
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 - 2023 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení ukladá mestám a obciam vypracovať 
Komunitný plán sociálnych služieb. Platný Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný na 
obdobie rokov 2014 – 2018. Bol schválený MsZ v Seredi dňa 12.11.2013. Je potrebné vypracovať 
tento dokument na ďalšie obdobie. 

Na príprave Komunitného plánu sociálnych služieb sa bude podieľať  komunitný tím: Bc. Pavlína 
Karmažínová, Mgr. Marta Némethová, Ing. Mária Mrnková, Jozef Valábek  

Gestorom je PhDr. Silvia Adamčíková. 

Harmonogram spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb: 

Analytická časť - analýza súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb na území mesta Sereď, 
analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, sociologické a demografické údaje, určenie cieľov 
a priorít rozvoja sociálnych služieb ako aj spôsob vyhodnocovania plnenia Komunitného plánu 
sociálnych služieb.                                                                                                              Termín: do 31.5.2018 

Tvorba a vyhodnotenie dotazníka - jedným z podkladov pri tvorbe dokumentu bude aj dotazník 
o sociálnych službách, ktorý budú mať občania mesta možnosť vyplniť a podieľať sa tak na tvorbe 
Komunitného plánu sociálnych služieb.                                                                         Termín: do 31.5.2018 

Programová časť – Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb - Komunitný plán sociálnych služieb 
bude zohľadňovať miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb a určovať 
potreby rozvoja sociálnych služieb a personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na 
ich zabezpečenie.                                                                                                               Termín: do 30.6.2018 

Oboznámenie verejnosti s návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb - prostredníctvom web 
stránky mesta, prístupný bude na pulte prvého kontaktu a bude prostredníctvom spolupracujúcich 
subjektov prezentovaný medzi ich členmi na verejnú diskusiu. Spolupracujúcimi subjektmi budú 
organizácie a združenia pôsobiace v sociálnej oblasti v meste Sereď.                     Termín: do 31.8.2018 

Zapracovanie pripomienok a prejednanie v komisiách – návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 
so zapracovanými pripomienkami bude predložený odborným komisiám MsZ. Termín: do 31.10.2018 
 
Schvaľovanie Komunitného plánu sociálnych služieb – predloženie strategického dokumentu na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi.                                   Termín: november/december  2018 

Komunitný plán sociálnych služieb bude jedným z podkladov pri tvorbe Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Sereď na ďalšie obdobie.  

 

V Seredi, 20.11.2017 
Spracovala: PhDr. Silvia Adamčíková 


