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Vstupná konferencia v Banskej Bystrici 

16. októbra 2013 

Správa 

Medzinárodná konferencia, ktorá mala hlavný cieľ informovať o procese DI na Slovensku a jeho 
význame mala aj niekoľko čiastkových cieľov, ako:  

 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.  

Na konferencii sa zúčastnilo takmer 140 účastníkov z celého Slovenska. Najpočetnejšie zastúpenie mal 
Banskobystrický kraj. Medzi účastníkmi bol zástupca MPSVR SR, zástupcovia partnera z BBSK, 
zástupkyňa ZMOSu, zástupcovia miest a obcí, zástupcovia FSR, zástupcovia MVO, riaditelia 
a zamestnanci DSS, experti na proces DI a v neposlednom rade značný počet klientov z DSS, ale aj 
klientov integrovaných do komunitných služieb na území mesta Banská Bystrica a mesta Lučenec. 
Nechýbali ani študentky sociálnej práce. Jedno zastúpenie mali aj médiá. Medzinárodnú účasť 
zastupoval profesor Jan Tøssebro z Nórskej univerzity pre vedu a výskum z Trondheimu. 

Program konferencie bol zostavený tak, aby poskytol najaktuálnejšie informácie o stave procesu DI 
v sociálnych službách na národnej úrovni od legislatívy až po víziu cez regionálnu úroveň na príklade 
Banskobystrického samosprávneho kraja až po miestnu úroveň v konfrontácii so skúsenosťami 
z Nórska (program aj s jednotlivými prezentáciami nájdete v prílohách alebo na webovej stránke 
www.mesa10.org). 

Koordinátorka projektu Oľga Reptová a moderátorka konferencie s názvom „Odkiaľ a kam v procese DI 
systému sociálnych služieb v SR“, nad ktorou prevzal záštitu predseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja pán Vladimír Maňka na úvod uviedla stručne, čo DI pre realizačný tím projektu 
znamená. Povedala, že „je pred nami veľká reforma, jej náročnosť nevieme vyčísliť ani finančne ani 
časovo. Reformy však nie sú len o peniazoch a čase, ale najmä o zmene v kvalite života ľudí. A obsah 
programu konferencie nám má pomôcť zorientovať sa v tomto procese DI a možno aj zodpovedať na 
otázku v názve konferencie. Teda poďme skúmať odkiaľ a kam v procese DI v SR“.  

Pani Soňa Holúbková z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci začala svoju prezentáciu veľmi 
sugestívne. Vyzvala účastníkov, aby zdvihli ruku tí, ktorí proces DI podporujú. Výsledok bol cca jedna 
šestina účastníkov. Nie veľa, ale predsa istý počet. Potom už hovorila o tom, čo znamená DI. Teda, že 
ide o politický a sociálny proces postupnej zmeny od inštitucionálnej starostlivosti a iných 
segregačných zariadení k nezávislému životu s podpornými službami v komunite. 

Zástupca MPSVR SR, pán Miroslav Cangár, predstavil medzinárodné východiská DI v SR od Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv až po Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (OZP), ktorý 
naša republika ratifikovala ešte v roku 2010. Z uvedeného dokumentu vyplýva povinnosť zabezpečiť 
OZP možnosť voľby miesta pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť, aby mali prístup k celému spektru 
podporných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej 
a zabraňujú izolácii a segregácii v spoločnosti. Predstavil tiež 10 spoločných zásad pre transformáciu 
a DI, definíciu inštitúcie a poukázal na znaky inštitucionálnej kultúry. Priblížil základné rozdiely medzi 
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inštitucionálnou a komunitnou starostlivosťou. Dôležitou časťou prezentácie bola časť o základných 
dôvodoch DI v SR, ktoré vyplývajú tak z medzinárodných dohovorov, ako aj zo skúseností z domácej 
praxe a zo zahraničia s dôrazom na rozvoj komunitných služieb. Tie majú vyšší potenciál mobilizovať 
miestne a regionálne technické i ľudské zdroje na kvalitné poskytovanie služieb a ktoré pracujú 
komplexne pri napĺňaní individuálnych potrieb klientov. Predstavil základný cieľ DI v SR, ako aj 
krátkodobé a dlhodobé ciele a opatrenia stratégie DI. 

V návrhu legislatívnych zmien na podporu DI v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa 
zameral na individuálny plán, na podporu samostatného bývania, na službu včasnej intervencie pre 
deti so ZP a stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa, ako aj na ďalšie návrhy. Záver vyčerpávajúcej 
a komplexne spracovanej prezentácie o DI v SR na národnej úrovni venoval vízii procesu, ktorá má 
ambíciu v podpore a presadzovaní DI prostredníctvom nového programovacieho obdobia čerpaním 
štrukturálnych fondov obdobia 2014-2020 a tiež v reforme opatrovníctva. 

