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KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AKO 
JEDNA Z MOŽNÝCH FORIEM ANGAŽOVANIA SA V 

KOMUNITE 

COMMUNITY PLANNING AS ONE OF THE POSSIBLE 
FORMS OF ENGAGEMENT IN THE COMMUNITY 

VEREŠ Martin 

Abstract (AJ) 

Community planning is getting more and more to the forefront and becomes part of a regional 
or national policy. It represents the three-dimensional relationship between buyers, suppliers 
and users of social services. It is a tool that highlights the needs of citizens and then looking 
for solutions to their social needs. Community planning identifies deficiencies in the provision 
of social services and sets priorities for future development.  

Abstrakt (SJ) 

Komunitné plánovanie sa v súčasnosti dostáva čoraz viac do popredia a stáva sa súčasťou 
regionálnej či národnej politiky. Predstavuje trojdimenzionálny vzťah medzi zadávateľmi, 
poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb. Je nástrojom, ktorý poukazuje na potreby 
občanov a následne hľadá riešenie ich sociálnych potrieb. Komunitné plánovanie zisťuje 
nedostatky v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a stanovuje priority budúceho 
rozvoja.   

 

1 KOMUNITNÉ  PLÁNOVANIE 
 
Za účelom zabezpečenia dostupnosti kvalitných sociálnych služieb, ktoré rozsahom ako aj 
typom zodpovedajú potrebám obyvateľov daného územného celku sa v mnohých krajinách 
úspešne využívajú metódy komunitného plánovania.  

Komunitné plánovanie predstavuje proces, ktorý má za cieľ zmapovať miestne potreby sociálnych 
služieb a porovnať ich s miestnymi zdrojmi.1 Vo všeobecnosti ide o metódu plánovania za 
priamej účasti verejnosti, kedy sa za komunitu považujú tí, ktorých sa daná oblasť dotýka, 
resp. tí, ktorí budú služby v danej oblasti využívať. „Pre potreby komunitného plánovania 
sociálnych služieb je komunitou obec alebo mikroregión a komunitným plánovaním hľadáme 
spôsob pomoci určitým sociálnym skupinám obyvateľov obce, ktoré takúto pomoc 
potrebujú.“2  Komunitné plánovanie je vnímané vo veľmi úzkom vzťahu s komunitnou sociálnou 
prácou a taktiež s komunitným rozvojom. Podľa Kasanovej3 je komunitná práca a komunitné 
plánovanie zameraná na model komunitnej starostlivosti a zároveň sa snaží o kultiváciu 
sociálnych sietí a dobrovoľníckych služieb. Hlavným cieľom je uspokojovanie potrieb 
obyvateľov. 

                                                 
1 Matoušek, 2007 
2 Artimová, 2008, s.8 
3 Kasanová, 2007 
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Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam plánovať sociálne 
služby na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2 ,, Obec vypracúva a schvaľuje 
komunitný plán sociálnych slžţieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v 
ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb 
poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje 
personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné 
podmienky na ich zabezpečenie.´´4

 Komunitný plán je konkrétnym modelom pre danú obec, 
nielen všeobecným dokumentom. Považujem ho za individuálny a špecifický dokument 
mapovania sociálnych služieb. Prináša riešenie potrieb a rozvoj v oblasti chýbajúcich či 
nedostatočných služieb. Je výsledkom mapovania potrieb konkrétnych obyvateľov obce, čo 
prináša uspokojovanie potrieb na základe lokálneho a priameho stavu obce. 
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje podľa 
zákona 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa § 83 ods. 5: 
 
� analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho 

územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych 
služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,  

� analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom 
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a 
cieľových skupín,  

� analýzu sociologických a demografických údajov v územnom obvode obce,  
� určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,  
� časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 

sociálnych služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a 
organizačných podmienok na ich realizáciu,  

� spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 
rozvoja sociálnych služieb5.  

 
Pri tvorbe komunitného plánu je potrebné dodržiavať určité zásady, ktoré Gojová6 
sformulovala nasledovne: 
 
- partnerstvo medzi účastníkmi  
- zapájanie miestneho spoločenstva  
- hľadanie nových zdrojov  
- práca s informáciami  
- priebeh spracovania je rovnako dôležitý ako výsledok 
 
Komunitný plán kladie dôraz na aktívnu rolu užívateľov sociálnych služieb a zastúpenie ich 
záujmov v procese plánovania. V tomto procese je zapojený široký okruh verejnosti, čo 
umožňuje každému občanovi vyjadriť svoj názor na problematiku dostupnosti a kvality 
sociálnych služieb. Popisuje a analyzuje nielen existujúce zdroje a potreby, ale ponúka aj 
stratégiu rozvoja a poukazuje na povinnosti zúčastnených subjektov.  
Komunitný plán zaručuje spoluprácu verejnosti v príprave a realizácii procesu. Občania tak 
majú možnosť angažovať sa, zapájať sa do diania obce, mesta. Majú možnosť poukázať na 
problematiku sociálnych služieb - ich kvalitu, dostupnosť. Procesom tvorby komunitného 
plánu majú jej členovia pocit spoluúčasti a zároveň prehlbovania vzťahu ku komunite. 
Spoločne hľadajú možné riešenia, zdroje, a tak zvyšujú ich efektivitu. 

