OBEC VIŠTUK
OBECNÝ ÚRAD VIŠTUK
900 85 Vištuk č. 353

Správa o plnení úloh KPSS obce Vištuk za rok 2018
Obec Vištuk v roku 2018 na základe Priorít z KPSS obce, poskytovala alebo
zabezpečovala sociálne služby pre obyvateľov obce. Jednalo sa o nasledovné
priority:
Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba
Obec Vištuk poskytovala celodennú terénnu opatrovateľskú službu prostredníctvom
svojich zamestnancov v roku 2018 dvom prijímateľom sociálnej služby a pre dve
obyvateľky neverejným poskytovateľom Charita Šenkvice, n. o.
Úloha na rok 2019:
- podľa potreby zabezpečiť sociálnu službu pre obyvateľov obce Vištuk
Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení
Obec v roku 2018 zabezpečovala prijatie jedného obyvateľa obce do zariadenia
sociálnych služieb mimo územného obvodu obce Vištuk.
Úloha na rok 2019:
-

podľa potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb mimo
územného obvodu obce

Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí
Obec Vištuk zabezpečovala stravovanie pre seniorov a občanov so zdravotným
znevýhodnením prostredníctvom dvoch registrovaných dodávateľov stravy. Obec tiež
zabezpečila dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre jednu
žiačku z rodiny v hmotnej núdzi.
Úloha na rok 2019:
-

podľa potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a občanom so zdravotným
postihnutím
v spolupráci so ZŠ s MŠ zabezpečiť dotácie na stravu predškolákom od
januára 2019 a žiakom ZŠ od septembra 2019 prostredníctvom ÚPSVaR
podľa potreby zabezpečiť stravovanie deťom a žiakom v hmotnej núdzi.

Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese

Deti a žiaci navštevujú materskú a základnú školu v obci a vyučovací proces
prebieha bez pomoci asistenta učiteľa. Jednej žiačke ZŠ z rodiny v hmotnej núdzi
sme z ÚPSVaR zabezpečili dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských
povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.
Úloha na rok 2019:
-

-

podĺa 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 – Spoločensky neprispôsobivé osoby
Obec nemala v roku 2018 spoločensky neprispôsobivé osoby.
Úloha na rok 2019:
-

podľa potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy

Priorita č. 6 – Nezamestnaní
Obec v roku 2018 zamestnávala 8 obyvateľov obce prostredníctvom ÚPSVaR.
Úloha na rok 2019:
-

podľa potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR

Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci
Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne.
Úloha na rok 2019:
-

podľa 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 2019:
-

podľa potreby novelizovať interné predpisy obce
podľa 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 2019:
-

podľa požiadaviek poskytnúť pomoc pri zabezpečovaní ubytovania

Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy
Obec v roku 2018 nevybudovala žiadnu cyklotrasu.
Úloha na rok 2019:
-

podľa možností

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb
poskytovania sociálnych služieb pre potreby obce

a podpora

V roku 2018 bol registrovaný neverejný poskytovateľ sociálnej služby v územnom
obvode obce Vištuk Charita Šenkvice, n. o., IČO:42166390, Trlinská 38, 900 81
Šenkvice:
– opatrovateľská služba a denný stacionár – poskytuje sociálnu službu v súlade s
Komunitným plánom sociálnych služieb obce Vištuk podľa potrieb a záujmov
cieľových skupín v komunite obce Vištuk.
Úloha na rok 2019:
-

podľa možnosti a potreby zabezpečiť pre občanov potrebné sociálne služby.

Vo Vištuku, dňa 15. júla 2019

Vypracoval: Ing. Jozef Vida

Schválila: Ing. Mária Vráblová
starostka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IČO: 00305171
tel.: 033-6446-120
e-mail: sustova@vistuk.sk
DIČ: 2020663612
e-mail: vistuk@vistuk.sk