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja, pán Pavel Červienka a pani Tatiana Králiková, 
hovorili o procese DI na regionálnej úrovni. V čom pokročili a čo ich prekvapilo pri náročnom procese 
od roku 2005 až po súčasnosť. Nachádzajú sa už vo štvrtej etape procesu, ktorá predstavuje pre nich 
významný medzník. Spracovali a predložili dva projektové zámery DI na získanie NFP cez ROP na 
celkovo 14 stavebných objektov, z toho 11 obytných v celkovej výške 4, 3 mil. eur. Zámery sa týkajú 
DSS Slatinka Lučenec a DSS Ladomerská Vieska. Prechod z kaštieľov do komunitných služieb 
podporovaného bývania. A čo ich prekvapilo alebo zmenilo ich cestu v procese DI? Finančná kríza, 
nedostatok verejných zdrojov na realizáciu koncepčných zámerov kraja a nutnosť racionalizácie 
zariadení sociálnych služieb a nedostatok vhodných malokapacitných objektov vo vlastníctve kraja pre 
realizáciu DI.  

V ďalších dvoch prezentáciách predstavili zástupkyne dvoch zariadení DSS, a to pani Denisa Nincová 
a pani Miroslava Urblíková proces DI v DSS Slatinka Lučenec a v DSS Ladomerská Vieska.  

Starostlivosť v obidvoch zariadeniach bola situovaná do kaštieľov, z ktorých kaštieľ v Slatinke je už 
uzatvorený a je na predaj. Klienti pôvodne v ňom umiestnení, boli presťahovaní do menších objektov. 
Celý proces DI však bude ukončený až po realizácii pripravovaného projektu, ktorý by mal byť 
podporený finančne z ROP. Ciele projektu DSS Slatinka sú plne v súlade s prvkami procesu DI v SR, a to:  

 zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zariadení;  

 zrekonštruovať objekty, v ktorých sa poskytujú sociálne služby tak, aby spĺňali štandardy 

kvality a boli debarierizované;  

 účelovo vybaviť objekty, v ktorých sa poskytujú sociálne služby a  

 vytvoriť priestor na vznik nových komunitných sociálnych služieb.  

O tom, že to v DSS myslia s procesom DI vážne, sa účastníci konferencie presvedčili aj 
v časti prezentácie osobných príbehov, ktoré porozprávali Angelika a Roman. Obidvaja 
začínajú bývať a žiť samostatne a nezávisle. Zaujímavou časťou v tejto prezentácii bola 
zmienka o dobrej spolupráci s Mestským úradom v Lučenci, ako aj spolupráca a podpora 
dlhoročných podporovateľov a spolupracovníkov z Platformy za DI „Z domova domov“. 
Výstupy, ktoré očakávajú pri procese DI, a to: zníženie celoročných pobytových sociálnych 
služieb; zvýšenie sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou formou a poskytovanie 
nových služieb včasnej intervencie, rehabilitačného centra a podpory samostatného 
bývania dali jasne odpoveď na otázku, ktorá bola v názve konferencie „Odkiaľ a kam 
v procese DI v SR“. 
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Pri predstavení druhého zariadenia DSS, ktoré je zaradené do programu DI, a to v Ladomerskej Vieske, 
sa účastníci dozvedeli prečo DI v tomto zariadení, aká je predstava DSS po transformácii, či DI, ale aj 
želaný výsledok. 

Pohľad na reformu DI z pohľadu ZMOSu predstavila pani Božena Kováčová, predsedníčka sekcie 
sociálnych vecí a zamerala sa predovšetkým na komunitnú prácu, ktorá podľa nej je významným 
prvkom procesu DI a zapája do riešenia problémov a do rozhodovania a života komunity jej klientov, 
rovnako tak ako miestne organizácie a inštitúcie a dáva možnosti ľuďom ovplyvniť to, čo sa s nimi deje. 
V prezentácii vyslovila aj otázku, či klienti zo zariadení presťahovaní do komunity, ktorá im je cudzia, 
ako aj oni sú cudzí komunite nezostanú opustenejší. A dala si aj sama odpoveď, či otázku, že toto má 
vyriešiť proces DI v SR. V závere svojho vystúpenia vyzvala všetkých aktérov procesu DI ku komunitnej 
práci. 

Skúsenosti z procesu DI v Nórsku prezentoval profesor sciálnej práce z Nórskej univerzity pre vedu 
a výskum a technológie v Trondheime, pán Jan Tøssebro. 

Prezentáciu rozdelil do niekoľkých častí. Hovoril o pozadí procesu DI, o diskusii k procesu z rokov 
šesťdesiatych, ktorá pomenovala a odkryla základné problémy. Najmä skutočnosť, že je nevyhnutné 
odísť z inštitúcií do komunitných služieb, ktorá sa javila lacnejšia. Trend o zavedení DI v Nórsku začal 
v uvedených šesťdesiatych rokoch, ale plný prechod ku komunitnej starostlivosti sa uskutočnil až 
v rokoch 1991 – 1995, kedy boli zatvorené inštitúcie a klienti prešli do zdravotníckych zariadení na 
regionálnej úrovni a zodpovednosť prevzala miestna úroveň samosprávy. Rozdelil proces DI do dvoch 
vĺn. Prvá sa uskutočnila v rokoch 1960-1970 a obsahovala najmä ideológiu a normalizáciu procesu, 
druhá vlna, v rokoch 1991-1995 bola nielen o zatváraní inštitúcií, ale najmä o zmene kvality života ľudí 
so závažným zdravotným postihnutím. Poznamenal tiež, že videl veľký rozdiel medzi ich systémom 
a systémom na Slovensku najmä v tom, že pri návšteve zariadení v SR nevidel rozdiel medzi veľkými 
a malými zariadeniami. 

