
 

 
 

M.E.S.A. 10  
Office: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovakia   

Sídlo / Seat: Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava, Slovakia 
tel.: + 421-2-5443-5328   

e-mail: mesa10@mesa10.org / www.mesa10.org 

Partneri projektu 

 
        Bratislava, 30.09. 2013 

 
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou: 
 
 

Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému 
sociálnych služieb v SR 

 
pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 

Vladimíra Maňku, 
 

ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2013  
v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica na Nám. SNP 1 (Cikkerova sieň). 
 
 
Ciele konferencie: 
 

• informovať o procese deinštitucionalizácie (DI) na Slovensku a jeho význame; 
• motivovať hlavných aktérov procesu DI a verejnosť k podpore procesu; 
• motivovať najširšiu verejnosť k akceptácii občanov so zdravotným postihnutím 

a podpore integrácie; 
• prezentovať skúsenosti z Nórska; 
• prezentovať príklady dobrej praxe a osobné príbehy. 

 
 

Konferencia je súčasťou širšieho projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných 
klientov do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“.  
 
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu 
Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre 
deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. 
 
Projekt sa realizuje v spolupráci s partnermi Banskobystrický samosprávny kraj a NTNU 
Samfunnsforskning AS (nezávislý výskumný inštitút univerzity NTNU, Nórsko).  
 
Na konferenciu je nevyhnutné prihlásiť sa do 10. októbra 2013 prostredníctvom 
tohto linku: 
https://docs.google.com/a/mesa10.org/forms/d/1yXrzHRdtedKpogPpuNzYOn5wZLZS0C8ZLKMH492VAXk/viewform 
 
S úctou Oľga Reptová, koordinátorka projektu 
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Program konferencie 
 
8:30 - 9:00 Registrácia 
 
9:00 - 9:20 Privítanie (Oľga Reptová, M.E.S.A. 10; Vladimír Maňka, predseda BBSK) 

Predstavenie projektu (Martin Valentovič, M.E.S.A. 10) 
 
9:20 - 9:30 Čo znamená DI? (Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 

Žilina, expertka na DI) 
 
9:40 - 10:00 DI v systéme sociálnych služieb v SR (Nadežda Šebová, generálna 

riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVaR SR, Miroslav Cangár, 
špecialista na DI, MPSVR SR) 

 
10:00 - 10:50 Stav procesu DI na regionálnej úrovni na príklade BBSK 

• „V čom sme pokročili a čo nás prekvapilo pri DI v BBSK - Odbor 
sociálnych politík ÚBBSK“ (Pavel Červienka, vedúci odboru, Tatiana 
Králiková, vedúca oddelenia) 

• „DI DSS Slatinka, Lučenec – príprava projektu, jeho ciele a vízia 
sociálnych služieb po jeho realizácii“ (Denisa Nincová, riaditeľka Domova 
sociálnych služieb Slatinka v Lučenci) 

• „Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske“, prezentácia 
spracovaného projektu“ (Viera Šedivcová, riaditeľka Domova sociálnych 
služieb, Ladomerská Vieska s kolektívom) 

 
10:50 - 11:00 DI z pohľadu ZMOS (Božena  Kováčová,  predsedníčka sekcie sociálnych 

vecí, ZMOS) 
 
11:00 - 11:15 prestávka na kávu 
 
11:15 - 12:00 DI v Nórsku – prezentácia skúseností (politika, prístupy, výsledky)  

(Jan Tøssebro, profesor sociálnej práce na Nórskej univerzite pre vedu a 
technológie v Trondheime, Nórsko) 

 
12:00 - 12:45 Osobné príbehy, prezentácia dobrej praxe: 

• „Potrebujeme individuálny prístup a služby šité na mieru“ - Domov 
sociálnych služieb Slatinka v Lučenci (Denisa Nincová, Roman Vrábeľ, 
Angelika Oláhová) 

• „Otvorený priestor“ - Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o. v Banskej 
Bystrici (Ľudmila Veverková a Lýdia Rybárová) a DOM, n.o. v Banskej 
Bystrici (Eva Ogurčáková a Ján Kinčeš) 

 
12:45 - 13:15 Diskusia, záver, ukončenie 
13:30 - 14:30 Obed v reštaurácii Magnólia, Kapitulská 21; neformálne diskusie 


