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Úv o d

Vývoj spoločnosti zavádza do praxe nové pojmy, nové technológie, nové prístupy.
Celá spoločnosť prechádza vývojovým procesom, ktorý si vyžaduje pulz doby. V tejto
súvislosti sa do praxe zavádza aj pojem „komunitné plánovanie“, hoci jeho obsah
rozhodne nie je novinkou.
Zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie
poskytovania sociálnych služieb spoločným, koordinovaným postupom. Výsledkom
komunitného plánovania by mala byť odpoveď na otázky typu:
- Aké sociálne služby treba vytvoriť?
- Aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť?
- Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych
služieb?

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých
obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov
a skupín

1. Východisková situácia poskytovania sociálnych služieb

1.1 Právny rámec poskytovania sociálnych služieb



V roku 2008 pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zásadnej zmene
pri poskytovaní sociálnych služieb v Slovenskej republike. Prijatím zákona NR SR č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý
nadobudol účinnosť 1. januára 2009 sa stanovili nové postupy a formy poskytovania
sociálnych služieb. V zákone o sociálnych službách sú podrobne upravené povinnosti
poskytovateľa sociálnej služby. Ide napríklad o povinnosť poskytovateľa sociálnych služieb
vypracovať a dodržiavať procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky poskytovania
sociálnych služieb tzv. štandardy kvality.
Zákon o sociálnych službách rozdeľuje sociálne služby do 5 skupín v závislosti od povahy
nepriaznivej sociálnej situácie alebo od cieľovej skupiny, ktorej sú určené:
1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb (nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, nízkoprahové
denné centrum, zariadenie núdzového bývania),
2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,
nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu),
3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská služba, prepravná služba,
sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej
asistencie, požičiavanie pomôcok),
4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačných technológií),
5. podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv
a povinností, denné centrum, integračné centrum, jedáleň, práčovňa, stredisko osobnej
hygieny).
Štát priamo v § 83, odsek 2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá obci
vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb na základe národných
priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadní miestne špecifiká a potreby fyzických
osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území obce a určí personálne, finančné,
prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.
MPSVR SR v júni 2009 vydalo Národné priority rozvoja sociálnych služieb ako záväzný
dokument, vypracovaný v súlade so zákonom slúžiaci ako nástroj štátnej politiky rozvoja
sociálnych služieb a taktiež systémovým vyjadrením záujmov, úloh a podporných opatrení
vlády SR v tejto oblasti. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú odzrkadlením reálnej
situácie poskytovania sociálnych služieb v SR (najmä ich nedostupnosť, nedostatočné
materiálno technické zabezpečenie, personálne podmienky poskytovania sociálnych služieb)
a vychádzajú z potrieb identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho
spoločenstva (dostupnosť, prístupnosť sociálnych služieb, ich finančná udržateľnosť).
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.



1.2 Analýza sociologických údajov

Dokument Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je spracovaný na základe potrieb
obce Hodejovec, ktorá vychádza z plánovania a ďalšej vízie smerovania obce Hodejovec. 
Vychádza z nových pohľadov na vzťah územného plánovania a regionálnej politiky, ktoré sa 
v súčasnosti na konceptuálnej úrovni stále viac zbližujú a v častiach sa prelínajú. Ich spoločný
kontext je obsiahnutý v pojme Politika priestorového plánovania, ktorá predstavuje 
zasahovanie zmien v územnej štruktúre podľa stanovených cieľov.
Proces, ktorý zastrešuje všetky činnosti týkajúce sa priestoru, územia a rozvoja činnosti
obce je zložený z územného plánovania / územie / , regionálnej politiky /hospodárska 
politika/ a sektorovej /funkčná/ politiky. Súčasný stav tohto procesu na úrovni obce 
Hodejovec je dokumentovaný v tomto materiály vo forme formulovania stratégie jej rozvoja 
na stanovené obdobie.