Za hlavnými dôvodmi procesu DI vidí troch hlavných aktérov, ktorými sú:  

 profesionáli - dôležitosť odbornej úrovne, ktorí presadili, že v inštitúcií existuje bariéra pre 
individuálny rozvoj; 

 rodičia a kritická verejnosť, ktorí spoločne poukázali na problém segregácie (táto myšlienka 
prišla z USA); 

 politická sféra – zo začiatku prevažovala diskusia o nákladovosti pri umiestňovaní ľudí do iných 
systémov, ako do inštitúcií, problémy s bývaním a so zamestnanosťou a pod. 

Implementácia procesu DI sa odohrávala na národnej, ale aj na miestnej úrovni. Uskutočnili sa 
významné legislatívne zmeny – prijal sa zákon o DI, novela zákona o sociálnych službách a zaviedol sa 
systém praktického plánovania a prevádzkovania služieb na miestnej úrovni (vzniklo verejné bývanie, 
úrady práce) a zmenili sa postoje rodičov a zamestnancov inštitúcií.  

Výsledky procesu DI boli predovšetkým v zmene kvality života jednotlivcov, najmä v novom bývaní, 
v zamestnanosti, v zmene postojoch rodičov, v skutočnosti, že viac ľudí bolo presťahovaných z inštitúcií 
do komunitných služieb a dostali priestor na sebarealizáciu, dostali viac slobody. Zamestnanci nestratili 
prácu, len prešli do inej sféry. 

V závere prezentácie poukázal na skutočnosť, že každý človek potrebuje mať súkromie, väčšie 
sebaurčenie, viac individuálnej slobody, integrácie, v ktorej je dôležité lojálne okolie a participácia 
všetkých aktérov procesu DI. Odpor verejnosti bol krátky a iste tomu napomohla aj mediálna podpora, 
ktorá je v takomto procese dôležitá. Je neustále potrebné zviditeľňovať ľudí, ktorí boli integrovaní, 



Výsledky konferencií z projektu 

7 

dôležité je vzdelávanie verejnosti a v neposlednom rade konkrétne prvky zmeny – poskytnutie týmto 
ľuďom bývanie, komunitné služiby, zamestnanie. Boli aj malé neúspechy, najmä zo začiatku, keď sa 
klienti cítili osamotení, ale postupne sa aj tento negatívny prvok vytratil, a to správnym nastavením 
komunitnej starostlivosti. 

Náklady na proces DI sú určite dôležitým faktorom, ale Nórsko vzhľadom na ich platný sociálny systém 
neštudovalo priveľmi tento problém. Stálo ich to toľko, koľko stálo. Dôležité bolo, že veľa ľudí dostalo 
možnosť žiť v nezávislých podmienkach a slobodne. Nákladovosť tohto procesu je z krajiny do krajiny 
rôzna, podľa stupňa finančných možností. Povedal, že väčšie inštitúcie sú ekonomicky efektívnejšie, ale 
kvalitou zaostávajú. Preto si za cieľ procesu aj Nórsko stanovilo kvalitu a tá niečo stojí. 

Podľa pána Tøssebra „nie je jednoduché vám odporučiť, čo je možné použiť z našich skúseností. Naše 
krajiny majú veľmi odlišný systém v poskytovaní a financovaní služieb aj v ponímaní zmyslu inštitúcie 
a komunitných služieb. Ale jedno môžem odporučiť, procesu sa netreba báť, skôr, či neskôr sa skepsa, 
ktorá aj u vás vládne, zmení na podporu. Významné sú výstupy, teda, že viac ľudí dostane možnosť žiť 
kvalitnejší život a až druhoradou skutočnosťou sa stanú finančné náklady, či hľadisko, ktoré zmenu 
niečo stálo“. Proces ukotviť v legislatívnej norme, pripraviť pravidlá komunitnej starostlivosti pre 
aktérov procesu (miestna úroveň samosprávy) a vytvoriť sociálne siete alternatívnych služieb na 
komunitnej úrovni. (znenie celého príspevku ako aj celej konferencie je vo zvukovej podobe na 
webovej stránke www.mesa10.org). 

Na konferencii bol daný priestor aj na prezentáciu osobných príbehov a príkladov dobrej praxe, ktoré 
pripravili s klientmi Romanom a Angelikou riaditeľka DSS Slatinka v Lučenci pani Denisa Nincová a svoje 
príbehy odprezentovali aj klienti komunitných služieb Denného centra Divadla z Pasáže, n.o. v Banskej 
Bystrici Lidka a Janko z DOMu, n.o. v Banskej Bystrici. Klienti jasne odprezentovali, že sú spôsobilí žiť 
nezávislý život a účastníci konferencie ich povzbudili úprimným dlhým potleskom.  

Koordinátorka projektu a moderátorka konferencie, Oľga Reptová, pred ukončením konferencie 
skonštatovala, že odznelo mnoho zaujímavých prezentácií o procese DI v SR, ale aj v Nórsku a že tieto 
účastníkom pomôžu nájsť odpoveď na otázku v názve konferencie Odkiaľ a kam v procese DI v SR a 
vyzvala všetkých účastníkov k šíreniu informácií o procese DI. Súčasne oboznámila účastníkov 
o záveroch konferencie, ktoré sú podľa realizačného tímu projektu Kľúčom k úspechu DI:  

1. Zmena celospoločenského myslenia a hodnôt (konferencie, motivácia dobrými príkladmi, 
účasť médií).  

2. Široká spolupráca so spoločným cieľom (monitoring pripravenosti, dotazníkový prieskum, 
zverejnený adresár).  