                                                 
4 Zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 83 ods. 2 
5 Zákon č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 83 ods. 5  
6 Gojová, 2006 
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Matoušek7 proces komunitného plánovania popisuje v šiestich fázach:  
1. fáza= príprava  

-vytvorenie pracovnej skupiny  
-pozvanie ďalších účastníkov  
-plán na získanie podpory  
2. fáza=vytvorenie riadiacej štruktúry  

-zapojenie všetkých účastníkov  
-stanovenie štruktúry a pravidiel  
3. fáza= definovanie problémov a potrieb  

-predstava záujmov a potrieb  
-analýza potrieb, zhodnotenie existujúcich  
zdrojov  
-formovanie príležitostí a rizík  
4. fáza= návrh rozvoja sociálnych služieb  

-formulácia cieľov a priorít  
-pomenovanie prekážok  
-vypracovanie prehľadu zdrojov  
5. fáza= formulácia strategického rozvoja sociálnych služieb  

-formulácia plánov  
-vypracovanie konečnej verzie  
-predloženie KP k diskusii a schváleniu  
6. fáza= realizácia plánov  

-realizácia  
-informovanie verejnosti  
-zapojenie nových partnerov  
 
Princípy plánovania sociálnych služieb v procese komunitného plánu8: 

- Princíp triády, ktorý predstavuje spoluprácu zadávateľov, poskytovateľov a užívateľov 
sociálnych služieb a rovnako princíp dohody, ktorý je charakterizovaný výsledným 
plánom. 

- Princíp rovnosti, ktorý zaručuje každému práva zaujímať sa o veci verejné. Každý občan 
má právo sa slobodne vyjadriť a zároveň nikto nesmie byť vylúčený a diskriminovaný. 

- Princíp skutočných potrieb, čo charakterizuje analýza popisujúca stav služieb. 
- Princíp kompetencie účastníkov, ktorý kladie dôraz na profesionalitu, zodpovednosť. 

 
2 ÚČASTNÍCI KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA  
 
,,Komunitné plánovanie umožňuje angažovať široký okruh zainteresovaných subjektov."9 K 
hlavným účastníkom tvorby plánu patrí tzv. komunitná triáda a to zadávatelia, ktorých 
predstavuje väčšinou obec alebo ňou poverené osoby, ďalej poskytovatelia, ktorí na určenom 
území poskytujú sociálne služby. Treťou zložkou sú prijímatelia sociálnych služieb, pre 
ktorých je komunitný plán určený a zároveň o potreby ktorých sa plán opiera. 
Neodmysliteľnou zložkou je aj široká verejnosť, ktorá má rovnakú možnosť sa do procesu 
tvorby zapojiť a vyjadriť svoj názor. 
Prijímateľmi sociálnych služieb sú tí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a nie sú 
schopní túto situáciu sami zvládnuť. Stávajú sa odkázanými na pomoc iných. Odkázanosť 

                                                 
7 Matoušek, 2007 
8 Skřičková a kol., 2007 
9 Matoušek, 2007, s.114 
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fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa prílohy č.3 § 49 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 
Potreby prijímateľov sociálnych služieb sú podľa Skříčkovej10:  
1. materiálne, v ktorých ide predovšetkým o sociálne dávky , príspevky, bývanie, jedlo, 
oblečenie. Patria sem aj potreby týkajúce sa prepravy MHD pre osoby so zdravotným 
postihnutím a bezbariérovosť.  
2. príležitosti, kam patrí ponuka pracovných príležitostí pre sociálne slabších občanov.  
3. sociálne- potreby v rovine komunitných a voľnočasových aktivít  
4. eticko- osobnostné, v ktorých ide o silnú potrebu prijatia užívateľa  
  
Poskytovatelia sociálnych služieb, či už verejní, alebo neverejní, predstavujú skupinu, ktorá 
poskytuje služby práve užívateľom. Poskytovatelia sociálnych služieb prispôsobujú svoju 
ponuku a realizáciu služieb na potreby užívateľov. Využívajú rôznu formu, rozsah 
poskytovania. Mali by rešpektovať záujmy a potreby svojich klientov, užívateľov a napĺňať 
ich vízie kvalifikovanou službou. 
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby podľa § 7 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách:  
1. prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby  

2. aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností  

3. poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni  
 
Treťou zložkou komunitného plánovania sú zadávatelia sociálnych služieb. Zadávateľ je ten, 
kto je zodpovedný za zaistenie sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú miestnym potrebám – 
obec alebo kraj. Majú tendenciu vystupovať autoritársky a odvolávajú sa na to, že za 
realizáciu komunitného plánu budú niesť politickú zodpovednosť.  
Poslanci zastupiteľstva, ako volení reprezentanti verejnosti, vytvárajú podpornú politickú 
klímu pre realizáciu komunitného plánu. Je veľmi dôležité, aby obec uznesením 
zastupiteľstva deklarovala svoje odhodlanie rozvíjať sociálne služby. Obec stanoví jasné 
pravidlá financovania sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú prioritám komunitného plánu.11  
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