945 – oslobodenie obce Raslavice sovietskym vojskom
 Rok 1949 – založenie JRD v obci
 16. máj 1950 – premenovanie Slovenských Raslavíc na Vyšné Raslavice a Uhorské
Raslavice na Nižné Raslavice
 Rok 1968 – 1. ročník Hornošarišských slávnosti piesní a tancov, tradícia pokračuje
 V auguste 1971 – zlúčenie obcí Nižné a Vyšné Raslavice v jednu obec
 Rok 1975 – výstavba miestneho vodovodu
 Rok 1985 – výstavba plynofikácie
 Rok 1990 – prvé demokratické voľby: voľby poslancov do OZ a starostu obce
 Rok 1990 – začiatok výstavby rímsko-katolíckeho kostola
 Rok 1993 – schválenie erbu obce
 17. november 1995 – návšteva prvého prezidenta SR Michala Kováča s manželkou
 7. septembra 1996 - Konsekrácia novostavby Kostola Narodenia Panny Márie košickým
arcibiskupom Monsgr. Alojzom Tkáčom
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2 Komunitné plánovanie - teoretické východiská
2.1 Komunitné plánovanie sociálnych služieb
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na
úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali
potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o
otvorený proces, cieľom ktorého je:
 napĺňanie potrieb občanov odkázaných na jednotlivé formy sociálnej pomoci,
 zabezpečovanie zdrojov (finančných a personálnych) na jednotlivé formy sociálnej
pomoci,
 hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a
potrebám ľudí,
 zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb,
 vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

2.2 Účastníci komunitného plánovania sociálnych služieb
Zadávatelia sociálnych služieb - subjekty,ktorým zabezpečovani esociálnych
služieb na príslušnom území vyplýva zo zákona. Sociálne služby zriaďujú,
prípadne zadávajú iným subjektom, financujú a organizujú. V systéme verejnej
správy na Slovensku sú to obce, mestá a samosprávne kraje.
Poskytovatelia sociálnych služieb - subjekty, ktoré služby poskytujú a
ponúkajú, bez ohľadu na ich právnu subjektivitu. Poskytovateľ sociálnej služby je
za podmienok ustanovených zákonom obec, právnická osoba zriadená alebo
založená obcou alebo samosprávnym krajom – „verejný poskytovateľ sociálnej
služby“ a ďalšia právnická osoba, fyzická osoba – „neverejný poskytovateľ
sociálnej služby“.
Užívatelia sociálnych služieb - osoby, ktorým sú poskytované sociálne služby
z dôvodu ich nepriaznivej sociálnej situácie. Do nepriaznivej sociálnej situácie sa
jednotlivec môže dostať z rôznych príčin, napr.: v dôsledku vysokého veku,
nepriaznivého
zdravotného
stavu,
krízových
životných
situácií,
životných
návykov, spôsobu života, ktorý vedie ku konfliktu so spoločnosťou, trestnoprávnej činnosti a pod.
Verejnosť – rodinní príslušníci užívateľov sociálnych služieb, občania žijúci na
príslušnom území, ktorých sa poskytovanie sociálnych služieb priamo nedotýka,
ale v blízkej budúcnosti môžu patriť k potenciálnym užívateľom sociálnych
služieb, prípadne poskytovanie sociálnych služieb môže ovplyvniť kvalitu ich
života.

2.3 Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)
Je reálnym výstupom komunitného plánovania sociálnych služieb a výsledkom dohody medzi
zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb. Poukazuje na potreby v danej
komunite, pričom poskytuje aj alternatívy finančného, personálneho, prevádzkového a
organizačného zabezpečenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v danej komunite.
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2.4 Výhody, princípy a podstata komunitného plánovania
Do procesu komunitného plánovania sú zapájaní všetci účastníci systému sociálnych služieb
(zadávatelia, poskytovatelia, užívatelia), čo výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej
demokracie, nielen v procese plánovania, ale aj v rozhodovacom procese, prípadne v
spôsobe ich zabezpečovania. Komunitný plán sociálnych služieb zabezpečuje aby sociálne
služby zodpovedali miestnym potrebám a reagovali na miestne špecifika.

3 Komunitné plánovanie sociálnych služiebv obci Raslavice
3.1 Zdôvodnenie Komunitného plánovania
Prijatím zákona č.448/2008Z.z.o sociálnych službách vyplynula povinnosť pre obce a mestá
vypracovať komunitný plán sociálnych služieb. Obec v súčasnosti pristúpila k spracovaniu
Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2017 – 2022.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Raslavice predstavuje programový dokument v
oblasti rozvoja sociálnych služieb a podporných služieb na území obce. Komunitný plán ako
nástroj rozvojových procesov sociálnej politiky obce stanovuje priority, ciele a opatrenia na
zabezpečenie jej rozvoja a udržateľnosti. Komunitný plán priamo súvisí so strednodobým
programovým dokumentom obce – Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Raslavice a je podkladom pre ročné akčné plány a programy v oblasti sociálneho rozvoja.
Komunitný plán vychádza z analýzy stavu existujúcich služieb a ich poskytovateľov na území
obce,
z potrieb obyvateľov obce a z finančných možností obce. Komunitný plán je
spracovaný v súlade s programovými dokumentmi a prioritami obecného, krajského a
národného rozvoja sociálnych služieb v európskom kontexte a je konkretizovaný na miestne
pomery. Komunitný plán je otvorený dokument, ktorý je možné podľa potreby aktualizovať.
Východiskovými podkladmi pre jeho spracovanie sú materiály obce Raslavice, príslušného
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a analýzy štatistického úradu SR.

3.2 Organizácia Komunitného plánovania
Pracovná skupina bola zostavená v súlade s princípmi komunitného plánovania sociálnych
služieb - princíp partnerstva medzi všetkými účastníkmi, princíp rovnosti, skutočných potrieb
a dohody. Taktiež bol dodržaný princíp vyváženého zastúpenia všetkých účastníkov. Hlavnou
činnosťou pracovnej skupiny bolo:
 Zber informácií z oblasti poskytovania sociálnych služieb v pôsobnosti obce Raslavice,
 Monitoring potrieb konkrétnych užívateľov a žiadateľovvo vzťahu k sociálnym službám,
 Špecifikácia záujmov cieľovej skupiny a ich presadzovanie,
 Návrh a spracovanie konkrétnych opatrení za účelom rozvoja, resp. transformácie
služieb pre cieľovú skupinu.
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Zoznam členov pracovnej skupiny

Meno a
priezvisko
P.č.
1.

Organizácia, resp. CS

Ing. Peter Paľa

prednosta OcÚ

2.

Mgr. Martina
Duraková

sociálna pracovníčka, Komunitné
centrum

3.

Mgr. Jana
Jančošková
Mária Birošová

sociálna pracovníčka, TSP

4.
5.

sociálna pracovníčka, TSP

Mgr. Kamila Olšavská

vedúca denného stacionára

4 Sociálno– demografickéúdaje
4.1 Základná charakteristika
Poloha: Východoslovenský kraj - región Šariš
Rozloha: 1641 ha
Okres:
Bardejov
Kraj:
Prešovský samosprávny kraj
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 2725

4.2 Obyvateľstvo
Z nižšie uvedeného grafického, ako aj tabuľkového znázornenia je evidentné pomalé, ale
neustále postupné zvyšovanie sa demografie obce Raslavice za posledných desať rokov (viď
tabuľka č. 3 a graf č. 1). Výnimku zvyšovania počtu obyvateľstva obce zahŕňa prelom roku
2010 a 2011, kde hodnota obyvateľstva z roka 2010 klesla na rok 2011 o počet 4. Pri
celkovom pohľade na vývoj počtu obyvateľstva z roku 2005 do roku 2014 vzrástol počet
obyvateľstva o 112 občanov čo pri celkovom počte obyvateľstva z roku 2014 (hodnota 2721)
tvorí 4,12%. Ako už bolo spomínané vyššie výnimku tvorí prelom rokov 2010 a 2011. Obec
zaevidovala najvyšší prírastok obyvateľstva z roku 2008 na rok 2009, kde počet obyvateľov
danej obce vzrástol o 27 obyvateľov čo tvorilo 1,01% z celkového počtu danej obce
v uvedenom roku. Ostatné roky zaznamenávajú mierne rastúcu tendenciu postupného
zvyšovania rokov, a to v hodnotovom rozmedzí 2 (prelom rokov 2012 a 2013) do 27 (prelom
rokov 2008 a 2009). Z komplexného pohľadu vývoja počtu obyvateľstva obce môžeme usúdiť,
že demografia obce Raslavice nie je negatívne ovplyvnená vonkajšími vplyvmi znižovania
demografie.
Počet obyvateľov
Ukazovateľ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet obyvateľov spolu

2609

2617

2625

2650

2677

2698

2694

2704

2706

2721

z toho Muži

1278

1294

1302

1316

1327

1325

1331

1332

1341

1346

z toho Ženy
Zdroj: ŠÚ SR

1331

1323

1323

1334

1350

1373

1363

1372

1365

1375
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Počet obyvateľov obce

Zdroj: ŠU SR

Prvým dôležitým evidovaným negatívnym faktorom obce prispievajúcim k zápornému
hodnotovému ukazovateľu demografie je migračné saldo obce (tabuľka č. 4 a graf číslo 2).
Dôkazom je výsledok 50% vysťahovania obyvateľstva za posledných desať rokov, a to
v rokoch 2006, 2007, 2011, 2012, 2013. Záporná hodnota migračného salda v uvedených
rokoch sa pohybuje v hraničnom rozmedzí –1 v roku 2012 do -7 v roku 2013. Dosť vysokú
negatívnu hodnotu -6 majú aj roky 2006 a 2011 čoho výsledkom je, že v daných rokoch hrubá
miera migračného salda uvedeného v promile dosiahla rozpätie od -2,294 do -2,241. Ostatné
roky 2005, 2008, 2009, 2010, 2014 zaznamenávajú kladnú hodnotu v rozmedzí 2 v roku 2008
do hodnoty 10 v roku 2005.
Migračné saldo
Ukazovateľ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba)