3. Tlak a motivácia na posun procesu dopredu (mapovanie stavu DI, podpora a zviditeľnenie 
úspešných projektov a príbehov).  

4. Tvorba udržateľného modelu komunity (návrh modelu a príručky pre zakladateľov 
komunít).  
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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 
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Prezentácie 

Predstavenie projektu (Martin Valentovič, M.E.S.A. 10) 
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Čo znamená DI?  

(Soňa Holúbková, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina, expertka na DI)  

 

Textová časť 

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb 
PhDr. Soňa Holúbková(Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina) 

V roku 2012 som dostala šancu spolupracovať na publikácii o využívaní štrukturálnych fondov 
s ľuďmi, ktorí sa venujú viac verejným financiám než sociálnym službám. Inštitút INESS ma zapojil 
ako konzultantku v prvej publikácii projektu a následne ako spoluautorku v druhej časti „Odvaha 
na nové sociálne služby“. Tá je voľne dostupná na stránke http://www.iness.sk/blog/5020-
Publikacie.html  vďaka podpore OSF/NOS. 

Tam som sa začala venovať pojmu deintitucionalizácie /DI/ sociálnych služieb. Čo sa pod týmto 
krkolomným pojmom skrýva? 

 DI je politický a sociálny proces postupnej zmeny od inštitucionálnej starostlivosti a iných 

segregačných zariadení k nezávislému životu s podpornými službami v komunite.  

 Obyvatelia z domovov sociálnych služieb po cielenej príprave odchádzajú zo 

segregovaných zariadení a podporuje sa  rozvoj a poskytovanie kvalitných, cielených, 

efektívnych, individualizovaných sociálnych služieb v komunite.  

 Služby slúžia  pre tých občanov, ktorí predtým žili v zariadení a tiež pre tých, ktorí doteraz 

sociálne služby v mieste bydliska nemali a vzhľadom na svoje postihnutie im na ne vzniká 

nárok.  

 Okrem bývania v komunite majú užívatelia sociálnych služieb prístup ku všetkým 

verejným službám, pri splnení podmienok aj k osobnej asistencii. Proces 

deinštitucionalizácie znamená aj prevenciu pred inštitucionalizáciou v budúcnosti, 

zabezpečuje deťom aj dospelým možnosť vyrastať v rodine a neskôr žiť v blízkom 

susedstve s priateľmi v komunite.  

Pre zrozumiteľné uchopenie výrazov komunitné služby a proces deinštitucionalizácie popisujeme 
podrobnejšie základné oblasti, ktoré pomôžu tieto pojmy objasniť.  

 

Užívateľ služieb 

Je to občan, ktorému podľa Zákona o sociálnych službách1 vzniká nárok na poskytovanie 
sociálnych služieb a ktorý má právo vybrať si vhodnú formu aj prevádzkovateľa sociálnej služby. 
Je to teda človek, ktorému sa priznáva právo na podporu podľa jeho predstáv a nemal by byť 
v pozícii vďačnosti či závislosti. 

 

 

                                                           

1 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  

 

http://www.iness.sk/blog/5020-Publikacie.html
http://www.iness.sk/blog/5020-Publikacie.html
http://www.employment.gov.sk/zakon-448_2008zz.pdf
http://www.employment.gov.sk/zakon-448_2008zz.pdf
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Začlenenie (inklúzia)  

Občan, ktorý využíva sociálne služby žije, vzdeláva sa, pracuje  na miestach, ktoré sú obvyklé 
vzhľadom na  vek a aktivity pre občanov v mieste bydliska. Komunitné sociálne služby ho 
podporujú pri kompenzácii zdravotného postihnutia alebo nepriaznivej sociálnej situácii tak, aby 
sa na aktivitách vo svojej komunite mohol zúčastniť ako aktívny člen, teda v rodine, škole, pri 
príprave na povolanie, v práci, v bývaní, počas trávenia voľného času, pri rozvíjaní záujmov a pri 
oddychu. 

 

Vyčlenenie (segregácia)   

Občan, ktorý vyžíva sociálne služby je presťahovaný z miesta, kde žil, do zariadenia špeciálne 
určeného pre určitú skupinu obyvateľov (podľa typu postihnutia alebo sociálnej situácie), kde sa 
mu poskytujú služby a aktivity. Žije tak s ľuďmi, ktorí majú tiež postihnutie, všetky služby 
a aktivity poskytuje platený personál zariadenia. Kontakty s príbuznými a miestnymi obyvateľmi 
sú obmedzené. 

