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 Milí priatelia,
v"etko je inak. 

V!dy si predstavujem, ako bude vyzera$ na-
sledujúci rok. A- v!dy dúfam, !e sa aspo' &osi 
z-toho vyplní. Vä&"inou sa, samozrejme, vo svo-
jich my"lienkach m(lim. 

No tento rok je na zmeny plánov sná% najbo-
hat"í, na ak( si pamätám. V"ade. Doma aj v-práci. 
Za!ili sme nieko#ko s$ahova&iek, vymenili prácu, 
prijali nov(ch &lenov do rodiny a-medzi priate-
#ov. U&íme sa existova$ v-rôznych podmienkach, 
za v"elijak(ch okolností. Orientujeme sa v"ak 
viac na to, &o je potrebné urobi$ a-aj ako to robi$ 
pod#a na"ej vízie. Aby sme na konci d'a boli as-
po' relatívne spokojní. Je to vzru"ujúce aj vy&er-
pávajúce zárove'.

Sama dnes o&akávam, ako sa e"te v"eli&o za-
motá, nie&o naopak odmotá a-vyjasní a-som si 
na sto percent istá, !e príde e"te nieko#ko bles-
kov(ch prekvapení, aby sme náhodou nezapadli 
do pohodlného stereotypu. Ne!ije sa nám v-'om 
dobre, i-ke% tá predstava ka!dého láka.

V- rovnakom my"lienkovom slede sme tento 
rok u- nás v- kancelárii uva!ovali aj nad prv(m 
dvoj&íslom Integrácie. Predsa, &asopis u! nie je 
die$a, aj pubertu má za sebou a- vstupuje #ud-
sk(m vekom prepo&ítané, do najlep"ích a- naj-
zodpovednej"ích rokov. A-preto sme si povedali, 
!e je dobr( &as a- priestor na bilancovanie, ako 
sa nám funguje v- tre$om sektore v- na"ej kraji-
ne a-ako by pod#a nás, organizácií, ktoré v-'om 
úspe"ne fungujeme, mali slu!by a-sociálna ob-
las$ celkovo, vyzera$ v budúcnosti. 

Samozrejme, ako pri mojich predstavách, aj 
tu sa nám asi predpove%, zaiste zostavenú pod#a 
najlep"ích predstáv, nepodarí dodr!a$ do detai-
lov. Ale sná% kontúry ostanú zjavné a-&o príde, 
ak bude aspo' rovnako dobré, zaujímavé a-pro-
spe"né pre t(ch, ktorí to potrebujú, budeme radi.

Aby sme o- desa$ rokov v- na"om &asopise 
mohli cez retrospektívu poveda$: Sme tam, kam 
sme pred &asom chceli smerova$. A- znovu sa 
op(ta$: Kam sa chceme dosta$ %alej?

Nech sa pá&i, sná% vás nasledujúce riadky 
zaujmú.
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FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLU.IEB
NÁVRH NEZÁVISLEJ PLATFORMY SOCIOFÓRUM

PODMIENKY, PREKÁ&KY A O!AKÁVANIA

1. Preká'ky optimálneho fungovania 
v(sú$asnosti

1.1. Zdedená nákladná "truktúra pobyto-
v(ch slu!ieb a nízka miera inovatívnosti

1.2. Nezvládnut( proces nap/'ania #udsk(ch 
práv najmä pri poskytovaní slu!ieb v-tra-
di&n(ch zariadeniach s-ústavnou kultú-
rou – potreba transformácie

1.3. Nedostato&né tempo formovania sietí 
 komunitn(ch slu!ieb v-obciach a-mestách

1.4. Pasívna samospráva, dávajúca prednos$ 
in(m verejn(m politikám

1.5. Nepreh#adná "truktúra slu!ieb a-nemo-
tivujúci systém ich 0 nancovania (vráta-
ne odme'ovania zamestnancov)

1.6. Nízka miera vzájomnej spolupráce me-
dzi jednotliv(mi stup'ami verejnej 
správy a verejnou správou a- MNO na 
v"etk(ch úrovniach - MNO nie sú stále 
vnímané ako partner.

2. O$akávania od nového systému 
# nancovania

2.1. Posilní a-spreh#adní tvoriacu sa "truktúru 
komunitn(ch slu!ieb pre v"etk(ch prijí-
mate#ov a-poskytovate#ov

2.2. Zavedie spravodlivej"ie a- efektívnej-
"ie pravidlá pre rozde#ovanie 0 nancií 
z- verejn(ch rozpo&tov – jednozna&ná 

zodpovednos$ za vybavenos$ slu!bami, 
viaczdrojovos$ pre v"etk(ch, jasné krité-
riá hodnotenia v(konu a- kvality, trans-
parentnos$, participácia

2.3. Efektívnos$ ekonomick(ch nákladov sa 
bude pravidelne vyhodnocova$, vyu!i-
júc costs-bene0 ts anal(zu alebo ben-
chmarky pre vybrané druhy slu!ieb

3. Podmienky pre zásadnú zmenu 
 # nancovania sociálnych slu'ieb

3.1. Politická vô#a k- zvládnutiu relatívne dl-
hodobého procesu zmeny

3.2. Existencia viacer(ch konceptov politiky 
sociálnych slu!ieb – mo!nos$ porovna-
nia a-v(beru

3.3. Motivácia k-zmene u-zria%ovate#ov a-po-
skytovate#ov slu!ieb. Stoto!nenie sa 
s-my"lienkou zmeny právnej formy z-roz-
po&tovej na príspevkovú (alebo nezis-
kovú) organizáciu v- prípade verejn(ch 
poskytovate#ov 

3.4. Nastavenie dlhodobého &asového a-vec-
ného harmonogramu transformácie 
systému

3.5. Kontinuálne zvy"ovanie 0 nan&n(ch pro-
striedkov z- verejn(ch zdrojov v- súlade 
s-demogra0 ck(m v(vojom a-potrebami 
ob&anov odkázan(ch na rôzne druhy 
sociálnych slu!ieb

Nezávislá platforma SocioFórum za&ala po&as tohto roku diskutova$ o-potrebn(ch a-inovatívnych 
zmenách v- oblasti soociálno-zdravotnej starostlivosti. V(sledkom t(chto odborn(ch diskusií je Ná-
vrh na zmeny v-oblasti 0 nancovania sociálnych slu!ieb spracovan( PhDr. Helenou Wolekovou, PhD. 
a-Mgr.-L(diou Brichtovou, PhD. Predkladan( návrh je ponukou do diskusie o-efektívnom modele 0 nan-
covania sociálnych slu!ieb, ktorá nás &aká v-priebehu roka 2017. 
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INTEGRÁCIA / FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLU&IEB

KARTY SÚ ROZDANÉ
)tát musí za$a* postupne zvy"ova* podiel 

sociálnych slu'ieb na tvorbe HDP, $o sa preja-
ví v(podobe vy""ej zamestnanosti v(slu'bách 
v(regiónoch Slovenska.

Samospráva zostáva zodpovedná za roz-
voj slu'ieb pre svojich obyvate+ov v( súlade 
s(kvalitn%mi komunitn%mi plánmi a(regionál-
nymi koncepciami.

Poskytovatelia slu'ieb musia spolupra-
cova* a vyjednáva* so samosprávou pri zos-
tavovaní a( realizácii komunitn%ch plánov, 
aby boli nastavené na reálne potreby komu-
nity, regiónu a(následne aj na ich rozpo$tové 
mo'nosti. 

TRI SKUPINY SLU&IEB

SocioForum uskuto&nilo 2 semináre o- mo-
deloch 0 nancovania sociálnych slu!ieb, ktoré 
priniesli aktuálne informácie z- *eskej republi-
ky a-Rakúska. Zo "irokého spektra ponúkan(ch 
nástrojov odporú&ame pri tvorbe nového mo-
delu vyu!i$ niektoré z- nich. Návrh je rozdelen( 
do troch &astí, &o v-prípade priaznivého prijatia 
mô!e vyústi$ do prijatia troch samostatn(ch zá-
konov, ktoré nahradia sú&asne platn(, kompli-
kovan( a $a!ko zrozumite#n( zákon o-sociálnych 
slu!bách.1 Ide o:

A) dlhodobú starostlivos$
B) sociálne za&le'ovanie osôb so zdravotn(m 

postihnutím
C) sociálnu prevenciu a-krízovú intervenciu.