Poloha obce:

Obec Hodejovec leží učupená medzi kopcami Cerovej vrchoviny. Rozloha katastra je 1113 
ha. V prvej písomnej zmienke z roku 1427 sa obec spomína pod názvom Keregede. Dlhé roky
patrila hajnáčskemu hradnému panstvu. Jej dominantou je rímskokatolícky Kostol sv. Martina
biskupa z roku 1737 a klasicisticky prestavaný v roku 1836. Na väčšej časti územia katastra 
sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Ten takmer celý spadá do územia chránenej oblasti 
Cerová vrchovina. Územie Hodejovca je vhodné na podnikanie v oblasti agroturistiky a 
zaujímavé pre turistov, či hubárov. 
V obci žije 176 obyvateľov, z ktorých je viac ako polovica maďarskej národnosti. Obec
je známa svojim bohatým spoločenským  životom.
V minulosti aktívni obyvatelia,  hasiči, dôchodcovia, futbalisti  aj školská mládež  každoročne
zorganizovali  veľa pekných akcií pre obyvateľov aj pre návštevníkov.
Dlhoročnú tradíciu má v obci najmä Dobrovoľný hasičský zbor.



Vznik obce:
Listinne je obec doložená z r. 1246, ale vznikla asi v 12. storočí. Pôvodne sa nazývala Gede
(1246), neskôr Keregede (1427), Kerek-Gedow (1786), Hodejka (1920), Hodejovec (1927);
maďarsky Kerekgede.

Hodejovec patril Hunt-Poznanovcom, v 15. storočí Kaplaiovcom a Plócziovcom a od 16. 
storočia panstvu hradu Hajnáčka. Za tureckých nájazdov klesol počet obyvateľov na štvrtinu. 
V roku 1773 tu žilo len 10 urbárnikov a dvaja želiari. Neskôr, v r. 1828, žilo v Hodejovci 361 
obyvateľov v 39-tich domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Tento charakter si obec 
zachovala aj po r. 1918. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Väčšina 
obyvateľov pracovala v miestnom JRD, ktoré bolo založené v r. 1956.  Z hladiska 
hospodárstva mala dedina vždy prevažne roľnícky charakter.

Erb obce:
V červenom štíte z oblej zlatej vznášajucej sa pažite vyrastajúce tri zlaté bezosté klasy na 
esovite prechnutých steblách – krajných listnatých – sprevádzané po bokoch striebornými 
radlicami sprava šikmím lemešom, zľava čerieslom.

Obecná pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC
HODEJOVECC . Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a 
predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej.



1.3 Obyvateľstvo a analýza demografických údajov

Celkový počet trvalo žijúcich obyvateľov v súčasnosti je 176. Prírastok za posledných 10
rokov je 14 narodených osôb. Prognózou do ďalších rokov je stabilizácia s miernym 
poklesom obyvateľov nakoľko v obci je málo mladých vo veku od 15 do 30 rokov. 
Obyvateľstvo je prevažne maďarskej národnosti 53%, slovenskej národnosti je 46,5%, rómske
obyvateľstvo v je 0,5 %. Vzťahy národnostných skupín sú dobré.
Obyvatelia bývajú v rodinných domoch. Celkový počet domov je 71, z toho je neobývaných
18. Za posledných 15 rokov nebol postavený ani jeden rodinný dom. V súčasnosti nie je ani 
záujem o výstavbu domov. Táto oblasť nie je v centre pozornosti stratégie obce. Stav
rodinných domov je vetšinou dobrý. Výstavba rodinných domov bola najintenzívnejšia 
koncom 60 a začiatkom 80 rokov.

Charakteristika ľudských zdrojov

  Obyvateľstvo
      ( počet )

Trvalo žijúcich : 176 Muži : 88 Ženy : 88
Národnosť slovenská : 82 Maďarská : 93 Rómska : 1
Vierovyznanie : Ríms-katol. 
vetšina

Reformovaná : 3   

     aktívne  a
     neaktívne
   
Obyvateľstvo
        (V %)

Nezamestnanosť : 13,6%
Vek, predproduktívny : 10% Produktívny : 57% Poproduktívny : 33%

      Bývanie      
       (počet)

Domov celkom : 71 Neobývaných : 18
Počet bytov : 0 Záujem o byty : 0 Sociálne : 0

Počet záhradkárskych chát : 3 Schátrané domy: 2

Obec Hodejovec je národnostne miešaná, po II. Svetovej vojne sa uskutočnila výmena 
obyvateľstva. Je tu aj rómska menšina ktorej podiel postupne narastá.