 

Inštitucionalizácia  služieb 

Ľudia so zdravotným postihnutím majú možnosť využívať sociálne služby v inštitúcii - domove 
sociálnych služieb. Bývajú tam, stravujú sa tam, vykonávajú tam určité (prevádzkou domova 
obmedzené) aktivity. Celý život človeka sa odohráva pod jednou strechou, v subkultúre inštitúcie 
so svojimi pravidlami, rituálmi, mýtami, stereotypmi, režimom s dôrazom na udržanie chodu 
inštitúcie. Každodenné sociálne kontakty sú  zúžené na spolubývajúcich a pracovníkov.  
Zariadenie len v obmedzenej miere využíva komunitné zdroje, nepodporuje odchod obyvateľov 
späť do bežného života. V zariadeniach sú ľudia s postihnutím izolovaní od ostatných obyvateľov, 
nemajú dostatok príležitostí pre dôstojný život. Majú veľmi nízke ambície na dosiahnutie svojich 
záujmov či túžob,  ich život je umelo ohraničovaný. Nevedia, čo môžu chcieť, čo znamená byť 
užitočný pre ostatných. Sú ochraňovaní pred bežnými situáciami  života a nemajú príležitosti byť 
rešpektovaní ako plnohodnotní občania. 

 

Komunitné sociálne služby 

Komunitné sociálne služby pôsobia na bežných miestach, kde sa občania - užívatelia sociálnych 
služieb pohybujú.  Podporujú ich na základe individuálne spracovaných cieľov a plánov tak, aby 
žili svoj život podľa svojich predstáv. Využívajú pritom bežné zdroje komunity a podporujú 
svojich užívateľov, aby boli aktívnymi občanmi v mieste svojho bydliska, udržiavali kontakty so 
svojimi príbuznými, susedmi, spolupracovníkmi, priateľmi. Podporujú ich hlavne v oblasti 
celoživotného vzdelávania, bývania, pracovného uplatnenia a zapájania sa do sociálneho života.  
Komunitné sociálne služby zároveň eliminujú potrebu paralelných segregačných služieb, ako sú 
inštitúcie, špeciálne školy, liečebne dlhodobo chorých, chránené dielne, skupinové bývanie. Rozvoj 
komunitných  sociálnych služieb vyžaduje politickú a sociálnu podporu pri poskytovaní bývania, 
vzdelávania, prepravy, zdravotníckych služieb a ďalších verejných služieb, aby boli dostupné pre 
užívateľov sociálnych služieb v bežnej komunite. 

 

Individuálny prístup 

Každý človek má svoje silné stránky, záujem o inú oblasť života, chce sa realizovať v inej sfére. 
V spolupráci s príbuznými, priateľmi a blízkymi ľuďmi sa dajú zmapovať jeho potreby, záujmy 
a schopnosti a na tomto základe sa určuje cieľ, ktorý sa realizuje s podporou sociálnej služby.  
Vypracuje sa plán činností, podľa ktorého sa služba poskytuje, po určenom čase sa stav vyhodnotí 
a určí sa nový cieľ.  Proces sa dokumentuje a pravidelne vyhodnocuje. Je zrejmé, že aj napriek 
tomu, že ľudia sa svojimi potrebami podobajú alebo sú zaraďovaní do jednej kategórie, riešenie 
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ich životnej situácie môže prebiehať veľmi rozdielne. Individuálny prístup popisuje spôsob 
realizácie sociálnej služby pre jednotlivého človeka. 

 

Tabuľka 1 Porovnanie východísk starostlivosti 

 
 

 
Rehabilitačná 
perspektíva 
 

 
Perspektíva nezávislého 
bývania v komunite 

 
Definovanie problému 

 
Poškodené/ nedostatočné                                                                
schopnosti človeka 
 

 
Závislosť na odbornej 
starostlivosti, príbuzných  
a ostatných ľuďoch, ktorí 
preberajú kontrolu nad  životom 
občana. 

V čom problém spočíva 
 

V človeku V prostredí a v spôsobe 
fungovania sociálnych služieb 

 
Aké je riešenie 

 
Profesionálna intervencia                                 

 
Odstránenie bariér, obhajoba, 
kontrola v rukách užívateľa  
služieb a seba-obhajovanie 

Postavenie človeka Pacient/klient                                                 Osoba/občan 
Kto rozhoduje Profesionálny pracovník                                           Občan 
Čím sú definované 
výsledky 

Maximálne možné 
individuálne                                                                
fungovanie podľa 
posúdenia profesionálnych 
pracovníkov            
                                                                                                                                                  

Nezávislé bývanie  
(mať v rukách kontrolu  
nad vlastným životom  
bez ohľadu na množstvo  
potrebnej asistencie) 
 

Zdroj: Kořeny plánování zaměřeného na člověka Connie Lyle O'Brien,John O'Brien 

 

 

Na človeka zamerané plánovanie ( PCP – Person centred planning) 

Tento prístup vychádza zo základného predpokladu, že každý človek je najlepším odborníkom pre 
svoj život a  sám najlepšie rozumie svojim potrebám. Je to spôsob komunikácie , kde užívateľ 
sociálnych služieb je hlavným aktérom procesu plánovania svojho života,  sám si vyberá ľudí do 
podpornej skupiny, sám si stanovuje ciele.  Sociálny pracovník proces facilituje, podporuje 
realizáciu plánu a je aktívny pri vyhľadávaní komunitných zdrojov. Tento prístup je založený na 
základných hodnotách rešpektu, dôstojnosti, sebaurčenia a vzájomného načúvania.  Na človeka 
zamerané plánovanie 2podporuje: 