30

23

19

29

33

30

31

27

27

37

Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba)

20

29

22

27

28

19

37

28

34

28

Migračné saldo (Osoba)

10

-6

-3

2

5

11

-6

-1

-7

9

Hrubá miera migračného salda (Promile)

3,843 -2,294 -1,143

0,76

1,882 4,097 -2,241 -0,371 -2,592 3,331

Zdroj: ŠÚ SR
Prehľad migračného salda

Zdroj: ŠÚ SR
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K ďalšiemu kladnému faktoru demografického vývoja obce Raslavice patrí hodnota
prirodzeného prírastku, respektíve úbytku obyvateľstva obce (tabuľka č. 5 a graf č. 3). Táto
hodnota je ovplyvňovaná každým rokom pomerne tendenčným kladným vývojom pôrodnosti
v obci. Najvyššiu hodnotu pôrodnosti obec zaznamenala v roku 2005, 2008 a 2011 kde
hodnota prirodzeného prírastku je evidovaná od 11 do 23. Pričom hrubá miera prirodzeného
prírastku obyvateľstva (hodnota uvedená v promile) je v rozmedzí hodnôt 4,109 v roku 2011
do 8,745 v roku 2008. Najnižšia hodnota prirodzeného prírastku v obci je zaznamenaná v roku
2014, a to v počte 6 obyvateľov čo tvorí hodnotu hrubej miery prirodzeného prírastku v promile
2,221.
Prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ukazovateľ
20
20
14
12
12
18
24
Zomretí (Osoba)
35
34
25
35
34
28
35
Narodení (Osoba)
Prirodzený prírastok
14
14
11
23
22
10
11
obyvateľstva (Osoba)
Hrubá miera prirodzeného
prírastku obyvateľstva
5,38 5,352 4,19 8,745 8,28 3,724 4,109
(Promile)
Hrubá miera celkového
prírastku obyvateľstva
3,048 9,506 10,162 7,821 1,868 3,713 0,74
(Promile)
Zdroj: ŠÚ SR

2012
22
33

2013
22
31

2014
25
31

11

9

6

4,085 3,332 2,221

5,551

Prehľad celkového prírastku a prirodzeného prírastku

Zdroj: ŠÚ SR

Nielen na demografiu, ale aj na celkovú sociálno-demografickú situáciu obce Raslavice, či už
životnú úroveň občanov, hospodársky, kultúrny, spoločenský a ekonomický rozvoj obce vplýva
aj miera hodnotového ukazovateľa sobášnosti či rozvodovosti v obci. Čo sa týka počtu
sobášov v obci jeho hodnota sa z roka 2005 do roku 2014 nijako výrazne nemení. Jeho
hodnota v počte jednotiek je v rozmedzí od 10 (roky 2009, 2014) do 24 (rok 2005). Najnižší
počet sobášov bol zaznamenaný v roku 2009 a v roku 2014, kde bolo vykonaných len 10
sobášov a najviac sobášov bolo vykonaných v roku 2005, a to presne 24. Čo sa týka
evidovanej rozvodovosti podľa dostupných informácií počas sledovaných desať rokov bola
najvyššia miera rozvodovosti zaznamenaná v roku 2012, kde sa jednalo o 46,15%
rozvodovosti v obci.

9

Sobášnosť a rozvodovosť
Ukazovateľ
2005
2006
Sobáše
24
11
Rozvody
2
1
Zdroj: ŠÚ SR

2007
15

2008
22
4

2009
10
2

2010
20
2

2011
15
3

2012
13
6

2013
13

2014
10
2

Veková štruktúra obyvateľstva
Ukazovateľ
2 rokov alebo menej
Od 3 do 5 rokov
Od 6 do 14 rokov
Od 15 do 18 rokov
18 rokov alebo viac
50 rokov alebo viac
85 rokov alebo viac
Zdroj: ŠÚ SR

2005
115
111
364
167
1891
642
13

2006
102
120
348
180
1906
651
15

2007
94
120
338
184
1937
688
17

2008
91
115
350
164
1970
701
17

2009
93
104
353
169
2011
726
24

2010
94
92
356
152
2049
743
25

2011
94
91
350
146
2046
753
31

2012
92
96
339
159
2060
758
35

2013
97
94
326
157
2065
770
34

2014
98
98
321
160
2080
786
36

Prehľad vekovej štruktúry obyvateľstva Raslavice

Zdroj: ŠÚ SR

Charakteristika vekovej štruktúry obce je poznačená hlavne klesajúcou hodnotou vekovej
kategórií od 0 rokov do 18 rokov a rastúcou tendenciou od roku 18 do 85 rokov a viac.
(tabuľka č. 7 a graf č. 4) Pri sledovaní vekovej kategórie 2 roky a menej hodnota od roku 2005
do roku 2014 poklesla o 17 občanov. V priebehu ostatných rokov je uvedená veková kategória
pomerne hodnotovo rovnaká. Veková kategória od 3 do 5 rokov taktiež zaznamenáva pokles
z roku 2005 do roku 2014, ako aj veková kategória od 6 do 14 rokov. Opačný trend, teda
zvyšovanie sa počtu obyvateľstva z roka na rok zaznamenávajú vekové kategórie od 18
a viac, 50 a viac a taktiež 85 a viac rokov. Veková kategória 18 a viac rokov zaznamenáva od
roka 2005 do roka 2014 zvýšenie o 189 občanov. Výnimku tvorí jedine prelom rokov 2010
a 2011, kde hodnota vekovej kategórie poklesla o 3 obyvateľov. Čo sa týka vekovej kategórie
od 50 rokov a viac jej hodnota rovnako, ako aj predošlá veková kategória zaznamenáva
rastúcu tendenciu od roku 2005 do roku 2014, a to v hodnote 144 obyvateľov. Rozdiel oproti
predchádzajúcej vekovej kategórií je v tom, že v tejto kategórií nezaznamenávame pokles
v žiadnom roku. Čo sa týka poslednej sledovanej vekovej kategórie je rovnako
charakteristická, ako aj veková kategória 15 rokov a viac. Aj u nej zaznamenávame postupný
prírastok obyvateľstva pričom výnimku tvorí prelom rokov 2012 a 2016, kde je zaznamenaný
mierny pokles. Uvedený prehľad rozloženia vekovej kategórie nám naznačuje, že aj napriek
viacerým pozitívnym faktorom aj obec Raslavice je poznačená tzv. starnutím obyvateľstva, ako
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je to charakteristické na celom území Slovenska. Relevantným ukazovateľom je nízka hodnota
mladších vekových kategórií a vyššia hodnota starších generácií.
Vekové zloženie obyvateľstva podľa vekových skupín podľa stavu k 31.12.
Pohlavie Vekové skupiny
Muži
Nula rokov
Muži

Od 1 do 4 rokov

Muži
14 rokov alebo menej
Muži
Od 15 do 64 rokov
Muži
65 rokov alebo viac
Ženy
Nula rokov
Ženy
Od 1 do 4 rokov
Ženy
14 rokov alebo menej
Ženy
Od 15 do 64 rokov
Ženy
65 rokov alebo viac
Zdroj: ŠÚ SR