A) FINANCOVANIE DLHODOBEJ STAROST,
LIVOSTI V(KONTEXTE SOCIÁLNYCH SLU&IEB

Hlavn!mi zdrojmi " nancovania dlhodobej 
starostlivosti budú: 

1 Tento návrh nepracuje s &íslami. Ponúka 
iba koncept bez ekonomick(ch prepo&tov 
dopadu na verejné 0 nancie. Autorky sú pres-
ved&ené, !e celkov( objem zdrojov sa musí 
zv("i$ a rozlo!enie potrebn(ch legislatívnych 
zmien v &ase rozlo!í aj potrebu zv("enia zdro-
jov do viacer(ch rokov.
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1. Príspevok na odkázanos* bude "tátna dáv-
ka pre osoby odkázané na pomoc inej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy. Je ur&ená na spo-
lu0 nancovanie nákladov dlhodobej sociálnej 
starostlivosti o-#udí s-$a!k(m zdravotn(m po-
stihnutím, chronicky alebo $a!ko chor(ch tak 
v-pobytovom zariadení ako aj v-domácnosti 
alebo v- inom prirodzenom prostredí. Neod-
"kriepite#n( v(znam príspevku na odkáza-
nos$ je skuto&nos$, !e umo!'uje poberate#ovi 
– odkázanej osobe – vybra* si slu'bu/y, kto-
rá najlep"ie uspokojí jeho/jej potreby. Zmení 
sa t(m podstatne spôsob vykonávania a-po-
skytovania slu!ieb pre túto cie#ovú skupinu. 
V"etci poskytovatelia a ich zria%ovatelia by 
mali kon"truktívne reagova$ na potreby #udí 
zefektívnením alebo re"trukturalizáciou svo-
jich slu!ieb, aby sa nestalo, !e o-ich slu!by ne-
bude záujem. Podobn( príspevok je nástro-
jom pomoci aj v-Rakúsku a-v-*eskej republike. 
Poznatky hovoria, !e po zavedení príspevku 
sa "truktúra slu!ieb zmenila v- prospech do-
mácej starostlivosti.

Príspevok na odkázanos$ v(znamne 
ovplyvní kompetencie samosprávnych kra-
jov, ktoré v-sú&asnosti zastávajú rolu hlavné-
ho garanta slu!ieb dlhodobej starostlivosti. 
Jednotné posudzovanie odkázanosti !iadate-
#ov o-príspevok bude vykonáva$ niektor( zo 
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"tátnych úradov, preto!e "tát bude poskyto-
va$ príspevok na odkázanos$ zo "tátneho roz-
po&tu. Navrhujeme 4 stupne odkázanosti, ale 
neodmietame ani argumentami podlo!en( 
in( po&et stup'ov, ku ktor(m bude priradená 
zodpovedajúca v("ka príspevku. Dlhodobá 
starostlivos$ je ur&ená len pre dva naj$a!"ie 
stupne odkázanosti.

Príspevok na odkázanos$ má nahradi$:
• príspevok na opatrovanie blízkej osoby pod#a 

zákona 447/2008 Z.z. o- pe'a!n(ch príspev-
koch na- kompenzáciu $a!kého zdravotného 
postihnutia,

• 0 nan&n( príspevok zo "tátneho rozpo&tu pre 
poskytovate#ov-zariadení pre seniorov, ktoré 
prevádzkujú obce a-neverejní poskytovatelia

• 0 nan&n( príspevok zo "tátneho rozpo&tu pre 
poskytovate#ov v- zariadení opatrovate#skej 
slu!by, ktoré prevádzkujú obce a- neverejní 
poskytovatelia (ako vy""ie) 

• 0 nan&n( príspevok zo "tátneho rozpo&tu 
v-"pecializovanom zariadení, DSS, rehabilita&-
nom stredisku, v- zariadení podporovaného 
b(vania, v-dennom stacionári, ktoré prevádz-
kujú obce 

• 0 nan&n( príspevok pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch se-
baobsluhy poskytovan( VUC neverejn(m po-
skytovate#om na vybrané druhy sociálnych 
slu!ieb( DSS, "pecializované zariadenie, zaria-
denie podporovaného b(vania a-rehabilita&-
né stredisko) 
Základn%mi $innos*ami dlhodobej sta-

rostlivosti, ktoré sú hradené príspevkom na od-
kázanos$ sú: opatrovanie, sociálna rehabilitácia 
a-poradenstvo. 

2. Platby zdravotn%ch pois*ovní za v%kon 
o"etrovate+skej a( rehabilita$nej zdravot-
nej starostlivosti
Z- prostriedkov zdravotníctva (verejné zdra-

votné poistenie/"tátny rozpo&et) by mali by$ 
hradené o"etrovate#ské v(kony pre fyzické oso-
by, ktor(ch zdravotn( stav vy!aduje komplexn( 
o"etrovate#sk( proces. V-prípade domácej dlho-
dobej starostlivosti by okrem priamych úkonov 
o"etrovate#skej povahy mali sestry ADOS pravi-
delne monitorova$ aj zdravotn( stav o"etrované-
ho, prevenciu a-edukáciu opatrovate#ov. 

Navrhujeme pau"álne príspevky zdravotn(ch 
pois$ovní na osobu a- mesiac starostlivosti vo 
v("ke pribli!ujúcej sa priemeru príspevkov na 
odkázanos$, &i!e 12 EUR, resp. 8 EUR za hodinu 
pod#a stup'a odkázanosti. V-tejto &asti je nevy-
hutná dohoda s Ministerstvom zdravotníctva SR 
a-zdravotn(mi pois$ov'ami.

3. Úhrady prijímate+ov dlhodobej starostlivosti
Súvisiace (obslu!né) &innosti ako napr. stra-

vovanie, b(vanie, pranie a- pod. sú hradené 
z- platby/úhrady prijímate#ov slu!by, resp. ich 
rodinn(ch príslu"níkov na základe vy!ivovacej 
povinnosti. 

1al"ími &innos$ami, ktoré skvalit'ujú soci-
álnu slu!bu sú: rôzne druhy terapií, záujmové 
vo#no&asové aktivity, vytvorenie podmienok pre 
náv"tevu rodiny a- priate#ov a- pod. Tieto- budú 
0 nancované -úhradou prijímate#ov, resp. ich ro-
dinn(ch príslu"níkov alebo z- vlastn(ch príjmov 
poskytovate#a alebo zria%ovate#a. Príspevok na 
odkázanos$ kryje len základné odborné &innosti 
dlhodobej starostlivosti. V-podstate mo!no po-
necha$ sú&asné pravidlá. Treba preskúma$, kto 
by ur&oval v("ku úhrad v-prípade príspevkov(ch 
organizácií zriaden(ch obcou alebo VUC. Bez 
prechodu rozpo&tov(ch organizácií na príspev-
kové sa celková 0 nan&ná transformácia nedá 
uskuto&ni$.

4. Vyrovnávacia platba
Vyrovnávacia platba je príspevok poskytova-

n( VUC, ktor( má nahradi$ &as$ 0 nan&nej straty 
poskytovate#a, ktorá mu vznikla poskytovaním 
slu!by dlhodobej starostlivosti. Pod#a európskej 
smernice platí, !e ak poskytovate# prijme závä-
zok poskytova$ slu!bu vo verejnom záujme, má 
na takúto vyrovnávaciu platbu nárok z- verej-
n(ch zdrojov. Vyrovnávacia platba je regulova-
ná ur&enou maximálnou v("kou, limitovan(mi 
mzdov(mi nákladmi a- podielom pracovníkov 
v-priamom kontakte s prijímate#om slu!by. Limi-
ty vyrovnávacej platby ur&í zákon vo svojej prí-
lohe, konkrétnu v("ku ur&ia samosprávne kraje 
rovnakú pre v"etk(ch poskytovate#ov. V-prípade 
prijatia verejného záväzku sa dohoda s-poskyto-
vate#om robí aj na dlh"ie obdobie ako jeden rok.

INTEGRÁCIA / FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLU&IEB
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POZNÁMKY K(FINANCOVANIU 
DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI 
Predlo!en( návrh 0 nancovania dlhodobej 

starostlivosti vychádza z- predpokladu relatívne 
jednozna&ného ur&enia, kto je osoba vy!adujúca 
takúto starostlivos$. Sociálny rezort má nástroje 
na ur&enie miery odkázanosti na pomoc druhej 
osoby, zdravotníctvo takéto postupy pre de0 no-
vanie potreby o"etrovania nepou!íva. Bude pre-
to potrebné vytvori$ nástroje pre posudzovanie 
odkázanosti na dlhodobú starostlivos$ po skon-
&ení lie&by v-nemocnici, ale aj v-prípade zhor"e-
nia zdravotného stavu v- domácej starostlivosti. 
Malo by ís$ o-zoh#adnenie tak zdravotn(ch ako aj 
sociálnych indikátorov, ktoré spolo&ne vytvárajú 
potrebu dlhodobej starostlivosti. Systém dlhodo-
bej starostlivosti neponúkne ve#k( v(ber druhov 
a-foriem slu!by, preto!e v-systéme by mali by$ iba 
zariadenia sp/'ajúce podmienky domov o"etro-
vate#skej starostlivosti, paliatívnej a- hospicovej 
starostlivosti, profesionálna sociálno zdravotná 
domáca starostlivos$ a- kombinácia opatrovania 
rodiny s-ADOS. Mo!no e"te uva!ova$ s-od#ah&o-
vacou slu!bou a-do&asn(m pobytom v- rehabili-
ta&nom stredisku, ale tie skôr chápeme ako pod-
porné &innosti k-t(m základn(m. Otázkou zostáva 
dlhodobá starostlivos$ v-podporovanom b(vaní.