 Poznanie a pochopenie potrieb ľudí 

 Poskytovanie primeranej podpory 

 Umožnenie kontroly človeku nad vlastným životom 

 Ochranu práv ľudí s postihnutím  

 Príležitosti pre každého človeka byť užitočný pre svoju komunitu 
                                                           
2
 O´Brien, J. Pearpoint,J, Kahn, L.(2010): The PATHS and MAPS Handbook, Person-Centred Ways to Build 

Community, Toronto:Inclusion Press. 
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 Vedie od izolácie k začleneniu 

 Vedie od osamelosti k spoznaniu nových ľudí 

 Vedie od neuznávaniu k rešpektu 

 Vedie od bezmocnosti k možnosti výberu 

 Vedie od nízkych očakávaní k skúsenosti byť niekým 

V optimálnej situácii človek, ktorý potrebuje sociálne služby, zostáva vo svojom prostredí 
a podpora prichádza za ním do jeho domova. Využíva jeho predstavy a plány o jeho živote, 
spolupracuje s príbuznými, susedmi, všetkými miestami v komunite, aby postihnutie čo najmenej 
obmedzovalo  aktívny život človeka s postihnutím i jeho blízkych.  Takéto služby sa nazývajú 
komunitné služby a umožňujú ľuďom s postihnutím, aby boli zodpovední za svoj život. Zároveň 
vytvárajú priestor aj pre rodiny a komunity, aby sa učili prijať inakosť ako súčasť svojho 
rozvoja, aby sa učili prebrať zodpovednosť za dobré životné podmienky pre všetkých svojich 
obyvateľov a aby sa naučili vytvárať možnosti na aktívnu participáciu všetkých  svojich členov. 
Takáto príležitosť vznikne len vtedy, keď ľudia so zdravotným postihnutím a v nepriaznivej 
sociálnej situácii zostávajú v komunite. To je najlepší spôsob, ako získať nové skúsenosti a nové 
postoje k týmto občanom. Komunity by mali vytvoriť čo najviac možností, aby sa mohli ľudia so 
zdravotným postihnutím zapájať do bežných aktivít a nemuseli sa za službami sťahovať. 
Potrebujú však optimálnu podporu terénnych sociálnych pracovníkov. 

 

 

Predpoklady efektívnych komunitných služieb 

Podľa ESN (Európska sociálna sieť)  je možné určiť  kľúčové prvky, ktoré musia byť zabezpečené, 
aby bolo zaistené efektívne a koordinované poskytovanie komunitných služieb3: 
 
Plánovanie 
Je to strategická oblasť, kde sa  sledujú potreby obyvateľov. Plánovanie je proces, ktorý 
identifikuje súčasné a predpokladané sociálne a zdravotné potreby miestnych obyvateľov. 
Plánovanie vychádza  zo sociálno-ekonomických údajov miest a obcí a kvalitatívnych informácií 
od miestnych občanov. Niektoré obce a mestá  majú túto časť už spracovanú vo svojich 
komunitných plánoch.  
  
Poradenstvo 
Informácie a poradenstvo sú dôležité pre každého, kto potrebuje sociálne služby a podporu. Obce, 
mestá aj neziskové organizácie sa musieť naučiť jednať ako organizácie, ktoré vzbudzujú dôveru a 
bezpečie a ktoré sú kompetentné  napomáhať k lepšej kvalite života svojich užívateľov napriek 
tomu, že komunitné služby sú  viac rozptýlené a menej známe v  povedomí spoločnosti.   
 
Posúdenie potrieb  
Posúdenie individuálnych potrieb obvykle vyžaduje špecializovaného pracovníka 
(alebo multidisciplinárny tím), ktorý pracuje s užívateľom služieb (a jeho rodinou),  
aby identifikoval ich potreby a naplánoval spolu s nimi možnosti, ako ich čo najlepšie uspokojiť. U 
dobrých služieb na komunitnej úrovni ide o celkové posúdenie osobných potrieb a životných 
okolností užívateľa a smerovanie k zaisteniu rôznych ďalších služieb v mieste bydliska (preprava, 
asistencia, podporované zamestnávanie, bývanie a pod.) .  
 

                                                           

3 Developing community care report, The European Social Network 2011,www.esn-eu.org 

 

http://www.esn-eu.org/
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Kapacita služieb 
Pri  kapacite služieb ide o existenciu dostatočného pokrytia dopytu požadovaných služieb. 
Skutočnosť, že existujú poradovníky žiadateľov, ktorí čakajú na sociálne služby  a tiež 
nerovnomerné  pokrytie potrieb v mestách a na vidieku, svedčí buď o nedostatočnom 
strategickom plánovaní  alebo nedostatočnom financovaní. Kapacita a dostupnosť služieb by mali 
byť pravidelne kontrolované miestnymi  orgánmi a ďalšími organizáciami, ktoré  sú zodpovedné 
za plánovanie a financovanie služieb.  Podľa nášho zákona má každý občan odkázaný na sociálne 
služby právo ich užívať, v skutočnosti však právo na sociálne služby nie je zabezpečené pre 
všetkých  občanov, ktorí sociálne služby potrebujú.  V súčasnosti 97% financií na sociálne služby 
plynie do dlhodobých pobytových služieb, kde žije len 0,67 % občanov SR.4 
 
Výber 
V komunitných službách  slovo výber znamená široký pojem.  Nie je to len voľba medzi rôznymi 
poskytovateľmi rovnakej  služby alebo medzi odlišnými službami, ale tiež voľba, ako človek chce 
žiť svoj život.  Občan, ktorý potrebuje sociálne služby v komunite nemusí výrazne zmeniť svoj 
životný štýl, svojich priateľov, pretože potrebná podpora prichádza za ním. Oproti tomu voľba 
pobytu v inštitúcii môže znamenať výber na základe voľných miest alebo rozhodnutia VÚC.  
 