Rok
2009 2010

2005

2006

2007

2008

18

22

12

17

15

83
297
888
93
19
70
293
885
153

84
296
905
93
12
70
274
896
153

84
285
917
100
13
64
267
901
155

73
288
924
104
16
55
268
910
156

68
284
928
115
20
57
266
915
169

2011

2012

2013

2014

9

20

15

19

16

63
274
939
112
18
62
268
933
172

54
276
938
117
13
66
259
933
171

60
268
937
127
18
68
259
942
171

59
264
953
124
14
67
253
935
177

63
272
952
122
14
66
245
943
187

Čo sa týka vekového rozloženia medzi jednotlivými pohlaviami (rozdiel medzi ženami
a mužmi), je evidentný rozdiel vo vekovom rozhraní 65 a viac rokov, kde ženské pohlavie je
jednoznačne prevládajúce nad pohlavím mužským. Prevaha ženského pohlavia v uvedenej
vekovej kategórií je v rozmedzí 44 do 65. Ani v jednom roku v danom vekovom rozpätí
neprevláda mužské pohlavie. Opačným trendom, kde prevláda mužské pohlavie nad ženským
je evidované vo vekovej kategórií 15 do 64 rokov. Hodnota prevyšujúca mužské pohlavie nad
ženským je evidovaná každý rok od roku 2005 do roku 2014, iba rok 2012 je výnimkou. Pri
sledovaných vekových kategóriách od 1 roku do 4 rokov a 14 rokov a menej nie je rozdiel
medzi pohlaviami výrazný, skôr ide o približné striedanie sa z roka na rok u pohlavia. Kým
v skorších rokoch prevláda mužské pohlavie, tak v posledných evidovaných rokoch prevláda
pohlavie ženské. Ale ich hodnota nie je výrazne markantná (tabuľka č. 8).
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Raslavice znázornená tabuľkou č. 9 odzrkadľuje
charakteristickú nižšiu vzdelanostnú úroveň obyvateľstva. Dôkazom toho je jednoznačne
prevládajúca evidovaná hodnota občanov bez školského vzdelania. Jeho hodnota je celkovo
582 obyvateľov čo tvorí 21,65% celkového počtu obyvateľov evidovaných v roku kedy sa
sledovala vzdelanostná úroveň občanov, a to naposledy v roku 2011. Druhou vysokou
hodnotou nízkej vzdelanosti je hodnota 18,75% občanov so základným vzdelaním. U tejto
vzdelanostnej úrovne prevláda hlavne ženské pohlavie nad pohlavím mužským. Tretiu výraznú
hodnotu má úroveň úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Táto skupina tvorí 18,53%
celkového obyvateľstva v danom sledovanom roku. Pri tejto úrovni prevláda ženské pohlavie
nad mužským, a to o hodnotu 24. Štvrtou skupinou sú občania s učňovským vzdelaním bez
maturity. V tejto vzdelanostnej úrovni prevláda naopak mužské pohlavie nad ženským, a to
o hodnotu 77. A piatou pomerne výraznú skupinu tvoria občania so stredným odborným
vzdelaním bez maturity. Pri tejto úrovni znova prevládajú muži, a to o 62 občanov. Čo sa týka
vysokoškolského vzdelania (bakalárske, vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
a doktorandské) táto skupina občanov tvorí len 8,71% celkového počtu obyvateľov. Uvedený
prehľad nám dáva obraz, že v odborných úrovniach vzdelania prevládajú muži avšak
v základných, bezškolských a vysokoškolských úrovniach vzdelania prevládajú ženy.
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Obyvateľstvo podľa vzdelania SODB z roku 2011
Najvyššie dosiahnutévzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Študijný odbor prírodné vedy
technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo,
informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)
technické vedy a náuky II (textilná v., sprac. kože, dreva, plastov, v.
hud. nástrojov, archit., staveb., dopr., pošty, telekom., automatiz.,
špec. odb.)
poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky
zdravotníctvo
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.
vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby, SŠ- OA, HA, praktická
š., učeb. odb.)
spoločenské vedy, náuky a služby II (histor., filolog., pedag. a
psych. vedy, publicistika a informácie, telových., učiteľstvo, SŠ gym.)
vedy a náuky o kultúre a umení
vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
nezistený
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn
Zdroj: ŠÚ SR

Pohlavie
muži
ženy
194
310
206
129
167
105
72
32
237
261
20
61
6
17
11
42
84
91
4
2
99
135
1
1

Spolu
504
335
272
104
498
81
23
53
175
6
234
2

32

13

45

11

6

17

12
4

5
22

17
26

19

29

48

12

56

68

3
1
4
300
29
1 330

0
1
2
282
26
1 358

3
2
6
582
55
2 688

Národnostné zloženie obyvateľstva obce Raslavice je viac ako jednoznačné (viď tabuľka č. 10
a graf č. 5). V obci je evidovaných 8 národností, 1 kategória inej a 1 kategória nezistenej
národnosti ako je uvádzané podľa štatistického úradu z roku 2011. Z uvedených sledovaných
národností jednoznačné so svojim 91,67% vyhráva národnosť slovenská. Druhou početnou
národnosťou je s hodnotou 5,51% národnosť rómska. Treťou evidovanou hodnotou 2,23% je
kategória nezistenej národnosti. V obci je okrem troch výrazných národností evidovaná aj
národnosť rusínska, ukrajinská, česká, nemecká, poľská a moravská. Avšak ich hodnoty
neprevyšujú 1% populácie obce. Pohlavie pri danom ukazovateli nijako výrazne neovplyvňuje
jeho hodnotu. Z prehľadu je však evidentné, že dosť početná je hodnota marginalizovanej
skupiny čo by sme nemali opomínať.
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Zloženie obyvateľstva podľa národnosti SODB 2011
Národnosť
Muži

Ženy

Spolu

Slovenská

1 218

1 246

2 464

Rómska

73

75

148

Rusínska

3

1

4

Ukrajinská

0

2

2

Česká

1

4

5

Nemecká

1

0

1

Poľská

0

1

1

Moravská

0

2

2

Iná

0

1

1

Nezistená

34

26

60

1 330

1 358

2 688

Spolu
Zdroj: ŠÚ SR

Prehľad národnostného zloženia obce

Zdroj: ŠÚ SR

Tak ako je výrazný ukazovateľ národnosti, tak aj v ukazovateli vierovyznania prevládajú hlavne
štyri hodnoty s vierovyznaniami. Celkovo sa jedná o päť rôznych vierovyznaní, 1 inej, 1 bez
vyznania a 1 nezistenej kategórie vierovyznania evidovanej v obci Raslavice. Obyvateľstvo sa
jednoznačne prihlásilo v roku 2011 podľa SODB (sčítanie obyvateľstva, domov a bytov) k
rímsko-katolíckemu vierovyznaniu. Jeho hodnota v danom roku dosiahla
87,76%
obyvateľstva obce. Druhou početnou skupinou občanov hlásiacich sa so svojimi 7,03% sú
evidovaní k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Treťou dosť výraznou hodnotou je
kategória nezisteného vierovyznania, kde jej percentuálne vyjadrenie je 2,57% . Štvrtým
evidovaným vierovyznaním je s percentom 1,79 gréckokatolícka cirkev. Medzi najmenšie
percentuálne zastúpenia (menej ako 1% celkového počtu obyvateľstva) týkajúce sa
vierovyznania sú pravoslávna cirkev, evanjelická cirkev metodistická, bez vyznania a iné.
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Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania SODB z roku 2011
Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

1 156

1 203

2 359

20
3
105

28
3
84

48
6
189

1
8
1
36
1 330

0
6
1
33
1 358

1
14
2
69
2 688

Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Evanjelická cirkev metodistická
Bez vyznania
Iné
Nezistené
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR

Nižšie uvedený tabuľkový prehľad nám odzrkadľuje celkové rozloženie obyvateľstva obce
Raslavice podľa ekonomickej aktivity a pohlavia podľa posledného evidovaného SODB 2011.
Uvedený prehľad ukazuje, že 11 osôb na materskej dovolenke, 20 pracujúcich dôchodcov,
263 nezamestnaných, 4 vypomáhajúcich členov domácností. Tieto hodnoty sú zarátavané k
osobám ekonomicky aktívnym. Ďalej obec eviduje 54 osôb na rodičovskej dovolenke, 504
nepracujúcich dôchodcov, 15 nezávislých osôb, 791 osôb závislých (do tejto skupiny sa
zaraďujú deti do 16 rokov, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl), 75 ostatných
závislých nezistených.

Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia SODB z roku 2011

pracujúci dôchodcovia

nezamestnaní

vypomáhajúci
(neplatení)
členovia
domácností v rodinných podnikoch

Osoby na rodičovskej dovolenke

Nepracujúci dôchodcovia

Ostatní nezávislí

spolu

57,3

0

6

142

2

0

200

5

390

42,7

11

14

121

2

54

304

10

401

100,0

11

20

263

4

54

504

15

791

64

29

19

281

62

58

56

578

126

87

75

spolu

297

Úhrn obyvateľstva

Ostatní závislí, nezistení

533

Spolu
1 249
Zdroj: ŠÚ SR

študenti vysokých škôl

716

v tom

študenti stredných škôl

spolu

Pohlavie

%

Narodení v
obci
bydliska

deti do 16 rokov

z toho

Muži
Ženy

Osoby závislé

Osoby na materskej dovolenke

Osoby ekonomicky aktívne

1 330

862

64,8

1 358

812

59,8

2 688

1 674

62,3

%

14

so zamestnancami

bez zamestnancov

členovia družstiev

vypomáhajúci
(neplatení) členovia
domácností v rodinných
podnikoch

ostatní a nezistení

Postavenie v zamestnaní

Muži

7

0

0

0

0

9

16

ženy

1

0

1

0

0

5

7

spolu

8

0

1

0

0

14

23

muži

38

1

3

0

0

26

68

ženy

29

0

1

0

0

19

49

spolu

67

1

4

0

0

45

117

muži

73

1

14

0

0

22

110

ženy

57

0

3

0

1

21

82

spolu

130

1

17

0

1

43

192

muži

71

5

20

0

2

15

113

ženy

42

0

2

0

1

15

60

spolu

113

5

22

0

3

30

173

muži

56

3

15

0

0

16

90

ženy

48

1

4

0

0

17

70

spolu

104

4

19

0

0

33

160

muži

57

8

13

0

0

10

88

ženy

69

0

7

0

0

8

84

spolu

126

8

20

0

0

18

172

muži

57

8

7

0

0

5

77

ženy

60

1

3

0

0

10

74

spolu

117

9

10

0

0

15

151

muži

47

2

12

0

0

13

74

ženy

47

3

2

0

0

11

63

spolu

94

5

14

0

0

24

137

muži

55

2

8

0

0

2

67

ženy

36

0

1

0

0

1

38

spolu

91

2

9

0

0

3

105

muži

8

1

0

0

0

1

10

ženy

2

0

2

0

0

0

4

spolu

10

1

2

0

0

1

14

muži

2

0

1

0

0

0

3

ženy

0

0

0

0

0

2

2

spolu

2

0

1

0

0

2

5

muži

471

31

93

0

2

119

716

ženy

391

5

26

0

2

109

533

spolu

862

36

119

0

4

228

1 249

69

2,9

9,5

0

0,3

18,3

100

Vek, pohlavie

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65+

Úhrn
%

zamestnanci

podnikatelia

15 - 19

Ekonomicky aktívni spolu

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia SODB z roku2011
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Z obyvateľstva v
produktívnom veku
podiel ekonomicky
aktívnych
Muži