Samozrejme, !e sa vynára otázka, kam patria 
slu!by pre osoby s-ni!"ími stup'ami odkázanosti 
a-&o sú to za slu!by. Vychádzajme z-toho, !e aj ob-
&ania s-ni!"ím stup'om odkázanosti sú prijíma-
te#mi "tátneho príspevku na odkázanos$, i- ke% 
v-ni!"ej v("ke. Oni rozhodujú o-tom, akú slu!bu 
si zaplatia. V-sú&asnosti je k-dispozícii opatrova-
nie rodinou, profesionálnou opatrovate#kou, po-
byt v-dennom stacionári, stravovanie, prepravná 
slu!ba, vo#no&asové aktivity v- dennom centre, 
ale aj do&asn( pobyt v-zariadení opatrovate#skej 
slu!by, &i trval( v-zariadení pre seniorov a-v-pod-
porovanom b(vaní. Dôle!ité je, aby to boli slu!by 
v- komunitnom prostredí a- predstavovali ur&it( 
druh prevencie pred dlhodobou starostlivos$ou. 

Zdrojmi 0 nancovania t(chto slu!ieb budú: prí-
spevok na odkázanos$, úhrada prijímate#a slu!by 
a- vyrovnávacia platba, hradená obcou/mesta za 
svojich obyvate#ov. Aj v(tomto prípade platí pod-
mienka zmeny právnej formy z(rozpo$tovej na 
príspevkovú. Ka!d( klient verejného poskytova-
te#a dostane od "tátu príspevok na odkázanos$, 
zaplatí zo svojho osobného príjmu úhradu a-obec/
mesto doplní rozpo&et vyrovnávacou platbou. 

B) FINANCOVANIE SOCIÁLNEHO 
ZA!LE-OVANIA 
– CELO&IVOTN. PROGRAM PODPORY 
PRE OSOBY SO ZDRAVOTN.M POSTIHNUTÍM 
+peci0 kom tejto skupiny slu!ieb (v porovnaní 

s-dlhodobou starostlivos$ou a-prevenciou &i krí-
zovou intervenciou) je potreba podporova$ so-
ciálne za&le'ovanie osôb so zdravotn(m postih-
nutím po&as celého !ivota. Platí, !e &ím skôr sa 
so za&le'ovaním za&ne, t(m menej spolo&nos$ 
stojí. Ke%!e potreby osôb so zdravotn(m postih-
nutím sú ve#mi rôznorodé nielen z-h#adiska po-
stihnutia, ale aj práve prebiehajúceho !ivotné-
ho cyklu navrhuje sa pracova$ s- individuálnymi 
plánmi a- individuálnym osobn(m rozpo&tom. 
Ka!d( osobn( rozpo&et sa skladá zo základného 
príspevku na odkázanos$ a-osobného príspevku 
na "peci0 cké slu!by. 

1. *INNOSTI SOCIÁLNEHO ZA*LE2OVANIA 
HRADENÉ OSOBN3M ROZPO*TOM 
Dlhodobo a- nepretr'ito poskytovan%mi 

základn%mi &innos$ami sociálneho za&le'ova-
nia sú: 
• opatrovanie die$a$a alebo dospelého &loveka 

blízkym &lenom rodiny alebo 
• opatrovanie profesionálnym opatrovate#om; 

v-prípade detí do 18 rokov opatrovate#om so 
"pecializovan(m zameraním na deti 

• osobná asistencia.

Základn(mi odborn(mi &innos$ami a-slu!ba-
mi, "peci# ck%mi vo vz$ahu k- práve prebieha-
júcemu 'ivotnému cyklu die$a$a alebo dospe-
lého jedinca sú: 
• v&asná intervencia,
• podpora "kolského asistenta a- "pecializova-

n(ch pomôcok pre inklúziu detí do be!n(ch 
"kôlok a "kôl, 

• príprava na zamestnanie v-be!nej alebo "pe-
ciálnej strednej "kole, s- dôrazom na duálne 
vzdelávanie, 

• pracovná rehabilitácia a podporované 
zamestnávanie, 

• sociálna rehabilitácia a podporované b(vanie. 

V-ka!dej fáze !ivotného cyklu je osobn( roz-
po&et na sociálne za&le'ovanie kombináciou 
dlhodobej základnej &innosti a-"peci0 ck(ch zák-
ladn(ch &inností a-slu!ieb via!úcich sa k-ur&itému 
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!ivotnému cyklu a-s ním spojen(mi individuálny-
mi cie#mi prijímate#ov slu!ieb. Kupóny sú jednou 
z foriem, ktorou mô!e príslu"n( rezort prepláca$ 
vynalo!ené náklady a jeden zo spôsobov ako 
príslu"né organizácie po&as prechodného obdo-
bia nau&i$ poskytova$ verejné slu!by aj osobám 
so zdravotn(m postihnutím.

Osobn( príspevok mo!no vhodne kombino-
va$ s- pe'a!n(mi príspevkami na kompenzácie 
sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. 
(Ak by bol prijat( osobitn( zákon pre osoby so 
zdravotn(m postihnutím s- cie#om podpory ich 
sociálneho za&lenenia, bolo by vhodné-za&leni$/
prepoji$ do tohto zákona-aj oblas$ kompenzácií 
sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia 
a-slu!ieb.)

 
Hlavn%mi zdrojmi # nancovania sociálne-

ho za$le/ovania osôb so zdravotn%m postih-
nutím budú:

práce a-b(vania pod#a vlastného v(beru. Osobit-
n( dôraz sa kladie na osobn( príspevok ur&en( 
na za&le'ovanie/rehabilitáciu die$a$a do 18. roku 
veku. Podmienkou pre v(platu tohto príspevku 
do 18 rokov veku je ú&as$ die$a$a na niektorej zo 
základn(ch aktivít sociálneho za&le'ovania pat-
riacou k !ivotnému cyklu die$a$a. 

Osobn( rozpo&et zah4'a aj osobitné slu!by 
a- nákup kompenza&n(ch pomôcok a zariadení 
potrebn(ch najmä pre komunikáciu detí so zmys-
lov(mi postihnutiami a- problémami s- motori-
kou. Dôvodom je vysoká bariérovos$ vonkaj"ích 
i- vnútorn(ch priestorov ako aj slu!ieb. Osobn( 
rozpo&et sa pravidelne prehodnocuje na zákla-
de individuálneho plánu die$a$a alebo dospelej 
osoby so zdravotn(m postihnutím. Vypracovanie 
individuálneho plánu zabezpe&ujú lokálne/regi-
onálne centrá nezávislého !ivota CN! (poverené 
touto úlohou samosprávnym krajom) v- spolu-
práci s- poskytovate#mi sociálnych, zdravotn(ch 
a- vzdelávacích slu!ieb. CN. pracuje metódou 
case mana!mentu a- vedie kompletnú agendu 
osôb so zdravotn(m postihnutím – obyvate#ov 
daného územia. Posúdenie individuálneho plánu 
a-jeho 0 nan&né ohodnotenie vykonáva odborná 
komisia pri samosprávnom kraji na základe spra-
covanej metodiky (príloha zákona).

POZNÁMKY K!OSOBNÉMU ROZPO"TU 
A!K!PROCESU JEHO UR"ENIA (DOPLNKY A"OTÁZNIKY)
V"druhom odseku tejto #asti sú zavedené nové 

termíny: okrem osobného rozpo#tu aj „centrum 
nezávislého $ivota“, „odborná komisia VUC“ a"indi-
viduálny plán rozvoja. 

Vysvetlenie: Posudzovacia &innos$, rozhodo-
vanie a-v(kon slu!ieb sa dnes vykonáva v-rámci 
územného usporiadania cca 2800 obcí a- 8 kra-
jov. Ch(ba nám koordina&n( prvok, ktor( by 
permanentne podporoval sociálne za&le'ovanie 
obyvate#ov so zdravotn(m postihnutím, posky-
toval by im "pecializované sociálne poradenstvo, 
sprostredkoval im kontakt na vybraného posky-
tovate#a a- monitoroval ich pokrok. Podmienkou 
efektívnej &innosti takejto in"titúcie je jej dostup-
nos$ pre ob&anov, kvalita poradenstva, aktuálnos$ 
informácií a-aktivita vo vz$ahu k-terénu. Úrad sa-
mosprávneho kraja je od ob&ana ve#mi %aleko, 
na obci toho ve#a nevedia. Vytvorenie nieko#k(ch 
centier nezávislého !ivota v-rámci ka!dého kraja 
má priblí!i$ slu!by bli!"ie k-#u%om. 