Obyvateľstvo obce Hodejovec  podľa z hľadiska produktivity.

Počet obyvateľov k 15.05. 2019 predprod. produkt. poprod.

  absolútne
Ženy 88 14 48 28
Muži 88 13 53 20
Spolu 176 27 101 48

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obec



v súlade s § 11, odsek 3 zaraďuje do kategórie obec s počtom do 500 obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov obce Hodejocvec

rok počet 
obyvatel'
ov 

1869 364 
1880 356 
1890 380 
1900 393 
1910 423 
1921 365 
1930 392 
1950 412 
1961 380 
1970 326 
1980 247 
1991 231 
2001 209 
2007 180 
2011 199 

Zdroj:PHSaKR20072013

Vývoj počtu obyvateľov obce Hodejocvec narodení a zomrelí – posledné roky

Rok
200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

Narodení 0 2 3 5 1 4 1 1 3 1
Zomrelí 3 6 3 3 4 3 3 2 1 3
Prirodz.
prírastok -3 -4 0 2 -3 1 -2 -1 2 -2

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

1 1 0 0 2
1 2 0 4 3
0 -1 0 -4 -1

Z uvedeného vidieť že za posledných 40 rokov prišlo k zníženiu počtu obyvateľov takmer o 
50%, čo bolo spôsobené najmä odlivom mladých ľudí z dediny do miest. Za poslednú dekádu 
vidíme určitú stabilizáciu počtu obyvateľov, ale to  len kvôli pristahujúcim do dediny, 
prirodzený prirastok má negatívný charakter. Základným indikátorom vývinu obce v 
budúcnosti však je veková štruktúra obyvateľstva.

1.3.1 Školstvo

Základné školstvo, ani materské školstvo v obci nie sú zastúpené. Najbližšia základná škola
a materská škola sú v obci Gortva vzdialené 2 km. Vzhľadom na veľkosť obce sa väčší
rozvoj v tejto oblasti nepredpokladá.



1.3.2 Služby

Obec má obchodnú a obslužnú vybavenosť na úrovni primeranej jej veľkosti. Zastúpená je
tu predajňa potravín – rozličný tovar. Obchodná sieť a služby v súčasnosti postačujú. 
Chýbajúce služby obyvateľstvo využíva v neďalekom obci Jesenské a čo neni dostupné to v 
meste Rimavská Sobota. Výrazný rozvoj v tejto oblasti sa nepredpokladá. Pri rozvoji 
cestovného ruchu v rámci aktivít mikroregiónu je potrebné uvažovať o modernizácii súčasnej 
štruktúry ako aj rozšírením služieb.

Poľnohospodárstvo:

Pôdny fond
(ha)

  Poľnohospodárska pôda (ha) Nepoľnohospodárska pôda (ha)  

Kataster
 Spol
u Orná pôda Trvalé kultúry

 TT
P  Spolu Lesná Pôda Vodná plocha Zastavaná pôda Ostatná pôda Spolu

Hodejovec 1133 243 29 344 616 432 11 29 45 517

Maloobchod:
Rozličný Tovar - Potraviny
 
Iné služby:
výmena PB fliaš

1. 4
Nezamestnanosť

Nezamestnanosť obce dosahuje menej ako je priemer hodnoty v okrese a je v súčasnosti 
13,5%, ale daleko je od celoštátnej nezamestnanosti – 4,9%.
Nezamestnanosť v obci má kolísavú tendenciu. Väčšina obyvateľov pracuje v službách 
(47%), priemysle pracuje 45%, a poľnohospodárstve už len 8% obyvateľov. Priaznivá situácia
je vo vekovej štruktúre, ktorú tvorí ( 10% predproduktívny, 57% produktívnych, 33%
poproduktívny ). Existuje tu síce ešte voľná pracovná sila, ale neexistuje v blízkosti dopyt po 
práci. Veríme, že sa tento údaj bude postupne už len znižovať.

1.4.1 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

V rámci menších obecných služieb pracovníci vypomýhajú starším občanom ,  každoročne
organizuje posedenie s pohostením . V decembri  občania  obdržia  jednorázovú sociálnu
výpomoc vo forme darčeka . Pracovníci Obecného úradu na požiadanie občanov  poskytujú
poradenskú  službu  v sociálnej  oblasti. 