-

-

-

-

-

-

76,3

Ženy

-

-

-

-

-

-

57,7

-

-

-

-

-

-

67,1

-

-

-

-

-

-

1,7

Spolu
Z obyvateľstva v
poproduktívnom
veku podiel
ekonomicky
aktívnych
Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľkové zobrazenie vykresľuje podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov obce či už vo veku
produktívnom, tak aj vo veku poproduktívnom. Do ekonomicky aktívneho obyvateľstva sú
zahrnuté obe pohlavia. Čo sa týka evidovaného rozdelenia postavenia v zamestnaní, tak je
to rozdelené do nasledujúcich kategórií: Zamestnanci, Podnikatelia so zamestnancami,
Podnikatelia bez zamestnancov, Členovia v družstve, Vypomáhajúci (neplatení) členovia
domácnosti v rodinných podnikoch, Ostatní a nezistení.
Prehľad poukazuje, že z obyvateľstva v produktívnom veku je podiel ekonomicky aktívnych
67,1% obyvateľov. Z toho tvorí 76,3% mužov a 57,7% žien. Len 1,7% obyvateľstva tvorí
poproduktívny vek, avšak ekonomicky aktívne prispievajú do diania obce. Čo sa týka
rozloženia postavenia v zamestnaní 69% tvoria zamestnanci, 2,9% podnikatelia so
zamestnancami, 9,5% podnikatelia bez zamestnancov, 0,3% vypomáhajúci neplatení členovia,
18,3% ostatní nezistení.
Zhrnutie demografickej časti obce:
 Rastúca tendencia počtu obyvateľstva za posledných desať rokov, výnimku tvorí
prelom roku 2010 a rok 2011
 50% negatívne migračné saldo, ktoré kolíše medzi sledovanými rokmi
 Kladná hodnota celkového prirodzeného prírastku
 Počas sledovaných desať rokov je evidovaná 46,15 % rozvodovosť len v jednom roku,
a to 2012
 Nízka hodnota mladších vekových skupín a zasa vysoká hodnota starších generácií
 Muži prevládajú hlavne v mladších vekových skupinách a ženy zasa u starších
vekových kategóriách
 Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva – prevláda hlavne obyvateľstvo bez školského
vzdelania, úplné stredné odborné s maturitou, základné vzdelanie
 Jednoznačne prevládajúce vierovyznanie (rímskokatolícke) ako aj národnosť
(slovenská)
 Veľké zastúpenie obyvateľstva pracujúcich ako zamestnanci, nízke ukazovatele
podnikateľov či už so zamestnancami alebo bez nich
 46,47% ekonomicky aktívne obyvateľstvo
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4.3 Inštitúcie v obci
Typ služby
PolíciaSR–Obvodnéoddelenie
Raslavice
Matrika

Poznámka
Kopčákova 1, 086 41 Raslavice

Hasičský a Záchranný zbor
Galéria a múzeum ľudového umenia
Horného Šariša
Slovenská pošta
Cirkev

Toplianska ul., 086 41 Raslavice
Hlavná 164, 086 41 Raslavice

OcÚ,Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Toplianska ul., 086 41 Raslavice
Rímskokatolícky farský úrad

4.4 Zdravotníctvo
Obec Raslavice má na svojom území o zdravotné stredisko, ktoré poskytuje občanom
zdravotné služby či už ako ambulancie všeobecných lekárov pre deti a dorast, ambulancie
praktických lekárov pre dospelých, ale aj špecialisti. Odborné vyšetrenie zabezpečuje obec
Raslavice formou externých lekárov, ktorí raz do týždňa ordinujú v obci Raslavice. Jedná sa
o ambulancie ako diabetologická, gynekologická, interná, endokrinologická.
Prehľad zdravotníckych zariadení v obci Raslavice
Zdravotníctvo
Lekárne
a výdajne
liekov

Samostatné
Samostatné
Samostatné
Samostatné
ambulancie
ambulancie
ambulancie
ambulancie
praktického lekára praktického lekára praktického lekára praktického lekára
pre dospelých
pre deti a dorast
stomatológa
gynekológa

2

2

2

2

1

Stanica rýchlej
zdravotnej
pomoci
1

Zdroj: OcÚ

V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia zdravotného strediska v obci. Obec na
rekonštrukciu zdravotného strediska získala finančné prostriedky z Operačného programu
Zdravotníctvo v rámci Prioritnej osi 2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdrav. rizikám
v celkovej hodnote 255 337,21€. Modernizácia zdravotného strediska výrazne zlepšila
podmienky a kvalitu poskytovania ambulantnej starostlivosti pre obyvateľov v obci nakoľko
projektom bola zakúpená a zmodernizovaná zdravotnícka technika. V zdravotnom stredisku
tiež pracuje rómska zdravotná asistentka, ktorá informuje a vysvetľuje obyvateľom
z marginalizovaných rómskych komunít potrebu zdravotnej prevencie, potrebu zodpovedného
reprodukčného správania a potrebu starostlivosti o svoje zdravie.

4.5 Školstvo
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky s účinnosťou od 1.7.2002 definoval prechod pôsobností a
kompetencií fungovania v oblasti školstva do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. Ide
o vykonávanie štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení, vymenúvanie
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a odvolávanie riaditeľov škôl a školských zariadení, spracúvanie a poskytovanie informácií v
oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti a iných činností definovaných zákonom.
Výchovu a vzdelávanie v obci Raslavice zabezpečujú základná škola, základná umelecká
škola a materská škola.
Prehľad škôl nachádzajúcich sa v obci Raslavice
Názov
Adresa
Kontakt

Počet žiakov k 15.9.5015

Materská škola
Raslavice 152

Toplianska 152 ,
086 41 Raslavice

Tel.: 054/4792 131

2 triedy/43 žiakov

Materská škola
Alejová II.

Alejova 504,
o86 41 Raslavice

Tel.: 054/4792 126
email:
ms2alejova@raslavice.sk

2 triedy/41 žiakov

Základná škola v
Raslaviciach

Toplianska 144,
086 41 Raslavice

Základná umelecká Toplianska 144,
škola
086 41 Raslavice

1.-9. ročník/439 žiakov +
Tel.: 054/4792 229
27 žiakov v špeciálnych
email: zsraslavice@stonline.sk
triedach
321 žiakov (Ústav
Tel.: 054/4792 311
informácií a prognóz
email: info@zusraslavice.sk
školstva, 2015)

Zdroj: Vlastné spracovanie

Prehľad počtu žiakov v školách v obci Raslavice za obdobie od r. 2010 až 2015
Počet žiakov
k
k
k
k
Názov
15.9.2010
15.9.2011
15.9.2012
15.9.2013

k
15.9.2014

k
15.9.2015

Materská škola
Raslavice 152

73

62

47

36

57

43

Materská škola
Alejová II.

70

50

64

51

65

41

Základná škola v
Raslaviciach

519

509

493

507

463

466

Základná umelecká
škola

378

321

351

272

185

321

Zdroj: web.uips.sk/v40/
Prehľad počtu žiakov v školách v obci Raslavice za obdobie od r. 2010 až 2015