�
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• Treba zvá!i$ názov príspevku v-prípade osôb 
so zdravotn(m postihnutím

2. OSOBN3 ROZPO*ET = PRÍSPEVOK NA 
ODKÁZANOS5 PLUS OSOBN3 PRÍSPEVOK

Navrhuje sa, aby osobn( rozpo&et na sociálne 
za&le'ovanie osôb so zdravotn(m postihnutím 
bol poskytovan( dovtedy, pokia# jeho poberate# 
aktívne participuje na aktivitách "peci0 ck(ch pre 
!ivotn( cyklus v-ktorom sa nachádza. Ak nie, po-
skytuje sa mu len príspevok na odkázanos$. 

Poskytovaním osobného rozpo&tu sa zvy"u-
je nezávislos$ prijímate#a pri v(bere potrebn(ch 
slu!ieb &i &inností najmä v-prechodov(ch (tran-
zitn(ch) obdobiach: zo starostlivosti rodi&ov 
do systému vzdelávania, zo vzdelávania na trh 
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Máme tri skupiny osôb so zdravotn(m postih-
nutím:
• prijímatelia slu!ieb v-zariadeniach nachádza-

júcich sa na monitorovanom území – prichá-
dzajú do zariadenia z-celého územia republi-
ky; len &as$ z-nich sú obyvatelia tohto územia 

• obyvatelia územia poberajúci komunitné so-
ciálne a ostatné verejné slu!by, príp. príspevky 

• obyvatelia územia so zdravotn(m postihnu-
tím, ktorí v- danom &ase nepoberajú !iadne 
sociálne slu!by (len príspevok) 

Prvé dve skupiny, ktoré poberajú nejak( druh 
slu!by by mali ma$ individuálny plán rozvoja 
spracovan( v- spolupráci s- poskytovate#om slu!-
by. Úlohou Centra nezávislého !ivota je vyh#a-
dáva$ #udí so ZP, ktorí nedostávajú !iadne slu!by, 
nevzdelávajú sa, nevenujú sa !iadnej pracovnej 
&innosti. Úlohou Centra je informova$ takéhoto 
obyvate#a o-mo!nostiach a-motivova$ jeho a-jeho 
rodinu k-vy""ej participácii na !ivote spolo&nosti.

Centrum nezávislého !ivota bude fungova$ 
ako koordina&n( orgán, cez ktor( budú prechá-
dza$ !iadosti o- "peci0 ckú &as$ osobného roz-
po&tu dolo!ené individuálnym plánom. .iadosti 
bude posudzova$ a- hodnoti$ odborná komisia 
samosprávneho kraja na základe metodiky (prí-
loha zákona). Odborná komisia bude zlo!ená zo 
zástupcov sociálneho odboru, "kolského odbo-
ru a-zdravotníctva.

Pri koncipovaní tohto návrhu pracujeme 
s-predpokladom, !e bude prijat( osobitn( zákon 
na podporu sociálneho za&le'ovania osôb so 
zdravotn(m postihnutím. Tento zákon by rámcovo 
upravoval (alebo odkazoval) na práva a-povinnosti 
ministerstva "kolstva (inkluzívne vzdelávanie), mi-
nisterstva zdravotníctva (posilnenie rehabilitácie) 
a-ministerstva práce (sociálne b(vanie, podporo-
vané zamestnávanie) vo vz$ahu k- za&le'ovaniu 
osôb so zdravotn(m postihnutím. 

Úlohou tohto zákona bude zabezpe&i$ spo-
luprácu príslu"n(ch ministerstiev so samospráv-
nymi krajmi. Táto spolupráca bude ma$ ve#mi 
presné pravidlá. Samosprávny kraj dohodne s-prí-
slu"n(mi rezortmi objem slu!ieb a-vydá kupóny, 
opráv'ujúce k-nákupu slu!by. Mô!e ís$ napr. o-po-
skytnutie kupónu na "kolského asistenta, na vy""í 
po&et rehabilitácií, na dochádzku do zamestna-
nia, osobitn( príspevok na b(vanie a-pod. Kupón 
je pre poskytovate#ov t(chto verejn(ch slu!ieb zá-
rukou, !e poskytnutá slu!ba bude zaplatená.

V-závislosti od !ivotného cyklu osoby so zdra-
votn(m postihnutím bude na&asovan( aj jeho in-
dividuálny plán. Komisia rozhodne aj o-dobe plat-
nosti tejto "peci0 ckej podpory. Zákon ur&í dôvody, 
kedy mô!e osoba so ZP po!iada$ o-zmenu termí-
nu prehodnotenia plánu skôr ako ur&ila komisia

Aj teraz pripomíname, !e treba rokova$ o-zme-
ne právnej formy verejn(ch poskytovate#ov z-roz-
po&tovej na príspevkovú. Bez toho to nepôjde.

C) FINANCOVANIE PREVENCIE 
A(KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
NA KOMUNITNEJ ÚROVNI

Táto skupina slu!ieb sa od prechádzajúcich 
dvoch (dlhodobej starostlivosti a-sociálneho za-
&le'ovania osôb so zdravotn(m postihnutím) 
podstatne odli"uje:
• mnohorakos$ou sociálnych skupín, ktoré po-

trebujú podporu a-pomoc 
• nutnos$ou úzkej spolupráce a- koordinácie 

viacer(ch in"titúcií (verejná správa, "koly, vo#-
no&asové kluby a-centrá)

• vysokou náro&nos$ou na odborné zásahy do 
!ivota rodín a-jednotlivcov, najmä -schopnos-
$ou motivova$ ich k- aktívnemu rie"eniu ne-
priaznivej sociálnej situácie, 

• potrebou individuálneho rie"enia pre jednot-
livcov a rodinu 

• nízkou alebo !iadnou prepojenos$ou interve-
nujúcich organizácií 

• opakovaním krízov(ch situácií alebo ich rizika.

Preventívne aktivity sú ur&ené najmä: 
• de$om !ijúcim v-málo podnetnom prostredí, 

ohrozen(ch genera&nou chudobou, závislos-
$ami a násilím /"ikanou 

• adolescentom, ktorí !ijú v riziku závislostí 
v"etkého druhu 

• adolescentom, ktorí neukon&ili prípravu na 
povolanie a-sú dlhodobo nezamestnaní 

• neplnolet(m rodi&om/párom s-de$mi 
• dysfunk&n(m rodinám, ktor(m ch(bajú zák-

ladné zru&nosti a-vedomosti o-pravidlách ro-
dinného rozpo&tovania a starostlivosti o-deti 

• v"etk(m, ktorí sa v-zadl!ovaní dostali na hra-
nice osobného bankrotu 

• seniorom, ktorí sa aktívne pripravujú na star-
nutie a-t(m ho ú&inne od%a#ujú 
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Slu!bami prevencie a-odborn(mi &innos$ami 

sú aktivity komunitného centra, nízkoprahová 
sociálna slu!ba pre deti a-rodinu, nízkoprahové 
programy, sociálne poradenstvo, "pecializované 
poradenstvo, sociálne slu!by s-pou!itím teleko-
munika&n(ch technológií, pomoc pri v(kone 
opatrovníckych práv a-povinností, jedále', prá-
&ov'a, stredisko osobnej hygieny, ale aj od#ah&o-
vacia slu!ba, denné centrum.

Jednou z- úloh pri de0 novaní preventívnych 
aktivít je vyjasni$ si kompetencie vz$ah medzi 
preventívnymi aktivitami vykonávan(mi v- rám-
ci sociálno právnej ochrany detí a najmä sociál-
nej kurately a medzi preventívnymi aktivita-
mi v- sociál nych slu!bách (napr. nízkoprahové 
programy pre rodinu a-deti, nízkoprahové den-
né centrum, komunitné centrum). 

Verejn%m zdrojom pre 0 nancovanie sociál-
nej prevencie je rozpo$et obce/mesta alebo 
rozpo$et kraja (treba o- tom diskutova$). Fond 
prevencie sa mô!e vytvára$ z-viacer(ch zdrojov: 
z-vlastn(ch príjmov obce, z-vyhlásen(ch dota&-
n(ch programov VUC a ministerstiev, z-grantov, 
z- dobrovo#níckej práce. Základn(mi preven&-
n(mi aktivitami, ktoré musia by$ 0 nancované 
z-mestského rozpo&tu sú komunitné centrá a-iné 
nízkoprahové programy pre die$a a-rodinu, den-
né centrá a-podpora pohybov(ch a-in(ch aktivít 
seniorov. 