 
Kvalita života 
Prechod od inštitucionálnej  starostlivosti ku komunitnej podpore má  mať  za cieľ zlepšenie  
kvality života užívateľov služieb, teda ich celkovej životnej spokojnosti vrátane emocionálnych, 
sociálnych a fyzických aspektov života.  
V ústavoch je v súčasnej dobe kvalita často chápaná ako splnenie parametrov stanovených 
normatívmi, ako je napríklad pomer zamestnancov  k  počtu užívateľov žijúcich v zariadení 
alebo počet m2 na osobu.  
Komunitná podpora sa oproti tomu zameriava na individuálne potreby a priania užívateľov 
v mieste ich bydliska.  Vďaka tomu služby založené na komunitnej podpore môžu s väčšou 
pravdepodobnosťou vnímať jednotlivca so všetkými potrebami a záujmami a majú lepšie 
predpoklady na zlepšenie kvality života užívateľov sociálnych služieb. 
 
Začlenenie do spoločnosti 
Byť v starostlivosti inštitúcie znamená byť mimo domov, často v úplne  inom meste alebo regióne 
a mať len obmedzený kontakt s okolitým svetom, vrátane rodiny a priateľov. To ľudí  vylučuje, 
izoluje a dáva  im nálepku ľudí neschopných a bez záujmov. Komunitná podpora sa  usiluje o to, 
aby ľudia  zostali v domácom prostredí , ktoré im vytvára najlepšie príležitosti na plné začlenenie 
sa do spoločnosti. Aby služby podpory v komunite boli úspešné a aby boli schopné uspokojiť 
základné aj  komplexné potreby užívateľov, musia na seba nadväzovať a musia byť prepojené so 
životom komunity, obce. 
 
Proces deinštitucionalizácie je vždy dlhodobý proces, ale čím skôr sa začne, tým viac nových 
foriem služieb môže vzniknúť a tým viac príležitostí na zmenu postojov tých, ktorí sú nedôverčiví 
či priamo túto zmenu odmietajú. Nachádzame sa v prípravnej fáze, keď je vypracovaná stratégia 
deinštitucionalizácie, ktorá vyplnila doteraz prázdne miesto v programovej štruktúre 
koncepčného smerovania sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti na Slovensku. Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo v roku 2011 Národný akčný plán 
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 
– 2015.  
 

                                                           

4 SPRÁVA o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2011, MPSVR SR 2012 str. 90 
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Je teda najvyšší čas prejsť od prípravy k implementácii a dúfame, že vás aspoň trochu 
nainfikujeme víziou, že každý človek (teda aj človek s postihnutím, starý človek s demenciou ,...) 
môže žiť, vzdelávať sa, pracovať, bývať, oddychovať na miestach, kde by sa obvykle vzhľadom na 
svoj vek a primerane svojim aktivitám nachádzal, keby nemal  zdravotné postihnutie. Komunitné 
sociálne služby ho podporujú pri kompenzácii postihnutia tak, aby sa na aktivitách vo svojej 
komunite mohol zúčastniť ako aktívny člen. 
 
Takýto prístup má nasledujúce znaky : 

 Bývanie je oddelené od podporných služieb (ten, kto potrebuje podporu sa nemusí 
sťahovať za zdrojom, ale môže bývať tam, kde mu to vyhovuje) 

 
 Platí princíp rovnakých príležitostí (aj ľudia, ktorí potrebujú vo svojom živote podporu 

sociálnych služieb majú právo na bývanie, prácu, rodinu, voľný čas) 
 

 Uplatňuje sa princíp slobodnej voľby a kontroly nad vlastným životom 
(ľudia s postihnutím majú mať takú podporu, ktorá plne rešpektuje ich voľbu, 
rozhodovanie, prípadne majú podporu pri rozhodovaní, ktoré plne rešpektuje ich záujmy 
a potreby) 
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Prezentácia 
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DI v systéme sociálnych služieb v SR 

(Miroslav Cangár, špecialista na DI, MPSVR SR) 
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V čom sme pokročili a čo nás prekvapilo pri DI v BBSK 

(Pavel Červienka, vedúci Odboru sociálnych politík, Tatiana Králiková, vedúca 

Oddelenia podpory poskytovateľov sociálnych služieb, BBSK) 
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DI DSS Slatinka, Lučenec – príprava projektu, jeho ciele a vízia sociálnych služieb po 

jeho realizácii 

(Denisa Nincová, riaditeľka Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci) 



Výsledky konferencií z projektu 

27 



Výsledky konferencií z projektu  

28 

 

 



Výsledky konferencií z projektu 

29 

Odsťahovanie z kaštieľa v Ladomerskej Vieske – prezentácia spracovaného projektu 

(Miroslava Urblíková, DSS Laromerská Vieska) 
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DI z pohľadu ZMOS 

(Božena Kováčová, predsedníčka sekcie sociálnych vecí, ZMOS) 
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Presentation of DI experiences in Norway (Background, policies and outcomes) 