Zdroj: web.uips.sk/v40/
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Materská škola Raslavice 152
V centre obce sa nachádza I. Materská škola Raslavice 152. Táto materská škola bola
otvorená 6.12.1947. V tej dobe navštevovalo školu okolo 30-35 žiakov. V roku 1980 bola
prevedená oprava strechy a v roku 2005 bola prevedená menšia rekonštrukcia budovy. V
októbri 2005 v MŠ bol MZ a MŠ SR udelený certifikát „Škola podporujúca zdravie“. Škola bola
rozšírená a modernizovaná v roku 2015. V súčasnosti je to štvortriedna MŠ s kapacitou 86
žiakov
Materská škola – Alejova 504.
Materská škola Alejová II. bola slávnostne otvorená dňa 16.1.1979. Nachádza sa v časti Nižné
Raslavice. V súčasnosti je možné s hygienických dôvodov v budove vytvoriť priestory pre 1
triedu MŠ s 15 žiakmi. Táto kapacita je naplnená. Po plánovanej rekonštrukcii to bude
dvojtriedka s kapacitou 44 detí.
Základná škola
Dnes je už ťažké zistiť odkedy sa v Raslaviciach škola nachádzala. Pred rokom 1899 bola
v Uhorských Raslaviciach drevená ľudová škola, ktorú navštevovali aj žiaci zo Slovenských
Raslavíc. V roku 1899 bola v Slovenských Raslaviciach postavená štátna ľudová škola
s dvoma triedami. Národná škola sa vo vtedajších Slovenských Raslaviciach spomína od roku
1901 do roku 1953. V roku 1902 sa spomína ako škola s troma triedami. Do roku 1918 sa
v tejto škole vyučovalo maďarsky. Po 1.svetovej vojne mnohí učitelia odišli do Maďarska
a na školách ostali iba tí učitelia, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili kurzu slovenského jazyka. Dňa
1.septembra 1941 bola Štátna ľudová škola v Slovenských Raslaviciach podľa zákona
č.308/1940Sl.z. so súhlasom Rímsko-katolíckého biskupského úradu v Prešove premenovaná
na Rímsko-katolícku ľudovú školu s piatimi triedami. V roku 1961 vznikla Základná
deväťročná škola (ZDŠ) a tento názov niesla do roku 1970 . V druhej polovici 70-tych rokov
bola ZDŠ premenovaná na Základnú školu (ZŠ) a od roku 1998 na ZŠ s deviatym ročníkom.
Súčasťou školy je aj školský bazén, ktorí využívajú aj iné školy v rámci plaveckého výcviku.
K 15.9.2015 navštevuje základnú školu 439 žiakov, 126 žiakov na prvom stupni a 305 žiakov
na druhom stupni.
V rokoch 2008 - 2010 prebehla rekonštrukcia ZŠ Raslavice v rámci Regionálneho
operačného programu. Projekt bol financovaný z európskych fondov a celková výška projektu
predstavovala 1 208 067€. V rámci projektu sa uskutočnila výmena okien, zateplenie budovy
ako aj stavebné práce súvisiace s drobnými úpravami budovy.
Škola bola zapojená do národného vzdelávacieho projektu PRINED (Národný Projekt
Inkluzívnej Edukácie), ktorého úlohou bolo zaujímavou a informatívnou formou udržať deti
(z marginalizovaných rómskych komunít) čo najdlhšie v škole a umožniť im za pomoci
asistentov popoludňajšiu prípravu na nasledujúci vyučovací deň. Realizáciou projektu sa
napomohlo k predchádzaniu neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho
školstva a výrazne napomohol k podpore vytvárania inkluzívneho prostredia v ZŠ.
Základná umelecká škola
Základná umelecká škola bola v Raslaviciach založená 1. septembra 2004. Jej zriaďovateľom
je obec Raslavice. Pôsobnosť školy je rozšírená aj o pobočku v Tulčíku a Bartošovciach.
Poslanie a cieľ školy: vyhľadávať a rozvíjať talenty, poskytovať základné umelecké vzdelanie
pre deti, mládež i dospelých, rozvíjať ich estetické cítenie, tvorivé schopnosti a dispozície, ale
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aj poskytovať možnosti pre umelecké vzdelanie dospelých a všetkých záujemcov o umenie a
prostredníctvom neho zveľaďovať a skvalitňovať život jednotlivcov, obce a regiónu.
Žiaci majú možnosť vzdelávať sa v štyroch umeleckých odboroch: hudobný (klavír, husle,
kontrabas, akordeón, keyboard, zobcová flauta), výtvarný (kresba, maľba, grafika, dekoratívne
činnosti, modelovanie), tanečný (ľudové tance, moderné tance, spoločenské tance), literárnodramatický (dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hra
s bábkou, písané slovo) .
Pri škole účinkuje žiacka ľudová hudba a detský folklórny tanečný súbor Raslavičanik. Oba
súbory si počínajú úspešne a získali už niekoľko ocenení. Obec Raslavice má živé folklórne
tradície, na ktorých ZUŠ nadväzuje.
Vo výchove a vzdelávaní je kladený dôraz nielen na vysokú vzdelanostnú úroveň
zamestnancov a žiakov, ale aj na zabezpečenie materiálno-technického stavu vzdelávacích
inštitúcií, na jeho neustále vylepšovanie či už z vlastných zdrojov obce alebo formou čerpania
zdrojov zo štrukturálnych fondov. Nakoľko obec si uvedomuje, že vzdelanosť občanov je
jednou z priorít potenciálneho rozvoja obce.

4.6 Zamestnanosť
Vývoj ekonomicky je ovplyvňovaný nielen pôsobením fyzických a právnických osôb na danom
území, ale aj vonkajšími podmienkami, ktoré umožňujú zamestnanosť občanov nielen v obci,
ale aj v okrese či regióne. Čo sa týka ukazovateľa nezamestnanosti v obci Raslavice musíme
brať do úvahy hlavne podstatný vplyv nezamestnanosti okresu, do ktorého obec patrí.
Hodnota nezamestnanosti v okrese je podstatne vysoká čo má za následok vysokú mieru
nezamestnanosti v obci. Hodnota nezamestnanosti výrazne stúpala hlavne od roka 2005 do
roku 2009. V poslednom období nezamestnanosť v okrese Bardejov podobne ako na celom
Slovensku klesala, a to hlavne od roku 2013 do roku 2015 (vývoj nezamestnanosti v období
2005-2015 v okrese Bardejov a jej grafické znázornenie nižšie).

Vývoj nezamestnanosti v období rokov 2005-2015 v okrese Bardejov
Miera evidovanej
nezamestnanosti (v %)

2005 2006

Okres Bardejov

15,96 14,05 13,01 15,75

2007

2008

2009 2010
22

2011

2012

2013

2014 2015

19,43 19,89 22,35 20,39 19,6 18,43

Zdroj: ŠÚ SR
Miera nezamestnanosti v okrese Bardejov

Zdroj informácii: ŠÚ SR
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Na celkovú hodnotu ukazovateľa miery nezamestnanosti má vplyv aj miera uchádzačov
o zamestnanie (viď grafické a tabuľkové vyhodnotenie nižšie). Z prehľadu je evidentné, že
najnižší počet evidovaných uchádzačov bol v roku 2007, kde počet uchádzačov dosiahol
hodnotu 186 evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Najvyšší počet evidovaných
uchádzačov eviduje obec Raslavice v roku 2012, kde obec eviduje 308 uchádzačov
o zamestnanie z celkového počtu obyvateľstva obce. Avšak posledné dva roky má tento
ukazovateľ klesajúcu tendenciu, čo je v podstate odrazom nielen znižujúcej sa
nezamestnanosti v obci, ale aj v okrese Bardejov (ako bolo spomínané v texte vyššie).

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Raslavice od roku 2005 do roku 2014
Ukazovateľ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet evidovaných uchádzačov o
zamestnanie spolu

201

189

186

190

274

267

269

308

293

278

Zdroj informácii: SÚ SR

5 Analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb v obci
5.1 Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Opatrovateľská služba
Zabezpečovanie poskytovania opatrovateľskej služby je podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec
prostredníctvom terénnych opatrovateliek priamo v byte občana s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej
osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri
základných sociálnych aktivitách. V súčasnosti obec zamestnáva 18 opatrovateliek, ktorých
mzdy sú spolufinancované zo zdrojov NP podpora opatrovateľskej služby.
Vzhľadom na spolufinancovanie je opatrovateľská služba v obci, v takom rozsahu ako sa
poskytuje dnes, oklieštená na určitý čas a to od 1.2.2016 do 30.4.2018.
Táto sociálna služba sa poskytuje poberateľom tejto sociálnej služby v rozsahu 4 alebo 8
hodín denne, počas pracovných dní, podľa potreby a stupňa odkázanosti a na základe
uzatvorenej zmluvy s obecným úradom a poberateľom sociálnej služby. V roku 2016 bola táto
služba poskytovaná 28 poberateľom sociálnej služby.
Denný stacionár
Januárom 2016 obec zriadila a zaregistrovala nový druh sociálnej služby pre fyzické osoby
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek –
denný stacionár. Na začiatku bol zriadený a schválený RÚVZ pre 40 poberateľov sociálnej
služby. Financovaný je z dvoch zdrojov a to z úhrady za sociálnu službu, ktorú platí podľa VZN
poberateľ sociálne služby a z finančného príspevku, ktorý dostáva obec podľa zákona č.
448/2008, podľa prílohy č. 4a na denný stacionár.
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Pre zmeny vo vyhláške č. 210/2016 Ministerstva zdravotníctva a pre dodržanie podmienok
ňou daných sme v roku 2017 znížili kapacitu denného stacionára na 30 poberateľov sociálnej
služby, financovaný je tou istou formou ako v roku 2016. Počet, štruktúra a vzdelanostná
úroveň zamestnancov zodpovedá odporúčaným a predpísaným podmienkam zakotveným už
aj v zákone o sociálnych službách. Sociálnu službu v dennom stacionári zabezpečuje sociálny
pracovník, asistent sociálneho pracovníka a tri opatrovateľky.
V dennom stacionári poskytujeme pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo pre klientov aj rodinných príslušníkov, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie
a zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností a záujmovu činnosť.
Komunitné centrum
Pre zlepšenie situácie a k zabezpečeniu riešenia problematiky miestnej MRK vo viacerých
oblastiach života vo výraznej miere napomohlo vybudovanie komunitného centra. V rámci
projektu s názvom: „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ bola zrealizovaná rekonštrukcia
podkrovia obecnej budovy, v ktorej sa zriadilo komunitné centrum s jedálnou a práčovňou.
Realizácia projektu bola podporená a financovaná z Regionálneho operačného programu vo
výške NFP 150 099,24€. Komunitné centrum poskytuje deťom z MRK, ale aj iným skupinám
ohrozených sociálnym vylúčením možnosť na záujmovú činnosť, spoločné medzigeneračné
aktivity ako aj vzdelávaciu činnosť a prípravu na vyučovanie pre deti, ktoré na to nemajú
vhodné domáce podmienky. V rámci národného projektu Komunitné centrá sa zabezpečil
odborný personál pre činnosť a aktivity v komunitnom centre (1 bolo, vytvorených 6
pracovných miest). V súčasnosti obec podala žiadosť o zapojenie sa do NP Komunitné centra,
v rámci ktorého budú v KC zamestnaní 3 pracovníci.
Terénna sociálna práca
Obec Raslavice dlhodobo realizujú Terénnu sociálnu prácu. Zámerom projektov je zlepšenie
sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia
terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov
poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi,
nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované
a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených
a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možnosti vstupu na trh práce,
zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.
V rámci projektov boli v obci vytvorené a udržiavané 3 pracovné miesta. Odborné činnosti a
aktivity kontinuálne prebiehali cez dopytovo - orientované projekty TSP (od roku 2006 do
2012) a neskôr národný projekt TSP IA ZaSI (od 10/2012 –do 10/2015).
V najbližšom období sa obec zapojí do NP TSP faza I., v rámci ktorého budú zamestnané
spolu
3 kvalifikované pracovníčky – (1 terénna sociálna pracovníčka a 2 terénne
pracovníčky.)
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Sociálna služba krízovej intervencie,
poskytuje sa fyzickej osobe a jej rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá ohrozuje fyzickú
osobu sociálnym vylúčením alebo obmedzením jeho schopnosti sa spoločensky začleniť
a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od
návykových látok alebo návykových škodlivých činností.
V rámci nízkoprahovej sociálnej služby sa pre deti a rodinu poskytuje sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita a zabezpečuje sa pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské
vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia a záujmová činnosť.
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Ostatné aktivity obce v oblasti znižovania nezamestnanosti
Obec intenzívne a systematicky pracuje na znižovaní nezamestnanosti v obci a na zapojení
svojich obyvateľov do diania obce zo všetkých spoločenských úrovní. Obec aktívne využíva
všetky nástroje podpory zamestnanosti v rámci národných projektov podporovaných cez
Úrady práce, sociálnych veci a rodiny. Ide o projekty:
 „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ - vytvorenie pracovného miesta kuchára, pomocnej
sily v kuchyni, pracovníkov na čistenie verejných priestranstiev, pracovníkov pri ochrane
pred povodňami
 „Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby právnickej osobe“ – vytvorenie pracovných miest na pomoc pri
poskytovaní služieb v oblasti kultúry a športu a pod
 „Šanca na zamestnanie“ – vytvorené miesta pre pracovníkov protipovodňových opatrení