Podmienkou pre rozvinutie preventívnych 
aktivít sú profesionálni zamestnanci obecného/
mestského úradu a-komunitn( plán, na spraco-
vaní ktorého sa podie#ajú v"etky zainteresované 
subjekty. A- samozrejme v$ahovanie miestnych 
poslancov do t(chto aktivít a- postupné zvy"o-
vanie ich porozumenia a-prijatia. Netreba zabú-
da$, !e obce u! nebudú 0 nancova$ opatrovate#-
skú slu!bu (pod#a tohto návrhu), tak!e tí ktorí ju 

poskytovali a-platili, budú ma$ k-dispozícii %al"í 
0 nan&n( zdroj. Slu!by krízovej intervencie budú 
0 nancované z-prostriedkov VUC, tak!e ani noc#a-
hárne a- strediská osobnej hygieny u! nebudú 
rozpo&tovou polo!kou obce/mesta.

KRÍZOVÁ INTERVENCIA

Slu'by krízovej intervencie zabezpe&ujú 
osobám v-riziku ohrozenia !ivota potrebnú pod-
poru a- pomoc. Uspokojujú základné potreby 
na pre!itie: teplo a-sucho, stravu, osobnú &isto-
tu, "atstvo a-obuv, pranie, o"etrovanie, sociálne 
poradenstvo, priestor pre vytváranie sociálnych 
väzieb a-sprevádzanie.

Predpokladáme, !e po&etnos$ a- v(skyt spo-
lo&ensky neprispôsobiv(ch ob&anov, ktorí po-
trebujú krízovú pomoc, je ni!"ia ako po&etnos$ 
odkázan(ch seniorov alebo osôb so zdravotn(m 
postihnutím. Ich potreby sú v"ak ove#a rôznoro-
dej"ie, niekedy v- nezvy&ajn(ch prostrediach a 
situáciách. Je preto dôle!ité ako k-tejto rôznoro-
dosti pristupova$
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• Obec/mesto – rozpo&et obce/mesta

• Samosprávny kraj – podpora vybran(ch pre-
ventívnych programov pod#a Koncepcie roz-
voja sociálnych slu!ieb v-kraji

• +tát/MPSVR SR – dota&n( program
• Európska únia – národné projekty a-dopytovo 

orientované v(zvy
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• krajské mesto – 0 nancuje základnú sie$ slu-
!ieb krízovej intervencie na svojom funk&-
nom území 

• samosprávny kraj - 0 nancuje základnú sie$ 
slu!ieb krízovej intervencie na území kraja, 
okrem krajského mesta

• "tát/MPSVR SR - mô!e prevzia$ 0 nancovanie 
"peci0 ck(ch slu!ieb pre obete domáceho ná-
silia, obchodovania s-#u%mi, nútenej prostitú-
cie a-podobn(ch menej po&etn(ch rizikov(ch 
skupín

�
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• "tát/MPSVR - podpora vybran(ch slu!ieb krí-
zovej intervencie v-rámci národn(ch progra-
mov a-dota&n(ch schém  

• Európska únia - národné projekty a-dopytovo 
orientované v(zvy
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Financovanie slu!ieb krízovej interven-
cie navrhujeme z( rozpo$tu samosprávneho 
kraja (pre územie kraja bez krajského mesta) 
a-z-rozpo&tu krajsk(ch miest. O-konkrétnom roz-
sahu a spôsobe 0 nancovania je potrebné dis-
kutova$ s-predstavite#mi samosprávnych krajov 
a-krajsk(ch miest. Slu!ieb krízovej intervencie je 
na Slovensku nedostatok, preto je potrebné roz-
"irova$ existujúce a-vytvára$ nové slu!by v-loka-
litách s-vy""ou koncentráciou cie#ov(ch skupín. 
Na základe anal(zy vybavenosti samosprávnych 
krajov t(mito slu!bami bude potrebné pripravi$ 
v-ka!dom kraji program krízovej intervencie. Cie-
#om programu je de0 nova$, vytvori$ a-priebe!ne 
hodnoti$ funk&nú sie$ slu!ieb krízovej interven-
cie po dohode s- príslu"n(mi obcami/mestami. 
Samosprávne kraje oslovia v"etk(ch registrova-
n(ch poskytovate#ov slu!ieb krízovej intervencie 
na území kraja s- ponukou poskytova$ záväzne 
tieto v"eobecne prospe"né slu!by v- dohodnu-
tom rozsahu a kvalite. 

Základn(mi &innos$ami krízovej intervencie 
sú: 
• vyh#adávanie osôb nachádzajúcich sa v- rôz-

nych prostrediach v krízovej situácii (#udia bez 
domova, rodiny ohrozené stratou príjmov, 
stratou b(vania, závislé osoby, obete domá-
ceho násilia, !eny a-deti ohrozované násilím) 

• poskytnutie prístre"ia, stravy, základnej hy-
gieny, o"etrovania 

• poskytnutie sociálneho poradenstva, sprevá-
dzanie po&as celého procesu resocializácie 
a-sociálnej rehabilitácie. 

Z- h#adiska slu!ieb pre +udí bez domova 
ide najmä o- koordinované pôsobenie troch 
slu'ieb: terénneho programu, noc+ahárne 
a nízkoprahového denného centra, ktoré by 
mali predstavova$ základnú vybavenos$ pre 
konkrétne územie (napr. okres). Rovnako pre 
závislé osoby mo!no de0 nova$ základné &in-
nosti &i slu!by: terénny program, resocializá-
cia, podpora za$le/ovania sa do komunity 
po jej ukon$ení (práca, b%vanie), stimulácia 
komunitou abstinujúcich, dlhodob% moni-
toring. Základné slu!by krízovej intervencie sú 
ur&ené aj pre %al"ie rizikové skupiny: obete do-
máceho násilia, rodiny, ktor(m hrozí strata b(va-
nia, zadl!ené rodiny. Pre ka!dú z-t(chto skupín 
treba de0 nova$ prvú pomoc – základnú slu!bu, 
&i skupinu slu!ieb krízovej intervencie. Vytvori$ 

optimálnu sie$ slu!ieb krízovej intervencie bude 
úlohou zapísanou v-strednodobej koncepcii roz-
voja kraja a-bude krytá 0 nan&n(mi prostriedka-
mi v-rozpo&te ka!dého VUC. Je mo!né uva!ova$ 
aj o-zaradení slu!ieb pre málopo&etné "peci0 c-
ké skupiny (obete domáceho násilia, obchodo-
vania s- #u%mi, nútenej prostitúcie) priamo pod 
MPSVR SR .

Poznatky z- doteraj"ej praxe hovoria, !e &as-
t(m javom je kumulácia rizík u- ur&itej skupiny 
obyvate#ov. Preto efektívnym modelom je sie$o-
vanie rôznych slu!ieb, ich spolupráca a-dop/'a-
nie. Tak(to model je mo!né aplikova$ len v-mes-
tách s- dostato&ne ve#k(m po&tom obyvate#ov. 
Preto navrhujeme zákonom ulo!i$ krajsk(m 
mestám, aby prevzali zodpovednos$ za vytvore-
nie a-fungovanie siete slu!ieb krízovej interven-
cie pre obyvate#ov mesta a-jeho funk&ného úze-
mia. Územie krajského mesta dovo#uje efektívne 
kombinova$ slu!by pre v"etky cie#ové skupiny. 

Základn( program krízovej intervencie je len 
za&iatok práce s- rizikov(mi skupinami. Po ich 
stabilizácii je potrebné vyhodnoti$ predpokla-
dy pre úspe"né za&lenenie sa do spolo&nosti, 
&o je úlohou integra&n(ch centier. Cie#om in-
tegrácie je ma$ zamestnanie a- samostatné b(-
vanie. Program housing 0 rst („najprv b(vanie“) 
je nov(m trendom v-práci s-#u%mi bez domova. 
Proces socializácie a-sociálnej rehabilitácie pre-
bieha potom v-situácii, ke% prijímate# slu!by u! 
má zabezpe&ené samostatné (sociálne) b(vanie. 
Má vytvorené podmienky pre zamestnanie a-zís-
kanie dostato&ného príjmu pre dôstojn( !ivot. 
Slu!bu housing 0 rst mô!eme pou!i$ namiesto 
doteraz aplikovaného prestupného b(vania (od 
kanála cez noc#aháre', útulok a sociálnu ubytov-
'u). Doteraz odskú"ané projekty priniesli lep"ie 
v(sledky ako pôvodn( prestupov( model. Dá sa 
vyu!i$ aj pre iné krízové skupiny. Implementácia 
nov(ch programov pomoci a-integrácie vy!adu-
je úzku spoluprácu s-mestami, preto!e b(vanie 
(aj sociálne) je v- ich originálnej kompetencii. 
Najprv je potrebné systémovo rie"i$ sociálne b(-
vanie na Slovensku (MDaRR), aby bolo prístupné 
aj osobám a- rodinám s-príjmom rovn(m alebo 
men"ím ako je !ivotné minimum (MPSVR). 