(Jan Tøssebro – NTNU, Norway) 
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DI v Nórsku – prezentácia skúseností (politika, prístupy, výsledky) 

(Jan Tøssebro – NTNU, Nórsko) 
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Výstupná konferencia v Banskej Bystrici 

18. septembra 2014 

Program konferencie 
8:00 - 8:30 Registrácia 
 

8:30 - 8:45 Privítanie (Oľga Reptová, M.E.S.A. 10, Rannveig Skofteland, zástupkyňa Veľvyslanectva 
Nórskeho kráľovstva v SR, Katarína Luptáková, vedúca oddelenia sociálnych služieb 
a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja) 

 
8:45 – 12:00 Blok I – Projekt v skratke 

 

8:45 - 9:00 Projekt v skratke (Oľga Reptová, Martin Valentovič, M.E.S.A. 10) 
 

9:00 - 9:30 Odkiaľ a kam v procese DI II – prezentácia výsledkov dotazníkového prieskumu (Oľga 
Reptová, M.E.S.A. 10) 

 

9:30 - 10:00 Kde vziať odvahu na komunitné služby a ako ich zakladať – prezentácia modelu 
vzorovej komunity a manuálu pre zakladanie komunitných služieb (Martin 
Valentovič, M.E.S.A. 10) 

 

10:00 - 11:00 Motivácia spolupráce všetkých aktérov procesu DI, tvorba udržateľného modelu 
komunity –   alebo ako  skepsu  zmeniť na podporu procesu – (Jan Tøssebro, profesor 
sociálnej práce z Nórskej univerzity pre vedu a technológie v Trondheime, partner 
projektu) Konzekutívne tlmočenie zabezpečené. 

 

11:00 - 11:15 Prestávka - občerstvenie 
 

11:15 - 12:00 Diskusia  
 

12:00 - 13:00 Obed (v reštaurácii Magnólia, Kapitulská 21) 
 

13:15 – 16:30 Blok II – Príklady dobrej praxe 
 
13:15 - 13:25 Uvedenie pokračovania (Oľga Reptová, M.E.S.A. 10) 
 

13:25 - 13:45 Komunitné služby ako nutná podmienka procesu DI  
(Mária Filipová, mesto Banská Bystrica) 

13:45 - 14:15  Príklady dobrej praxe (Mária Veliká, Nezábudka, n.o. Fiľakovo, Anna Surovcová 
Centrum sociálnych služieb KA) 

 

14:15 – 14:45 To sme my (klienti z DSS z Ladomerskej Viesky a z DSS Lučenec) 
 

14:45 – 15:00 Občerstvenie 
 

15:00 - 15:30  Od sociálnej služby k pracovnému začleneniu alebo DI k nezávislému životu – Viera 
Záhorcová, APZ Bratislava 

 

15:30 - 16:30 Diskusia, závery, ukončenie 
 
16:30- 18:00  Presun účastníkov do KOMUCE, (Komunitné centrum na Robotníckej ul. 12 Banská 

Bystrica(8 minút  chôdze) – prehliadka 
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Prezentácie 

Projekt v skratke  

(Oľga Reptová, Martin Valentovič, M.E.S.A.10) 
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Odkiaľ a kam v procese DI II – prezentácia výsledkov dotazníkového prieskumu  

(Oľga Reptová, M.E.S.A.10) 
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Kde vziať odvahu na komunitné služby a ako ich zakladať - prezentácia modelu vzorovej 

komunity a manuálu pre zakladanie komunitných služieb  
(Martin Valentovič, M.E.S.A. 10) 
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The role and attitudes of stakeholders in the DI process – or How scepticism changed 

into support  

(Jan Tøssebro, NTNU, Norway)  
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Role a postoje aktérov v procese DI – alebo Ako sa skepsa zmenila na podporu  

(Jan Tøssebro, NTNU, Nórsko)  
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Komunitné služby ako nutná podmienka procesu DI  

(Mária Filipová, mesto Banská Bystrica) 
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Príklady dobrej praxe  

(Mária Veliká - Nezábudka, n.o. Fiľakovo) 
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Príklady dobrej praxe  

(Anna Surovcová - Centrum sociálnych služieb KA) 
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Od sociálnej služby k pracovnému začleneniu alebo DI k nezávislému životu  

(Viera Záhorcová - APZ Bratislava) 
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M.E.S.A.10 Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy je nezávislá, mimovládna a nezisková 
organizácia. Vznikla v roku 1992, kedy sa venovala podpore prerodu Slovenska na modernú 
slobodnú spoločnosť s hodnotami trhovej ekonomiky. Experti M.E.S.A.10 boli autormi celého radu 
hospodársko-spoločenských zmien v oblasti štrukturálnych zmien hospodárstva, sociálnych služieb, 
bankovníctva, súdnictva, verejných financií a verejnej správy zameraných na vyššiu aktivizáciu 
obyvateľstva a posilnenie účasti na vlastnom živote a osude. Podieľali sa na ich odbornom 
spracovaní a aktívnom presadzovaní. 

M.E.S.A.10 v súčasnosti pokračuje vo svojej orientácií na riešenie problémov v hospodárskej 
a sociálnej oblasti. Venuje sa rôznorodým výskumným a analytickým projektom, rozvíja poradenskú 
činnosť doma i v zahraničí. 