5.2 Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom v obci
Sociálne služby sú obyvateľom obce poskytované aj formou poskytovateľov - mimovládnych
organizácií. Nachádza sa tu zariadenie pre seniorov – Dom svätého Jozefa a Domov
sociálnych služieb, kde zriaďovateľom je Alžbetka, n.o..
Dom svätého Jozefa - ide o zariadenie s celoročným pobytom. Tiché a príjemné prostredie pre
seniorov poskytujú priestory bývalého barokového kaštieľa z 2. polovice 17. storočia. Prechádzku či
príjemné posedenie v exteriéri ponúka záhrada domu. Dostupnosť zdravotníckych a lekárskych služieb
je dobrá, praktický lekár sa nachádza v Raslaviciach. Kapacita Domu sv. Jozefa je 14 klientov, z toho
10 v Domove dôchodcov a 4 v Domove sociálnych služieb, s možnosťou ďalšieho rozširovania. Toto
zariadenie je v súčasnosti určené výlučne pre členky rehole.

5.3 Analýza stavu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb
Pre vytvorenie funkčného, širokého a dostupného systému sociálnych služieb pre obyvateľov
obce je veľmi dôležitým predpokladom podrobné poznanie potreby týchto služieb. Odhad
potreby služieb v obci môžu dopĺňať a upresňovať demografické trendy a vývoj, odhady
expertov a predstaviteľov samospráv a vyjadrenia samotných obyvateľov.
Obec Raslavice ráta do budúcnosti s miernym nárastom počtu obyvateľov v kategórii
predproduktívneho veku. Je však potrebné rátať aj s celoslovenskou tendenciou starnutia
populácie a čoraz väčšími požiadavkami na sociálne služby aj v našej obci.
Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa prieskumu
potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby sa budeme orientovať na:
 účinný, efektívny a komplexný systémposkytovania sociálnych služieb, sociálnej
pomoci a podporných služieb z úrovne samosprávy
 rozšírenie formy sociálnych a podporných služieb podľa konkrétnych požiadaviek
obyvateľov našej obce
 podpora poskytovania existujúcich sociálnych služieb
 rozšírenie výstavby nájomných bytov a bytov nižšieho a stredného štandardu
 postupné odstránenie bariér v obci (na verejných priestranstvách, v rámci úradu a
inštitúcií, vzariadeniach kultúrneho a spoločenského života)
 eliminácia negatívnych sociálno-patologických javov v dôsledku neefektívneho
využívania voľného času

23




zapojiť čo najviac detí do predškolskej výchovy
znižovanie počtu žiakov bez ukončeného vzdelania na ZŠ
 funkčný systém osvety a motivácie pre vzdelanie a pokračovanie v štúdiu
 zvýšenie zaangažovanosti verejnosti, ale aj ZŤP občanov so zdravotnými
obmedzeniami na eliminácii sociálnej vylúčenosti občanov z dôvodu zdravotných
obmedzení
 zriadenie domova sociálnych služieb

6 Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
6.1 Cieľové skupiny KP SS v Raslaviciach
V KPSS sme si zadefinovali cieľové skupiny na základe zmapovania demografickej štruktúry
obyvateľov obce, existujúceho stavu v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálnej
pomoci v obci, ako aj sumarizáciu potrieb občanov vo vzťahu k sociálnej pomoci a sociálnym
službám formou dotazníkového prieskumu. Po zhrnutí všetkých relevantných podkladov,
prognostických odhadov a špecifikácii prioritných problémov danej oblasti bol proces KPSS
zameraný na tri cieľové skupiny, s ktorými budeme pracovať v KPSS na roky 2017 – 2022:
1. Deti, mládež a rodina v riziku sociálneho vylúčenia
2. Seniori
3. Ťažko zdravotne postihnutí a občania so zdravotnými obmedzeniami

6.2 Cieľová skupina „Deti, mládež a rodina v riziku sociálneho vylúčenia“
Záškoláctvo a nízke povedomie rodičov v oblasti vzdelávania detí, nárast počtu žiakov, ktorí
končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku, nárast počtu rodín
v krízových sociálnych situáciách, neúplné rodiny, vysoké percento nezamestnaných.... to sú
skutočnosti, ktoré poukazujú na potrebu venovať sa v procese KPSS tejto cieľovej skupine.
Zámerom KPSS je nastaviť pomoc a služby v sociálnej oblasti tak, aby bolo možné
predchádzať sociálnej izolácii a deprivácii tejto cieľovej skupiny.
SWOT analýza cieľovej skupiny
Silné stránky:
 komunitné centrum
 terénna sociálna práca
 nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
 sanácia rodiny
 inštitút osobitného príjemcu
 poskytovanie poradenských služieb
 špeciálne pedagogické poradenstvo na školách
 výchovné poradenstvo na školách
 zabezpečovanie šatstva
 integrácia detí v rámci predškolskej prípravy
 integrácia žiakov so zdravotnými obmedzeniami
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Slabé stránky:
 nezáujem mládeže a rodičov zo sociálne málo podnetného prostredia
o vzdelávanie
 chýba pobočka strednej školy s dvojročnými učebnými odbormi pre žiakov,
ktorí ukončili základné vzdelanie v nižšom, ako deviatom ročníku
 nedostatočná prepojenosť vzdelávacieho procesu s trhom práce
 absencia preventívnych a vzdelávacích programov
 vysoké percento nezamestnaných
 nedostatok finančných prostriedkov na zriaďovanie nových sociálnych služieb
 vysoký počet nefunkčných rodín ako dôsledok sociálno-patologických javov
(chudoba, nezamestnanosť, nízka priemerná mzda, pracovná mobilita – jeden
alebo aj obaja
 nízke právne vedomie obyvateľov
 relatívne ľahká dostupnosť návykových látok
Príležitosti:
 využívať príležitosti získať prostriedkyz EU a iných zdrojov
 využívať pozitívne v praxi overené skúsenosti
 podpora a rozvoj dobrovoľníctva
 práca s verejnosťou za účelom zvyšovania zodpovednosti a aktívnej účasti pri
riešení životných situácií
 preventívne programy, zamerané na CS
 svojpomocné riešenie vlastných problémov
 rozvoj nových sociálnych služieb podľa miestnych potrieb občanov
 eliminácia sociálnej exklúzie
Ohrozenia:
 nedostatok finančných zdrojov
 zlé nastavenie grantových programov
 systém financovania projektov
 stereotypy a predsudkyv rodinách
 anonymita a individualizmus jednotlivcov a rodín v spoločnosti
 neochota spolupráce jednotlivých subjektov
 zvyšovanie segregácie a chudoby
 nízke príjmy obyvateľov
 nárast počtu obyvateľov, vyžadujúcich sociálne služby
 nepružná legislatíva
 apatia cieľovej skupiny riešiť problémy
 nevhodné trávenie voľného času
 nezáujem obyvateľov o poskytované sociálne služby a plánované aktivity