INTEGRÁCIA / FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLU&IEB
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INTEGRÁCIA / ÚVODNÍK

Písa$ o- prínose a- inováciách Rady pre pora-
denstvo v- sociálnej práci je podobné ako cho-
denie po tenkom #ade, a-to z-nieko#k(ch dôvo-
dov. Prv(m je, !e je náro&né písa$ pracovníkom 
organizácie o- tom, na &om viac rokov pracu-
jú. Druh(m je na"a (mo!no tro"ka sebavedo-
má) domnienka, ktorú v- texte opakujeme, !e 
na programy, ktoré sme realizovali v- minulosti 
(nedot(ka sa to len Rady pre poradenstvo v-so-
ciálnej práci ale mnoh(ch %al"ích ne"tátnych 
organizácii), spravidla o- nieko#ko rokov neskôr 
reagovala "tátna správa a- implementovala v(-
sledky projektov do legislatívy. Ale mo!no to tak 
nie je. Mo!no je to tak, !e vyslovené my"lienky, 
napísané slovo si samo prerá!a cestu k- !ivotu, 
niektoré r(chlo, iné pomaly a-niektoré, ktoré nie 
sú nosi&om pravdy, zaniknú. 

Priestor, v- ktorom sa pohybujeme viac ako 
25 rokov, sú sociálne slu!by. Nad"enie z-prevrat-
n(ch zmien v-spolo&nosti sme od prv(ch mesia-
cov v-roku 1990 pova!ovali za takmer neuverite#-
nú "ancu pre zmenu. Za&iatky práce boli viazané 
na verejnú sociálnu slu!bu v-Ústave prof. Karola 
Matulaya, v-Bratislave, kde sme viacerí pracova-
li u! nieko#ko rokov. Práca s-#u%mi s-mentálnym 
postihnutím nebola ani v- tom &ase atraktívna. 
Od roku 1982, ke% ústav vznikol, sa nám podari-
lo presadi$ v-spolupráci s-v(znamn(mi odborník-
mi (Prof. MUDr. K. Matulay, MUDr. J. Benko, Doc. 
MUDr. J. *ernay, v- spolupráci so Zdru!ením na 
pomoc #u%om s- mentálnym postihnutím) nie-
ko#ko, na tú dobu pozoruhodn(ch zmien (diag-
nostikovanie, individuálnu intervenciu, podporu 
a-spoluprácu s-rodinou, dielne so zameraním na 
prácu s- rôznym materiálom, arteterapiu, ktorú 
viedli vzdelaní a-nad"ení terapeuti, vzdelávanie, 
i ke% boli v-tom &ase deti s-mentálnym postih-
nutím v strednom a-hlbokom pásme oslobode-
né od "kolskej dochádzky, integrované sociálne 

slu!by poskytované pre klientov s- mentálnym 
postihnutím v- be!nej materskej "kôlke, "peci-
álne metódy práce pre klientov s- autizmom, 
komunitná práca s- rodi&mi klientov, chránené 
b(vanie, nezávisl( !ivot a-iné). Prelomovou skú-
senos$ou bolo, !e ak akceptujeme klientov s-$a!-
k(m zdravotn(m postihnutím v- strednom a! 
hlbokom pásme mentálneho postihnutia ako je-
dine&né a-neopakovate#né bytosti, poskytujeme 
im odbornú (sociálnu, zdravotnú, psychologic-
kú, "peciálnopedagogickú a- lie&ebnopedago-
gickú) individuálnu a-plánovito zameranú inter-
venciu a-spolupracujeme s-rodinou, zvy"ujeme 
mo!nosti klienta pre jeho v&lenenie do be!ného 
!ivota. 

V-prv(ch mesiacoch po revolúcii sme zriadili 
priamo v-organizácii ob&ianske zdru!enie Radu 
pracovníkov ústavnej sociálnej starostlivosti, ne-
skôr Radu pre poradenstvo v-sociálnej práci (%a-
lej RPSP). U! vtedy sme poznali a mali skúsenosti 
s-podmienkami, ktoré boli vo ve#kokapacitn(ch 
zariadeniach. V-situáciách, ke% boli niektoré ro-
diny na"ich klientov starostlivos$ou o-svojho po-
stihnutého syna, &i dcéru dlhodobo pre$a!ené, 
podávali si !iados$ o-umiestnenie v-celoro&nom 
zariadení sociálnych slu!ieb. Podmienky, ktoré 
boli v-t(chto zariadeniach, boli neporovnate#né 
s-podmienkami v-ústave, v-ktorom sme v-Brati-
slave pracovali. Z- dôvodu prenosu nov(ch po-
znatkov na viacer(ch miestach Slovenska, vzni-
kali pobo&ky RPSP v-.iline, v Ko"iciach, v Banskej 
Bystrici, Pre"ove, v-Leviciach, v-Malackách.

OTVORENÁ DISKUSIA 
S(PRACOVNÍKMI MINISTERSTVA

Tento stav nás viedol k- spracovaniu doku-
mentu, ktor( navrhol kroky, &o by umo!nili situá-
ciu na Slovensku zmeni$. Dokument sme poslali 
na rezortné ministerstvo. V-priebehu nieko#k(ch 
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dní sme dostali z- ministerstva odpove%, v- kto-
rom nám ministerka Dr. Helena Woleková od-
povedala, !e má záujem o-uveden(ch návrhoch 
s-nami diskutova$ a-oznámila nám termín, kedy 
spolu s- námestníkmi nav"tívi ústav, kde sme 
pracovali. Zmenu sme videli v-politickom a-práv-
nom legalizovaní vstupu ne"tátnych subjektov 
do priestoru sociálnych slu!ieb, v skvalitnení 
vzdelávania a- poskytnutí mo!ností vzdeláva-
nia, predov"etk(m pre zamestnancom v-tradi&-
n(ch zariadeniach sociálnych slu!ieb, poskytnutí 
skúseností z-aplikácie prístupov a-metód práce 
s-osobami so zdravotn(m, mentálnym postihnu-
tím, v-monitorovaní dodr!iavania práv klientov 
v- ústavn(ch zariadeniach na Slovensku, v- zru-
"ení oslobodzovania od "kolskej dochádzky pre 
detí s-mentálnym postihnutím v-"kolskom veku. 
Ministerka a- pracovníci ministerstva potom 
s-nami na pôde ústavu diskutovali o-navrhova-
n(ch zmenách. Vtedy sme nevedeli, !e poslanie 
RPSP bude v-nasledujúcich rokoch silne prepo-
jené na spoluprácu s-Dr. Helenou Wolekovou, a 
to a! dodnes. 

Ú!AS0 NA PRIJATÍ ZÁKONA 
O(PÔSOBENÍ NEZISKOV.CH SUBJEKTOV 
V(SOCIÁLNYCH SLU&BÁCH

S- ministerstvom sme následne úzko spolu-
pracovali pri príprave a- schválení zákona, kto-
r( legalizoval poskytovanie sociálnych slu!ieb 
neziskov(mi organizáciami. V- krátkom &ase po 
roku 1989 vznikli ob&ianske zdru!enia, spolky, 
cirkevné organizácie, ktoré masívne vstupovali 
do sociálnych slu!ieb. Tretí sektor, kde ve#kú &as$ 
spektra reprezentovali ne"tátne subjekty vrá-
tane charitatívnych organizácií, bol siln(m prú-
dom, ktor( formoval demokratizáciu spolo&nos-
ti po dlh(ch rokoch totality. 

Pod#a na"ich predstáv mal vstup ne"tátnych 
subjektov do sociálnych slu!ieb vytvori$ konku-
renciu "tátnym zariadeniam sociálnych slu!ieb 
a- postupne vpl(va$ na zmenu kvality poskyto-
van(ch slu!ieb. Sú&asnos$ tento ná" predpoklad 
nepotvrdzuje, nako#ko "tát nevytvoril podmien-
ky pre rovnoprávne postavenie verejn(ch a-ne-
"tátnych slu!ieb, &ím nepriamo zakonzervoval 
stav zariadení sociálnych slu!ieb, ktoré boli zria-
dené pred rokom 1989.

