Správa o plnení úloh KPSS obce Nové Sady za rok 2021

Obec Nové Sady v roku 2021 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo zabezpečovala
sociálne služby pre obyvateľov obce.
Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb v územnom obvode obce
obecné zastupiteľstvo obce Nové Sady
vyhlasuje spokojnosť/ nespokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb.

Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba
Obec Nové Sady v roku 2021 zabezpečovala dovoz nákupu potravín pre osoby v karanténe.
Taktiež zabezpečila distribúciu respirátorov do každej domácnosti.
Úloha na rok 2022:
-

V prípade potreby opäť zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Nové Sady

Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení
Obec v roku 2021 zabezpečovala posúdenie zdravotného stavu za účelom umiestnenia do
domovov opatrovateľských služieb a domovov sociálnej starostlivosti. Za týmto účelom boli
vypracované aj sociálne posudky umiestňovaným žiadateľom.
Úloha na rok 2022:
-

V prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb mimo
územného obvodu obce.

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí
V prípade potreby pre obyvateľov obce stravovanie je zabezpečené prostredníctvom
registrovaného dodávateľa stravy.
Úloha na rok 2022:
-

V prípade potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a zdravotne postihnutým
Predškolákom upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie dotácie
prostredníctvom ÚPSVaR na stravu vyplývajúcu zo zákona
V prípade potreby deťom a žiakom v hmotnej núdzi.

Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese.
Deti navštevujú materskú a základnú školu v obci. Do škôl a zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce sú prijímané deti vyžadujúce individuálny výchovno-vzdelávací program.
Vyučovací proces prebieha s pomocou asistenta učiteľa.
Úloha na rok 2022:
-

-

V prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta učiteľa
pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo
s nadaním
V prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky

Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami
Obec v roku 2021 v rámci sociálnej pomoci neposkytla finančnú výpomoc nakoľko nemala
spoločensky neprispôsobivé osoby. Obec spolupracuje so Slovenským Červeným krížom na
distribúcii potravinovej pomoci pre obyvateľov našej obce ako aj okolitých obcí.
Úloha na rok 2022:
-

V prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy
V prípade potreby poskytnúť pomoc rodinám so sociálnymi a spoločenskými
problémami

Priorita č. 6 – Nezamestnaní
Obec v roku 2021 nezamestnávala obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR.
Úloha na rok 2022:
-

V prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci
Bezbariérovosť je v obci riešená čiastočne.
Úloha na rok 2022:
-

V prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci

Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb
Obec neupravovala legislatívu ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu nových
sociálnych služieb.

Úloha na rok 2022:
-

V prípade potreby novelizovať miestnu legislatívu
V prípade potreby zapísať do Registra poskytovateľov samosprávneho kraja novú
sociálnu službu

Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu
Obec nezabezpečovala bytovú výstavbu ani podporu obnovy bytového fondu.
Úloha na rok 2022:
-

Podľa požiadaviek poskytnúť pomoc

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy
Obec v roku 2021 nevybudovala žiadnu cyklotrasu.
Úloha na rok 2022:
-

Podľa možností vybudovať cyklotrasu

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora poskytovania sociálnych
služieb pre potreby obce
Obec plánuje poskytovať Prepravnú službu.
V roku 2021 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby
v územnom obvode obce Nové Sady a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri poskytovaní
potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Nové Sady.
Úloha na rok 2022:
-

Podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby
Preskúmať možnosť poskytovania prepravnej služby

Obecné zastupiteľstvo obce Nové Sady zobralo na vedomie správu o plnení úloh KPSS za rok
2021 dňa 30.3.2022 uznesením č. 13/2022.
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