6.2.1 Stanovenie cieľov a priorít tejto cieľovej skupiny
Špecifický cieľ 1:
Komplexná sociálna starostlivosť v oblasti minimalizácie negatívnych javov
súvisiacich
s procesom
vzdelávania
u žiakov
a mládeže
zo
sociálne
znevýhodneného prostredia.
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Opatrenie k špecifickému cieľu č.1
Zdokonaliť funkčný systém práce so žiakmi a mládežou zo sociálne
znevýhodneného prostredia v oblasti vzdelávania a kariérneho poradenstva s
cieľom minimalizovať sociálno-patologické javy
Charakteristika opatrenia:
Opatrenie je zamerané na elimináciu negatívnych sociálno-patologickýchjavov,
minimalizáciu sociálnej odkázanosti a sociálnej vylúčenosti so špecifickým
zameraním na žiakov a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Nedostatočná prevencia, osveta, poradenstvo, motivácia a konkrétne formy pomoci
v sociálnej oblasti a v oblasti vzdelávania majú za následo vznik nepriaznivej
sociálnej situácie, prioritne u mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Očakávaný dopad opatrenia:
Systematické a funkčné kariérne poradenstvo pre deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia, zníženie počtu žiakov bez riadne ukončeného vzdelania na ZŠ, zníženie
počtu nekvalifikovaných žiakov, opúšťajúcich školy, funkčný systém spolupráce ZŠ,
SŠ a rodinami, funkčný systém osvety a motivácie pre vzdelanie a pokračovanie v
štúdiu.
Časový plán realizácie:
Termín stály.
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice, spolupracujúce subjekty: školy v meste
Špecifický cieľ 2:
Rozšírená a kvalitná sieť služieb a opatrení vovzťahu k zákonu č.305/2005 o
sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže a kuratele.
Opatrenie k špecifickému cieľu 2
Zdokonaliť funkčný systém prevencie v oblasti predchádzania sociálnopatologických javov
Charakteristika opatrenia:
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce SPJ patria poruchy správania, záškoláctvo,
šikanovanie, agresivita, týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí, kriminalita,
vandalizmus, alkoholizmus a iné drogové závislosti. V rámci procesu KPSS bol
zvolený komplexný prístup zameraný na nabádanie k plneniu si povinností,
k dodržiavaniu zákonnosti, kladeniu dôrazu na trávenie voľného času, zlepšenie
právnej výchovy a pod. V záujme dosiahnutia pozitívnych výstupov je nevyhnutný
jednotný a systematický prístup všetkých relevantných subjektov.
Očakávaný dopad opatrenia:
Funkčná a účinná prevencia SPJ, zníženie počtu SPJ, zníženie počtu
realizovaných opatrení SPO a SK.
Časový plán realizácie:
Termín stály.
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice, spolupracujúce subjekty: školy, ÚPSVaR
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Špecifický cieľ 3:
Funkčný systém krízovej intervencie a sociálnej pomoci pre deti, mládež a rodiny
v riziku sociálneho vylúčenia, efektívny systém komunikácie MVO a ostatných
inštitúcií pracujúcich s deťmi, mládežou a rodinami vobci.
Opatrenie k špecifickému cieľu 3:
Komplexný systém pomoci osobám v krízovej životnej situácii prostredníctvom
komunitnej a terénnej práce, funkčný systém komunikácie organizácií v obci v
uvedenej oblasti.
Charakteristika opatrenia:
Činnosť komunitného centra v zmysle zákona č.448/2008Z.z. o sociálnych
službách, §24d je zameraná naposkytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave naškolskú
dochádzku
a školské
vyučovanie,
vykonávanie
preventívnych
aktivít,
zabezpečovanie záujmovej činnosti a na vykonávanie komunitnej práce
a komunitnej rehabilitácie. V rámci KC obec bude zabezpečovať poskytovanie
sociálno-právneho poradenstva (prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov
a komunitných pracovníkov), zabezpečovať vzdelávacie aktivity a doučovanie pre
školopovinné deti, aktivity pre deti predškolského veku, voľnočasové aktivity pre
deti a mládež a ďalšie fakultatívne služby v zmysle spracovaného plánu činnosti KC.
Cieľom je vybudovať funkčný informačný systém medzi jednotlivými organizáciami
a subjektmi ak, aby sa informácie včas dostávali k cieľovým skupinám občanov.
Očakávaný dopad opatrenia:
Poskytovanie sociálneho poradenstva a pomoci pri prekonávaní problémov,
zmysluplné využívanie voľného času formou voľnočasových aktivít, neformálne
vzdelávanie, sociálna integrácia detí a rodín zo sociálne znevýhodneného
prostredia, funkčný informačný systém o sociálnych službách a sociálnej pomoci.
Časový plán realizácie:
Termín stály.
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ, spolupracujúce subjekty: školy, MVO

6.3 Cieľová skupina „Seniori“
Medzi hlavné charakteristické znaky vývoja obyvateľstva SR v prvej polovici21.
Storočia podľa prognózy vývoja obyvateľstva do roku 2050 Štatistického úradu SR
patrí znižovanie prírastku obyvateľstva a jeho starnutie. Proces starnutia
obyvateľstva sa bude v najbližších rokoch zrýchľovať a to v dôsledku poklesu počtu
narodených detí a predlžovania ľudského života. Veková štruktúra obyvateľov obce
je toho dôkazom. Uvažovať preto o rozvoji sociálnych služieb pre seniorov z úrovne
obce Raslavice je nevyhnutné.
SWOT analýza cieľovej skupiny
Silné stránky:
 denný stacionár
 opatrovateľská služba

27







pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov
podporné služby formou neformálneho vzdelávania, osvety a prevencie
dobrá spolupráca samosprávy s ostatnými organizáciami seniorov v obci
(Jednota dôchodcov Slovenska, Aliancia - Klub dôchodcov)
informovanosť seniorov o aktivitách a pripravovaných akciách
udržiavanie súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb
kvalifikovaný personál vykonávajúci sociálne služby

Slabé stránky:
 absencia domova sociálnych služieb
 existujúce bariéry v obci
 nedostatočná osveta v oblasti výchovy populácie k starostlivosti o seniorov
 nedostatok finančných prostriedkov na zriaďovanie nových služieb a rozvoj už
poskytovaných sociálnych služieb
 nízka miera dobrovoľníctva v obci
 nedostatok miest v zariadeniach sociálnych služieb v okolí obce

Príležitosti:
 využiť dostupné finančné zdroje a možnosti financovania so zameraním na
seniorov (ESF, granty, VÚC, MPSVR SR, MF a pod.)
 zvýšiť dostupnosť jednotlivých typov služieb seniorov
 skvalitniť ponuku služieb pre seniorovvo všeobecnosti
 príležitosť využívať príklady dobrej praxe
 overiť poskytovanie adresnej pomoci pri odstraňovaní alebo zmierňovaní
sociálnych dôsledkov vo vzťahu k veku v oblastiach mobility, komunikácie so
spoločenským prostredím, v oblasti sebaobsluhy
 využitie možností viac zdrojového financovania sociálnych služieb
 integrovať seniorov do majoritnej spoločnosti
 vybudovanie informačnej siete pre seniorov
 dobre fungujúce denné centrá pre seniorov s pravidelnými aktivitami
Ohrozenia:
 nedostatok finančných zdrojov
 neochota zainteresovaných subjektov
 byrokracia a administratívna náročnosť
 cenová nedostupnosť služieb
 nezáujem zo strany seniorov, apatia, rezignácia
 legislatíva, nekorešpondujúca s reálnymi problémami seniorov
 nezáujem rodiny o riešenie problémov jej člena
6.3.1 Stanovenie cieľov a priorít tejto cieľovej skupiny
Špecifický cieľ 1:
Zvýšená kvalita, rozsah a dostupnosť existujúcich sociálnych služieb pre
seniorovv obci Raslavice
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Opatrenie k špecifickému cieľu č.1
Udržanie s skvalitnenie siete poskytovaných sociálnych služieb, udržanie
súčasného stavu poskytovaných služieb
Charakteristika opatrenia:
Zabezpečovať kvalifikovaných odborných zamestnancov vykonávajúcich sociálne
služby, poskytovať bezplatné sociálne poradenstvo, skvalitniť spoluprácu medzi
poskytovateľmi sociálnych služieb, realizovať aj naďalej prieskumy prijímateľov
sociálnych služieb.
Očakávaný dopad opatrenia:
Poskytnutie kvalitnej a odbornej sociálnej služby pre klientov, efektívne využívanie
personálnych kapacít, výmena skúsenosti s inými poskytovateľmi sociálnych
služieb, prihliadať na potreby klientov za účelom skvalitnenia ich životnej úrovne,
vytvoriť podmienky pre plnohodnotný spoločenský a kultúrny rozvoj.
Časový plán realizácie:
Termín stály.
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice
Špecifický cieľ 2:
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb o nové typy služieb podľa potrieb a
požiadaviek seniorov v obci Raslavice
Opatrenie k špecifickému cieľu č.2
Na základe prieskumu zabezpečiť alebo poskytnúť sociálne služby, o ktoré majú
seniori záujem a ktoré v obci absentujú (prepravná služba, požičiavanie pomôcok,
telekomunikačné technológie, dom sociálnych služieb a podobne).
Charakteristika opatrenia:
Opatrenie je zamerané na vykonanie prieskumu dotazníkovou formou na zistenie
potrieb a služieb, o ktoré majú seniori záujem
Očakávaný dopad opatrenia:
Rozšírenie sociálnych služieb, uspokojenie dopytu seniorov po žiadaných službách
Časový plán realizácie:
Termín: podľa potreby
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice
Špecifický cieľ 3:
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
Opatrenie k špecifickému cieľu č.3
Podpora celoživotného vzdelávania pracovníkov, poskytujúcich sociálne služby.
Charakteristika opatrenia:
Splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnych služieb, spracovanie a
uskutočnenie programu supervízie, účasť na tréningoch, školeniach, výcvikoch.
Očakávaný dopad opatrenia:
Zvýšenie odbornej úrovne a kvality poskytovaných sociálnych služieb.
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Časový plán realizácie:
Termín: priebežne podľa ponuky, supervízia 1x ročne
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice

Špecifický cieľ 4:
Humanizácia poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie,
rozširovania a modernizácie zariadení sociálnych služieb.
Opatrenie k špecifickému cieľu č.4
Zabezpečiť prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu a rozšírenie Denného
stacionára.
Charakteristika opatrenia:
Cieľom opatrenia je rozšírenie a vnútorne úpravy zariadenia.
Očakávaný dopad opatrenia:
Vytvorenie priestorov pre voľnočasové aktivity klientov a oddychovú miestnosť.
Časový plán realizácie:
Termín: 2017-2018
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice

6.4 Cieľová skupina „Ťažko zdravotne postihnutí a občania so
zdravotnými obmedzeniami“

Zdravotne postihnutí ľudia v každodennom živote narážajú na mnohé prekážky, ktoré
bránia ich zapojeniu sa do všetkých oblastí spoločenského života. Zdravotné
postihnutie občana často prináša so sebou nielen neschopnosť občana postarať sa
o seba, zabezpečiť svoje životné potreby, ale aj zvýšené životné náklady, ktoré si
občan nedokáže pokryť vlastným pričinením tak, aby nepoklesla jeho životná úroveň,
prípadne životná úroveň rodiny. Cieľom KPSS pre občanov so zdravotným
postihnutím v obci Raslavice je podporiť ich sociálnu integráciu vo všetkých
oblastiach života.
SWOT analýza cieľovej skupiny
Silné stránky:
 fungujúca opatrovateľská služba
 denný stacionár
 zdravotné stredisko – bezbariérový prístup
 systém kompenzácii z úrovne štátu (ÚPSVaR)
 pozitívny postoj obce k problematike ŤZP
 postupné odstraňovanie bariér v obci
 škola, poskytujúce vhodné podmienky pre integráciu detí a žiakov
 štátna podpora pri zamestnávaní občanov s ŤZP a so zdravotnými
obmedzeniami
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Slabé stránky:
 nedostatočný bezbariérový prístup v obci
 nedostatočné možnosti v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania
 nízka aktivita pre ŤZP občanov a občanov so zdravotným postihnutím a nízka
angažovanosť v spoločenských organizáciách
 chýbajúca dobrovoľnícka aktivita v komunite
 nedostatok zariadení špecializovaných na prácu s ŤZP občanmi
 nedostatok príležitosti na pracovnú integráciu pre občanov ŤZP
 nedostatočná podpora mimovládnych organizácii pracujúcich pre ZŤP
občanov
 slabá spolupráca organizácií pracujúcich pre ŤZP občanov
 nedostatok informácii o skúsenostiach s prácou pre ŤZP občanov
 nedostatočná informovanosť verejnosti o problematike pre ŤZP občanov
 nedostatok finančných prostriedkov na zriaďovanie nových služieb
Príležitosti:
 využiť dostupné finančné zdroje a možnosti financovania so zameraním na
ŤZP občanov (ESF, granty, VÚC, MPSVR SR, MF, charita a pod.)
 zapojiť dobrovoľníkov do poskytovania a sociálnych služieb pre občanov ŤZP
a so zdravotnými znevýhodneniami
 zvýšiť mobilitu občanov ŤZP a so zdravotnými znevýhodneniami
prostredníctvom prepravnej služby a odstránenia bariér vobci
 zviditeľniť pozitívne príklady dobrej praxe a aktivizovať občanov ŤZP a so
zdravotnými znevýhodneniami
 zapojenie ŤZP do navrhovania riešení
 výmena skúsenosti na regionálnej úrovni
 rozširovanie možností voľno časových aktivít ŤZP detí, mládeže a dospelých
 rozšírenie ponuky zdravotníckych služieb
Ohrozenia:
 nejasnosti v legislatíve
 prekážky v legislatíve
 rastúci počet ŤZP občanov, detí a mládeže
 izolácia ŤZP občanov, apatia a nezáujem
 nedostatok finančných zdrojov
 byrokratická a administratívna náročnosť (kompenzácie, soc. služby, dotácie
a pod.)
 cenová nedostupnosť služieb pre ŤZP občanov

6.4.1 Stanovenie cieľov a priorít tejto cieľovej skupiny
Špecifický cieľ 1:
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb o nové typy služieb podľa potrieb a
požiadaviek tejto cieľovej skupinyv obci Raslavice.
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Opatrenie k špecifickému cieľu č.1
Na základe prieskumu zabezpečiť alebo poskytnúť sociálne služby, o ktoré majú
ŤZP občania a občania so zdravotnými obmedzeniami záujem a ktoré v obci
absentujú (prepravná služba, požičiavanie pomôcok, telekomunikačné technológie
a podobne).
Charakteristika opatrenia:
Opatrenie je zamerané na vykonanie prieskumu dotazníkovou formou na zistenie
potrieb a služieb, o ktoré majú ŤZP občania a občania so zdravotnými
obmedzeniami záujem.
Očakávaný dopad opatrenia:
Rozšírenie sociálnych služieb, uspokojenie dopytu ŤZP občanov a občanov so
zdravotnými obmedzeniami po žiadaných službách.
Časový plán realizácie:
Termín: podľa potreby
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice

Špecifický cieľ 2:
Sociálna integrácia ŤZP občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami v obci
Raslavice.
Opatrenie k špecifickému cieľu č.2
Zväčšovať, prípadne vytvoriť nové priestory pre činnosť denného stacionára pre
ŤZP občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami.
Charakteristika opatrenia:
Cieľom opatrenia je sociálna integrácia a aktívny život ŤZP občanov a občanov so
zdravotnými obmedzeniami v obci Raslavice. Opatrenie je zamerané na vytvorenie
optimálnych priestorov na systematickú pomoc občanom obce v oblasti sociálnej
integrácie a zmiernenia nepriaznivej situácie, spôsobenej zdravotným stavom.
Očakávaný dopad opatrenia:
Vytvorenie vhodných a optimálnych priestorov pre činnosť denného stacionára na
činnosť a aktivity ŤZP občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami, sociálna
integrácia.
Časový plán realizácie:
Termín: 2017-2022
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice

Špecifický cieľ 3:
Lepšia dostupnosť služieb občanom obce Raslavice formou odstránenia bariér a
realizáciou bezbariérových stavieb.
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Opatrenie k špecifickému cieľu č.3
Odstrániť existujúce bariéry v obci (úrad, verejné priestranstvá, kultúrne
a spoločenské zariadenia v obci)
Charakteristika opatrenia:
Cieľová skupina vníma elimináciu bariér ako dôležité opatrenie, nakoľko bariéry
považuje zavážny problém. V rámci procesu komunitného plánovania boli
špecifikované existujúce bariéry, ktoré výrazne ovplyvňujú nielen sociálnu
integráciu a sebestačnosť cieľovej skupiny, ale aj dostupnosť k verejným a
kultúrno-spoločenským aktivitám a podujatiam v obci.
Očakávaný dopad opatrenia:
Zlepšenie dostupnosti služieb v obci, budovanie bezbariérových stavieb,
odstránenie existujúcich bariér, vytváranie vyhradených parkovacích miest pre
občanov s ŤZP.
Časový plán realizácie:
Termín: 2017-2022
Zodpovedný realizátor opatrenia:
OcÚ Raslavice

6.5 Časový plán realizácie koncepcie rozvoja sociálnych služieb
Komunitný plán sociálnych služieb obce Raslavice úzko participuje s PHSR obce
Raslavice. Cieľom je vytvoriť podmienky pre kvalitný spoločenský život v obci pre
všetky vekové skupiny obyvateľov.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Raslavice má strednodobý časový charakter
a je spracovaný na obdobie piatich rokov 2017 - 2022. Ide o otvorený dokument
v rámci ktorého sa nevylučujú jeho prípadne úpravy, korekcie a doplnky v danom
období. Úpravy a zmeny Komunitného plánu sociálnych služieb sú v kompetencii
pracovných skupín, ktoré sa dohodnú na forme a spôsobe zmeny. Navrhované
zmeny a úpravy vstúpia do platnosti po schválení Obecným zastupiteľstvom.
Komunitný plán je záväzným dokumentom pre tvorbu rozpočtu obce v súlade so
zásadami programového rozpočtu, je základným dokumentom pre tvorbu sociálnych
projektov, rozvojovým dokumentom, ktorého aktivity obec Raslavice priamo realizuje
alebo vytvára podmienky na ich realizáciu inými subjektmi v prospech sociálneho
rozvoja obce. Komunitný plán je rozvojový a usmerňujúci dokument pre všetky
subjekty vykonávajúce činnosť na území obce Raslavice, ktoré chcú realizovať
činnosti sociálneho charakteru.

6.6 Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb
K efektívnej implementácii komunitného plánu nevyhnutne patrí aj vybudovanie
systému kontroly, monitorovania a aktualizácie komunitného plánu. Obec Raslavice
minimálne1-krát ročne predloží monitorovaciu správu o sociálnych službách v obci
a podľa zistených skutočností bude aplikovať zistené požiadavky a návrhy do
komunitného plánu obce Raslavice. Za vypracovanie monitorovacej správy sú
zodpovední členovia pracovnej skupiny.
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Záver
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii
s cieľom umožniť im zapojiť sa do bežného života v spoločnosti a ochrániť ich pred
sociálnym vylúčením.
V obci Raslavice sa sociálnej oblasti venuje intenzívna pozornosť od vzniku
samosprávy. Prejavilo sa to postupným personálnym obsadením a postupným
zriaďovaním nových, chýbajúcich a žiadaných služieb. Našou úlohou je vytvoriť pre
občanov miesto pre dôstojný a plnohodnotný život a postupne zlepšovať životné,
pracovné a sociálne potreby našich obyvateľov.
„Komunitný plán sociálnych služieb bce Raslavice na roky 2017–2022“ bol
schválený OZ v Raslaviciach dňa 28.4.2017 uznesením číslo 27/2017.

Marek Rakoš
starosta obce Raslavice

Spracovateľ KPSS:
OcÚ Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
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