VZDELÁVANIE. OBNOVA VYSOKO)KOLSKÉHO 
ODBORU LIE!EBNEJ PEDAGOGIKY 
A(OTVORENIE VYSOKO)KOLSKÉHO )TÚDIA 
ODBORU SOCIÁLNA PRÁCA

Jeden z-dôvodov stagnácie sociálneho sekto-
ru v-oblasti sociálnych slu!ieb sme videli v-nízkej 
úrovni vysoko"kolského vzdelávania. Katedra 
lie&ebnej pedagogiky, ktorej sme boli viacerí 
absolventi, bola e"te za socializmu z-neznámych 
dôvodov zru"ená. Sociálna práca ako vysoko-
"kolsk( odbor bol zru"en( nástupom socializmu 
na konci prvej polovice 20. storo&ia a-existovalo 
len stredo"kolské nadstavbové sociálno-práv-
ne "túdium, ktorého absolventmi boli sociálne 
sestry. Personálnymi zmenami vo vedení fakúlt, 
ktoré si vydobyli "tudenti po revolúcii, sa otvorili 
mo!nosti pre inováciu vysoko"kolského "túdia. 
Podarilo sa obnovi$ "túdium lie&ebnej pedago-
giky a-otvorilo sa "túdium sociálnej práce na UK 
v- Bratislave a- sociálnej práce na Univerzite FK 
v-Nitre (na ktorom sa podie#ali Prof. PhDr. Marta 
Hor'áková, CSc., Prof. PhDr. Vlado Labáth PhD. 
Prof. PhDr. Ján Gabura CSc., Mgr. Pavol Kailing, 
prof. PhDr. Eva Sollárová PhD., Prof. PhDr. Peter 
Seidler PhD., Doc. PhDr. Slavomír Krupa PhD.,).

Univerzita Kon"tantína 0 lozofa otvorila v- r. 
1998 na Pedagogickej fakulte v-spolupráci s-Ra-
dou pre poradenstvo v- sociálnej práci externé 
"túdium na odbore „Sociálna práca so "peci0 c-
k(mi pedagogick(mi problémami“. 

Sme presved&ení, !e %al"ie vzdelávanie pra-
covníkov v- sociálnych slu!bách je základn(m 
predpokladom pre zvy"ovanie kvality slu!ieb 
a-spokojnos$ prijímate#ov. Z-uveden(ch dôvodov 
ponúkame zamestnancom verejn(ch aj neverej-
n(ch sociálnych slu!ieb akreditované odborné 
vzdelávanie, kurzy, semináre, tréningy. 

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANI!ÍM

Stá!e v zariadeniach sociálnych slu!ieb v-Ho-
landsku vo Venló, cez spoluprácu so- Stichtung 
OVS a- v- Nórsku, cez spoluprácu s- Det Norske 
Diakonforbund, nám potvrdili reálnu mo!nos$ 
dosiahnutia na"ej vízie - poskytova$ sociálne 
odkázan(m osobám s- $a!k(m zdravotn(m po-
stihnutím kvalitné sociálne slu!by a-by$ obozná-
mení s-procesom dein"titucionalizácie zariadení 
sociálnych slu!ieb (v r. 2000 bol proces dein"titu-
cionalizácie v-Nórsku ukon&en(). V-Nórsku pra-
covníci RPSP nadviazali spoluprácu s- vysokou 
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"kolou Vitenskapelige Hogskole v- Sandnes. Na 
základe zmluvy medzi Univerzitou Kon"tantína 
Filozofa v-Nitre, Vitenskapelige Hogskole v-Sand-
nes a- Radou pre poradenstvo v- sociálnej práci 
mohli v-priebehu rokov 1998 – 2003 vy"tudova$ 
v- Nórsku 12 "tudenti z- PF UKF z- Nitry. Po roku 
2003 pracovníci RPSP spolu s-nórskymi kolegami 
pripravili podmienky pre spoluprácu s-vysok(mi 
"kolami na Ukrajine a- v- Albánsku. V- sú&asnosti 
dve absolventky zo Slovenska (Anna Chalacha-
nová, Miroslava Tokovská) pracujú ako vyso-
ko"kolské u&ite#ky na Vitenskapelige Hogskole 
v-Nórsku a- Miro Cangár pracuje v -RPSP. Vstupom 
Slovenska do EÚ (2004) sme získali v(znamnú 
odbornú a-ekonomickú podporu pre 0 nancova-
nie inovácie systému sociálnych slu!ieb.

INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE 
V(SOCIÁLNYCH SLU&BÁCH

Od-roku 1996 a! po sú&asnos$ sme si opako-
vane pri konzultáciách s-pracovníkmi v-zariade-
niach sociálnych slu!ieb potvrdzovali v(znam 
systematickej individuálnej práce s- prijímate#-
mi sociálnych slu!ieb. Poznatky prená"ané zo 
"túdia spolupracovníkov RPSP na zahrani&n(ch 
univerzitách (New Orleans USA, Sandnes Nór-
sko), -zo spolupráce s-&eskou organizáciou QUIP 
v-Prahe umo!nili akreditova$ na MPSVaR SR v-r. 
2003 vzdelávanie zamerané na individuálne 
plánovanie, prístup zameran( na &loveka (PCP), 
plán ú&asti a- skúsenosti. Individuálne plánova-
nie v-sociálnych slu!bách je od r. 2008 sú&as$ou 
zákona o- sociálnych slu!bách a- jeden z- k#ú&o-
v(ch "tandardov kvality v-sociálnych slu!bách.

 

KVALITA SOCIÁLNYCH SLU&IEB (
Transformácia sociálnej sféry na Slovensku 

v- devä$desiatych rokoch nepriniesla v(raznú 
zmenu kvality sociálnych slu!ieb v-zariadeniach 
s- in"titucionálnou organiza&nou kultúrou. De-
centralizáciou "tátnej správy sa zmenil zria%o-
vate# z-ministerstva na samosprávy obcí a krajov 
ale poskytovanie sociálnych slu!ieb v- zariade-
niach sociálnych slu!ieb sa nezmenilo. Jedn(m 
z- dôvodov stagnácie úrovne kvality sociálnych 
slu!ieb bola absencia systému hodnotenia kvali-
ty. Pracovníci RPSP od druhej polovice devä$de-
siatych rokov postupne vypracovali pilotné hod-
notiace kritériá, "tandardy a-"kály na hodnotenie 

kvality sociálnych slu!ieb pre rôzne cie#ové sku-
piny v- grantov(ch projektoch (Britského ve#vy-
slanectva v-Slovenskej republike), v-ktor(ch sme 
postupne overovali ich validitu. V- r. 2000 RPSP 
vydalo publikáciu Kvalitné sociálne slu!by I. a-v-r. 
2003 Kvalitné sociálne slu!by II. V- r. 2002 RPSP 
uskuto&nilo medzinárodnú konferenciu Kvalita 
v-sociálnych slu!ieb, na ktorej sme prezentovali 
v(sledky projektov zameran(ch na hodnotenie 
kvality sociálnych slu!ieb s-t(m, !e odporú&ame 
implementova$ systém procesného hodnote-
nia kvality (cez nástroj kritérií, "tandardov a- in-
dikátorov) sociálnych slu!ieb v- Slovenskej re-
publike (Slovenská republika prijala koncepciu 
hodnotenia kvality sociálnych slu!ieb v-zákone 
448/2008). S reálnym hodnotením kvality soci-
álnych slu!ieb na základe spracovanej metodiky 
a- vy"kolen(ch hodnotite#ov plánuje Slovenská 
republika za&a$ a! od r. 2018 (V *eskej republike 
prebieha proces hodnotenia kvality sociálnych 
slu!ieb od r. 2005). RPSP v-priebehu rokov 1998 
– 2016 realizovala pribli!ne 200 monitoringov 
kvality v-sociálnych slu!bách.

DODR&IAVANIE 1UDSK.CH PRÁV 
V(ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLU&IEB

Slovensk( helsinsk( v(bor pozval RPSP k-spo-
lupráci pri monitoringu #udsk(ch práv v-zariade-
niach sociálnych slu!ieb v-Slovenskej republike. 
V-monitoringu sme aplikovali pilotné procesné 
hodnotenie kvality. V(sledky monitoringu, kto-
ré poukázali na záva!né poru"ovanie #udsk(ch 
práv v- zariadeniach sociálnych slu!ieb, boli vy-
dané v- r. 2002 (Monitorovacia správa o- stave 
#udsk(ch práv v! domovoch sociálnych slu#ieb. 
2002. In-Integrácia. Bratislava: Rada pre poraden-
stvo v-sociálnej práci, 2003, &. 1-2, s. 19-21. ISSN 
1336-2011). Kritériá pre dodr!iavania #udsk(ch 
práv sú sú&as$ou Prílohy &. 2. Zákona o- sociál-
nych slu!bách 448/2008. 