V spolupráci   s ÚPSVaR   v Rimavskej Sobota    obec   organizuje   aktivačné  práce a
menšie  obecné  služby, Dohody o  vykonávaní menších obecných služieb a absolventské
praxe, v rámci ktorých sa podporuje udržiavanie pracovných návykov u  osôb, ktoré majú
problém uplatniť sa na trhu práce. V súčasnosti má Obec Hodejovec   uzatvorené dohody
o vykonávaní menších obecných  služieb  so 12 nezamestnanými z obce.

DETI A MLÁDEŽ

Všetkým deťom  l -krát ročne pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša je poskytnutý darček.

Pre športové  vyžitie  detí  najmä  v čase  osobného  voľna  slúži  obecný park s 
oddychovou zónou s hojdačkami . Ďalej deti a mládež môžu využívať jedno riadne a 
jedno malé  futbalové ihrisko.

1.5 Analýza stavu poskytovaných sociálnych
služieb

V obci nie nie je vybudované samostatné sociálne zariadenie. Obec neposkytuje 

opatrovateľskú službu.  V obci sa nachádzajú aj poberatelia dávky na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia.

Obec v súčastnosti neposkytuje donášku stravy. Keď sa prejavuje záujem - súkromná firma z 
Jesenského zabezpečí donášku.

V okolí obce sa nachádzajú nasledovné sociálne zariadenia:

- DD a DSS Rimavská Sobota (Zriaďovateľ BBSK)
- DD a DSS Tornaľa (Zriaďovateľ BBSK)
- Diakonické centrum Chanava, Nezisková organizácia
- DSS Auxilium Číž, Nezisková organizácia

Všetky tieto zariadenia sú prevažne plne obsadené, v prípade potreby je občan zaradený do
poradovníka čakateľov. Priaznivejšia je situácia v Diakonickom centre v Chanave, kde je



čakacia doba minimálna, takýto stav je aj v DSS Auxilium Číž

Obec Hodejovec poskytuje najmä tieto sociálne služby:
- funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok (v prípade, že poskytovaná
dávka neplní účel, na ktorý bola poskytnutá)
- stretnutia dôchodcov
- uvítanie do života novorodencov obce
- pomoc v krízových situáciách (živelná pohroma, rodinná tragédia....)
- poradenské služby
- pomoc dôchodcom pri prácach okolo domu

1. 6 Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb

V obci Hodejovec počíta s poklesom počtu obyvateľov najmä v kategórii predproduktívneho 
a produktívneho veku, je to celoslovenskou tendenciou starnutia populácie a čoraz klade 
väčšie požiadavky na sociálne služby najmä pre občanov v poproduktívnom veku.
Základné sociálne služby podľa potrieb obyvateľov obce sú zabezpečené. Podľa prieskumu
potrieb a požiadaviek s ohľadom na budúce potreby by bolo vhodné sa orientovať na:
a) poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia
b) nepriaznivého zdravotného stavu
c) dovŕšenia dôchodkového veku,
(opatrovateľskú službu a klub dôchodcov...)

- zabezpečenie aktívneho športového vyžitia starších občanov najmä s ohľadom na
ich bezpečný presun medzi susednými obcam
- dobudovanie centra obce so zameraním na vybudovanie relaxačnej a
oddychovej zóny – parková zeleň, lavičky....

1.7 SWOT analýza v sociálnej oblasti

Silné stránky:
- právo na poskytnutie sociálnych služieb je zaručené rovnako všetkým občanom
- existencia domovov sociálnych služieb regióne
- existencia a rozvoj univerzitného špecializovaného vzdelávanie pre oblasť
sociálnych služieb (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava – pracovisko Banská Bystrica)
- ľudský potenciál
- dostatok voľnej pracovnej sily

Slabé stránky:
- nedostatok sociálnych služieb
- občianska neuvedomelosť a apatia mladých
- chýbajúce nové zručnosti, hlavne jazyková znalosť, podnikateľské zručnosti a pod.
- nízka životná úroveň občanov
- nízka kvalita služieb
- nedostatočný počet zariadení, v ktorých je zabezpečená bezbariérovosť



