
Podklad ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Šar. Dravce na obdobie 2018 - 2024 

 

 

PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

V OBCI ŠARIŠSKÉ DRAVCE 
 

 

Priorita č. 1 Opatrovateľská služba - terénna forma poskytovania soc. služby 

AKTIVITY 

 

Zabezpečenie  sociálnej služby pre obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie 

v prirodzenom domácom prostredí.  

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 - 2024 

REALIZÁTOR Zodpovedná osoba 

 Obec Šarišské Dravce 
 

 

 

 

 

Priorita č. 2 Zariadenie soc. služby - pobytová forma poskytovania soc. služby 

AKTIVITY Zabezpečenie sociálnej služby v registrovanom zariadení PSK.  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Registrovaný subjekt 

 Obec Šarišské Dravce 

 Prešovský samosprávny kraj 
  

 

 

 

 

Priorita č. 3 Stravovanie starších a odkázaných osôb 

AKTIVITY Zabezpečenie možnosti  stravovania. 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Šarišské Dravce 

 Školská jedáleň 

 Registrovaný subjekt  

 

 

 

Priorita č. 4  Denný stacionár – ambulantná forma poskytovania soc. služby 

AKTIVITY 

 

Zabezpečenie sociálnej služby počas pracovného dňa na určitý čas pre fyzické 

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek.  

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Šarišské Dravce 

 Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 

 

 dotácia 

 vlastné zdroje   

Zodpovedná osoba  

 



Priorita č. 5 Spoločensky neprispôsobivé osoby 

AKTIVITY 

 

- poskytovanie dávky osobitného príjemcu, 

- začlenenie spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského života. 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Šarišské Dravce 

 Úrad práce, soc. vecí a rodiny  

 

 

 

Priorita č. 6 Voľnočasové aktivity pre seniorov a občanov s ŤZP  

AKTIVITY 

 

- vytvorenie oddychových zón v centre obce – osadenie parkových lavičiek, 

- organizovanie spoločných výletov, poznávacích zájazdov, divadelných 

predstavení, 

- pokračovanie v tradíciách obce (Mesiac úcty k starším, stretnutia s jubilantmi). 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTOR Zodpovedná osoba 

 Obec Šarišské Dravce 
 

 

 

 

Priorita č. 7 Vybudovanie bezbariérovosti v obci - Obecný úrad, Pošta 

AKTIVITY 

PREDINVESTIČNÁ FÁZA: 

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov, 

- spracovanie výkresovej dokumentácie pre územné konanie a staveb. povolenie, 

- vydanie stavebného povolenia. 

INVESTIČNÁ FÁZA: 

- získanie zdrojov financovania, 

- verejné obstarávanie podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o ver. obstarávaní, 

- realizácia.  

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTOR ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Šarišské Dravce 

 

 dotácia 

 vlastné zdroje   

Zodpovedná osoba  

 

 

 

Priorita č. 8 Nájomné byty s bežným štandardom pre mladé rodiny 

AKTIVITY 

 

Zabezpečiť v obci bývanie pre mladé rodiny s deťmi v nájomných bytoch s bežným 

štandardom. 

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Šarišské Dravce 

 Ministerstvo financií  

 Ministerstvo práce, soc. vec a rodiny 

 Prešovský samosprávny kraj 

 dotácie 

 vlastné zdroje   

 

Zodpovedná osoba 
 

 



 

 
 

Priorita č. 9 Vybudovanie cyklotrasy 

AKTIVITY 

 

- zabezpečenie aktívneho športového vyžitia seniorov a mládeže, 

- rehabilitácia zdravotne postihnutých, 

- bezpečný presun obyvateľstva. 

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTORI/PARTNERI ZDROJE FINANCOVANIA 

 Obec Šarišské Dravce 

 Štátny fond rozvoja bývania 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

 

 dotácie 

 vlastné zdroje   

 

Zodpovedná osoba 
 

 

 

 

 

Priorita č. 10 Legislatíva, registrácia nových sociálnych služieb 

AKTIVITY 

 

- vypracovanie a schválenie VZN v oblasti soc. služieb, 

-  novelizácia, 

- registrácia sociálnej služby na VÚC. 

 

ČASOVÝ HORIZONT 

REALIZÁCIE  
2018 – 2024 

REALIZÁTORI/PARTNERI Zodpovedná osoba 

 Obec Šarišské Dravce 

 Prešovský samosprávny kraj  

 

 


