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Tento dokument vznikol v rámci projektu „Podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov  
do lokálnych komunít na príklade pilotného územia Banskobystrického kraja“ (projekt M.E.S.A. 10,  
SS-1-14) 

Výstupné dokumenty z projektu (na adrese www.mesa10.org) 

1. Správa o stave deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR  

na národnej úrovni a regionálnej úrovni na príklade Banskobystrického kraja 

2. Ako sa skepsa zmenila na podporu  

úlohy jednotlivých aktérov a ich postoje v procese DI v Nórsku 

3. Odkiaľ a kam v procese deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v SR  

výsledky konferencií projektu  

4. Výsledky monitoringu domovov sociálnych služieb, ich klientov a vybraných aktérov procesu 

DI v Banskobystrickom kraji 

5. Výsledky dotazníkového prieskumu vybraných aktérov procesu DI v Banskobystrickom kraji  

6. SWOT analýza procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR 

7. Odporúčania pre proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb SR 

8. Model vzorovej miestnej komunity 

ktorá aj pre občanov so zdravotným postihnutím vytvára podmienky  

pre integráciu a plnohodnotný život 

9. Príručka pre riadenie rozvoja miestnych komunít 

alebo ako a prečo vytvárať miestne partnerstvá alebo miestne podporné skupiny, ktoré sa 

postarajú o integráciu klientov z DSS a o miestnych občanov so zdravotným postihnutím, aby 

ich rodičia nemuseli umiestňovať do inštitúcií vzdialených mnoho kilometrov od domova 

10. Príklady dobrej praxe 

v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb a integrácie osôb so zdravotným 

postihnutím do miestnych komunít 

11. Adresár vybraných inštitúcií v Banskobystrickom kraji 

aktérov v procese deinštitucionalizácie sociálnych služieb  

a integrácie osôb so zdravotným postihnutím do miestnych komunít 

Realizátor projektu    Partneri projektu 

  

Realizácia projektu: september 2013 - november 2014 

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 pre sociálne zmeny. 
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Návrh odporúčaní vyplývajúcich z projektu 

 

Oblasť informovanosti o procese DI širšou verejnosťou 

 Zintenzívniť vzdelávaciu kampaň o procese DI s využitím médií: 

o využiť informačné a verejno-vzdelávacie programy a seriály v médiách; 

o kampaň zamerať podľa jednotlivých aktérov procesu (DSS, neverejní poskytovatelia 
sociálnych služieb, zamestnávatelia, mestá a obce, rodičia a príbuzní OZP); 

o v kampani priblížiť aj osobné príbehy klientov DSS; 

o informovať o dobrých príkladoch z praxe (zakladanie a rozvoj nových komunitných 
služieb). 

 

Oblasť dodržiavania ľudských práv občanov so zdravotným 

postihnutím 

 Posilniť pozície občanov so zdravotným postihnutím, ich rodín prostredníctvom: 

o rozvoja komunitných služieb pre OZP; 

o rozvoja komunitných služieb umožňujúcich rodičom detí so ZP, aby sa mohli o nich 
starať; 

o vytvorenia podmienok pre vznik podporných skupín, združení rodičov OZP; 

o vytvorenia podmienok pre školenie – vzdelávanie OZP a ich rodičov, príbuzných (ako 
má byť proces realizovaný a ako môžu k procesu DI prispieť). 

 

Oblasť legislatívy 

 Spracovať samostatný zákon o procese transformácie sociálnych služieb (v ktorom bude 

zapracovaný aj návrh na zriadenie Národného centra pre DI, ktoré bude riadiť a zabezpečovať 

systémové kroky v procese DI ku komunitným službám). 

 Novelizovať Zákon o službách zamestnanosti (previazanosť so sociálnymi službami, vytvoriť 

podmienky pre podporu pracovného trhu pre OZP):  

o odstrániť legislatívne prvky, ktoré brzdia OZP v ich pracovnom uplatnení (práca 
v exteriéri, podmienka registrácie OZP na UPSVaR predtým, ako môžu byť zamestnaní 
v chránených dielňach; umožnenie dočasnej práce OZP ako sú výpomoci občanom 
bez toho, aby ich to finančne zvýhodňovalo). 

 Prehodnotiť kompetencie v sociálnych službách medzi regionálnou a miestnou samosprávou 

(aj s doriešením financovania komunitných služieb). 

 Aktualizovať koncepciu DI, koncept rozvoja komunitných služieb. 
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 Na podporu začlenenia OZP nahradiť inštitút pozbavenia spôsobilosti inštitútom 

podporovaného rozhodovania. 

 

Oblasť spolupráce 

 Zabezpečiť alebo podporiť zintenzívnenie spolupráce na medzirezortnej úrovni (MZ, MPSVaR, 

MŠ). 

 Zabezpečiť alebo podporiť spoluprácu medzi regionálnou a miestnou úrovňou samosprávy, 

ako aj navzájom medzi všetkými aktérmi procesu DI – zamestnávatelia, neverejný sektor, 

rodičia a príbuzní OZP, DSS, médiá (zmluvy o partnerstve). 

 

Konkrétne odporúčania: 

 Spracovať akčný plán na DI. 

 Spracovať návrh modelu vzorovej komunity v podmienkach SR. 

 Nájsť udržateľný model financovania procesu DI, ktorý by nebol zameraný jednostranne, ale 

hľadal by aj pre OZP zmysluplné uplatnenie v pracovnom živote, prispôsobenom jeho 

možnostiam a schopnostiam, a využívajúcim jeho silné stránky. 

 Spracovať príručku pre riadenie a rozvoj miestnych komunít.  

 V procese DI využiť štrukturálne fondy programovacieho obdobia 2014-2020. 

 Podporovať využívanie nástroja Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v procese DI. 

 

 Je potrebné prehodnotiť systém invalidných dôchodkov tak, aby nebol demotivačný pre 

hľadanie pracovného uplatnenia. Zníženie byrokracie pri všetkých druhoch podpôr. 

 Zníženie celkovej prísnosti voči poskytovateľom služieb zamestnanosti pre OZP (napríklad pre 

chránené dielne) a zlepšenie podmienok, pri súčasnom zvýšení kontrol a sprísnení sankcií 

voči tým, ktorí uskutočňujú preukázateľne veľké podvody (napríklad poberanie príspevku na 

fiktívnych zamestnancov a pod).  

 Smerovať prostriedky vyzbierané z povinných odvodov do štátneho rozpočtu firiem, ktoré 

neplnia povinný podiel zamestnancov s OZP, do systému podpory OZP. 

 Posilniť alternatívny trh práce pre OZP, napríklad zvýšením možností plnenia povinných 

odvodov aj vo forme objednávok u chránených dielní, vytváranie všeobecneprospešných 

pracovných miest a pod. 



 

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. 