- nedostatočná podpora tvorby pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti
sociálnych služieb
- migrácia kvalifikovanej pracovnej sily za prácou do zahraničia
- nedostatok finančných prostriedkov na rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych služieb
Príležitost:

- zvyšovanie zodpovednosti obce za riešenie lokálnych 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
- dobudovanie služieb a sociálnej infraštruktúry
- zabezpečenie sociálnych programov (strava, kluby, opatrovateľská služba)

Ohrozenia:
- nedostatok vlastných zdrojov na spolufinancovanie
- nekvalifikovaná pracovná sila
- prehlbovanie apatie v ľuďoch
- obmedzený prístup k vzdelávaniu na vidieku
- z dôvodu zvyšovania nákladovosti služieb riziko zvyšovania úhrad a riziko znižovania
kvality
- klesanie kvality poskytovaných služieb z dôvodu nedostatočného materiálno-
technického a personálneho zabezpečenia
- nefunkčnosť systému sociálnych služieb z dôvodu nedostatočného realizovania
kompetencií
- 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

2. Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
2.1. 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 denným a 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 Hodejovec sa snaží napĺňať tieto priority nasledovne:
- zabezpečovať najmä opatrovateľskú službu u občanov, ktorí sú na tento druh sociálnej
služby odkázaní so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí
- v prípade potreby zabezpečiť poskytovania sociálnej služby v pobytovom zariadení
 DD a DSS“
- obec vytvorí najmä organizačné a technické podmienky na ďalšie vzdelávanie
zamestnancov pôsobiacich v sociálnej oblasti (rôzne druhy vzdelávacích aktivít,
štúdium popri zamestnaní a pod.)



- dbať na bezbariérovosť schvaľovaných projektov verejných inštitúcií, chodníkov,
kultúrnych inštitúcií, športovísk
- naďalej podporovať činnosť zväzov zdravotne postihnutých dospelých, detí a mládeže
a iných neštátnych združení

2.2 Spôsob vyhodnocovania koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Významnú úlohu v procese komunitného plánovania zohrávajú najmä miestni
poslanci. Od nich sa očakáva, že vyjadria podporu požiadavkám občanov vo
sfére poskytovania sociálnych služieb, a teda aj komunitného plánovania. Tento plán
budú priebežne monitorovať, zodpovedne posudzovať a vytvárať aj jeho finančné
zabezpečenie.
Účasť na komunitnom plánovaní:
- písomné návrhy občanov – preberá na obecnom úrade poverený pracovník za sociálnu
oblasť
- ústne návrhy občanov – na obecnom úrade sa vyhotoví úradný záznam o predloženom
návrhu, ktorý predkladateľ potvrdí svojim podpisom
- účasť obyvateľov obce na verejnom zhromaždení – obecnom zastupiteľstve

Komunitný plán možno meniť:
- ak sa zmenia priority
- získanie finančných prostriedkov na konkrétne potreby
- nové návrhy na poskytovanie sociálnych služieb.

Časový horizont vyhodnocovania komunitného plánu:
Obecné zastupiteľstvo obce Hodejovec podľa potreby prerokuje Správu o
sociálnej situácii v obci a podľa zistených skutočnosti bude aplikovať zistené požiadavky a
návrhy do komunitného plánu obce.

Záver

Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii,
podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im
zapojenie do bežného života v obci a v celej spoločnosti. Práve komunitné plánovanie by
malo dať odpoveď na otázky: „Koľko a aké služby je potrebné v danej komunite vytvoriť, ako
majú byť lokalizované, aké ľudské a finančné zdroje máme k dispozícii?“. Určite je prínosom
prístup štátu, že vytvára legislatívny rámec na presun kompetencií v danej oblasti. No zároveň
je potrebné upozorniť na nedostatočné finančné krytie daného zámeru zo strany štátu. Obec
preto musí využívať aj iné zdroje financovania.
Je na samospráve, ako zabezpečí svoje poslanie vytvoriť pre občanov miesto pre
dôstojný a plnohodnotný život.

V Hodejovci  23.5.2019                                                                  Zoltán Kovács,Starosta obce

Použitá literatúra: Komunitný plán obce Lenka