Podpora dodr!iavania #udsk(ch práv je témou, 
ktorú RPSP pova!uje za k#ú&ovú a-v-sú&asnosti na"i 
pracovníci úzko spolupracujú s- medzinárodn(m 
organizáciami ako Forum for Human Rights a-Men-
tal Disability Advocacy Center na presadzovaní #ud-
sk(ch práv. V%aka tejto spolupráci sa na"i pracov-
níci zú&astnili ako aktívni experti za mimovládny 
sektor na zasadnutiach Komisie OSN pre Dohovor 
o-právach osôb so zdravotn(m postihnutím a-Ko-
misie OSN pre #udské práva v-.eneve. 
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TRANSFORMÁCIA, DEIN)TITUCIONALIZÁCIA 
ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLU&IEB

V(sledky monitoringov kvality v- sociálnych 
slu!bách e"te viac posilnili potrebu zásadnej 
zmeny systému poskytovania sociálnych slu!ieb 
v-zariadeniach v -Slovenskej republike. RPSP vy-
pracovalo v-r. 2002-2003 v-spolupráci s-Nadáciou 
SOCIA projekt Modelovanie transformácie do-
movov sociálnych slu!ieb v-Slovenskej republike 
v-Ko"ickom kraji, a-následne projekt Transformá-
cia zariadení sociálnych slu!ieb v-Banskobystric-
kom samosprávnom kraji (2006), 0 nancovan( 
bol z(prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 
- EQUAL. Najmä projekt realizovan( v- Bansko-
bystrickom kraji, realizovan( v-spolupráci s-Ban-
skobystrick(m samosprávnym krajom priniesol 
pozitívne a- dôle!ité skúsenosti s- realizáciou 
dein"titucionalizácie v- podmienkach Sloven-
skej republiky. Do projektu boli pozvané v"etky 
zariadenia sociálnych slu!ieb s- in"titucionálnou 
organiza&nou kultúrou v-kraji a-v-kone&nej 0 nál-
nej fáze zostali 3 zariadenia. DSS v-Slatinke, kto-
r( bol jedn(m z-troch zariadení v-kone&nej fáze 
projektu, pokra&oval v-procese dein"titucionali-
zácie a-v-sú&asnosti sú poskytované komunitné 
sociálne slu!by pre takmer v"etk(ch prijímate-
#ov sociálnych slu!ieb v- podporovan(ch b(va-
niach v-Lu&enci. A! do r. 2011 prebiehal proces 
dein"titucionalizácie v- Slovenskej republike na 
základe záujmu a- spolupráce samosprávnych 
krajov transformova$ systém sociálnych slu!ieb. 
V-r. 2011 prijala vláda Slovenskej republiky „Stra-
tégiu dein"titucionalizácie systému sociálnych 
slu!ieb a- náhradnej starostlivosti v- Slovenskej 
republike“. V-r. 2012 prijalo MPSVaR SR „Národn( 
ak&n( plán dein"titucionalizácie na roky 2012-
2015“ a- následne „Národn( ak&n( plán dein"ti-
tucionalizácie na roky 2016-2020“. Cie# dein"ti-
tucionalizácie sociálnych slu!ieb je sú&as$ou 
„Národn(ch priorít rozvoja sociálnych slu!ieb na 
r. 2015 – 2020“. 

KOMUNITNÉ SOCIÁLNE SLU&BY 
Druhou stranou pomyselnej mince dein"titu-

cionalizácie sú komunitné sociálne slu!by. Práve 
nedostato&ne rozvinutá sie$ komunitn(ch soci-
álnych slu!ieb je dôvodom pretrvávania zaria-
dení s- in"titucionálnou organiza&nou kultúrou. 
Vo vz$ahu k-poskytovaniu sociálnych slu!ieb pre 

osoby s- $a!k(m zdravotn(m postihnutím a-pre 
osoby po ukon&ení náhradnej rodinnej starost-
livosti, RPSP dlhodobo presadzuje komunitné 
slu!by, chráneného, resp. podporovaného b(va-
nia, nájomné byty, domovy na pol ceste, ktoré sú 
predpokladom pre ich sociálnu integráciu. 

SPOLUPRÁCA 
Dlhodob(mi partnermi RPSP sú Nadácia SO-

CIA, Zdru!enie na pomoc #u%om s- mentálnym 
postihnutím, Slovenská únia podporovaného 
zamestnávania, CEDA – v(skumné a- "koliace 
centrum bezbariérového navrhovania STU v-Bra-
tislave, Domov sociálnych slu!ieb Slatinka, SO-
CIOFÓRUM, Platforma Z-Domova domov za ko-
munitné slu!by a iní. Zahrani&ní partneri – QUIP 
Praha, /*R/, Vitenskapelige Hogskole v-Sandnes 
/Nórsko/, Fórum for Human Rights, Praha, /*R/ 
a-mnohí %al"í.

Partnerstvo a-spoluprácu pova!ujeme za dô-
le!ité a-preto okrem dlhodob(ch partnerov spo-
lupracujeme aj %al"ím organizáciami na Sloven-
sku a- v zahrani&í. Na"i pracovníci spolupracujú 
s- Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizá-
cie v- SR, s- Európskou expertnou skupinou pre 
dein"titucionalizáciu, Mental Disability Advoca-
cy Center, TAIEX, European social network a-iné. 
Takto zdie#ame na"e my"lienky, ale aj sa sami 
u&íme a-posúvame %alej.  

NA ZÁVER

Z- &asu na &as, niekedy raz ro&ne, inokedy 
po dlh"om období rekapitulujeme v(sledky. 
Na papieri to vyzerá dobre. Skuto&nos$ je &asto 
drsnej"ia. Aj tieto slová pí"em v-provizórnej kan-
celárií, kde nám u! nieko#ko mesiacov nete&ie 
voda a-ke% je vonku zima (ako je to práve teraz), 
je problém v kancelárii udr!iava$ teplo. *asto 
sa nám stáva, !e nieko#ko mesiacov intenzívnej 
práce nepriná"a o&akávané v(sledky, na !iados-
ti nedostávame kladné odpovede, niekde, kde 
sa kone&ne pohli veci k- lep"iemu, sa v"etko na 
nieko#ko rokov zastaví, na ve#a práce je nás &asto 
málo a-máme v-organizácii viac pozíciu dobro-
vo#níkov ako zamestnancov. 

P(tame sa - má to v"etko zmysel? Odpove% 
je zrejme niekde mimo nás ale predsa len z-&asu 
na&as by sme ju chceli pozna$. 

INTEGRÁCIA / INOVÁCIE
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Ve%mi $ivo si pamätám, s"ak&m pevn&m odhod-
laním sme za#ali s" Marcelou Dobe'ovou v" roku 
1998 pomáha( matkám s" de(mi, ktoré sa nachá-
dzali v" krízovej $ivotnej situácii.  V" tomto odhod-
laní nás podporil jej priate% z" detstva – verejnosti 
u$ vtedy známy farár zo !akoviec Maro' Ku) a1. 
Táto my'lienka ma ve%mi zaujala. Pá#ilo sa mi, $e 

1 Nezisková organizácia ÁNO PRE .IVOT vznikla 
v roku 1998 ako organiza&ná zlo!ka In"titútu 
Krista Ve#k'aza äDNRYFH��2G�����PiMD������
VD�GDWXMH�Y]QLN�VDPRstatnej neziskovej or-
ganizácie v zmysle zákona &. 213/1997 Z. z. 
o neziskov(ch organizáciách poskytujúcich 
v"eobecne prospe"né slu!by.

od slov prejdeme k"#inom, ku konkrétnej pomoci. 
Nemali sme síce $iadne skúsenosti, ani * nan#né, 
#i materiálne zabezpe#enie. Mali sme v'ak silné 
presved#enie poskytnú( konkrétnu pomoc $enám 
v"núdzi.

Pre&o sme sa do vybudovania tohto diela 
pustili? Na"im cie#om bolo poda$ pomocnú ruku 
osamelej !ene, ktorej  tehotenstvo bolo nechce-
n(m, neplánovan(m, no napriek zlo!itej situácii 
chcela svoje po&até die$a porodi$ a-ma$ ho v-sta-
rostlivosti. Chcela to aj napriek zlyhaniu otca die-
$a$a, &i celej rodiny. A-naozaj, hne% od otvorenia 
domova !iadali o- pomoc diev&atá a- !eny !ijúce 
v- rôznych regiónoch Slovenska. O- pomoc v"ak 
ne!iadali iba !eny tehotné. Hne% od za&iatku pri-
chádzali ku nám !eny !iadajúce pomoc z-dôvodu 
násilia v rodine, ktoré bolo páchané  na nich 
a- de$och. Samozrejme, !e sme dvere domova 
otvorili aj im. Tento problém – násilie v-rodinách 
– nás v"ak presahoval, preto bolo potrebné, aby 
sa pracovní&ky v-tejto téme vy"kolili. V-tom &ase 
e"te odborná i-laická verejnos$ vnímala problém 
domáceho násilia iba okrajovo. V-spolo&nosti, do-
konca aj v- odborn(ch kruhoch vtedy zaznievali 
obavy, &i otváranie témy -domáceho násilia nepo-
vedie -k-e"te vä&"iemu rozpadu rodín. Na takéto 
názory vtedy ve#mi rázne odpovedala Dr. Barano-
vá, !e tieto obavy sú zo&i – vo&i utrpeniu obetiam 
cynické: „Slovenská rodina predsa-nie je a nemô!e 
by$ charakterizovaná domácim násilím!“2 

Podobné rozporuplné názory v- spolo&nosti 
v- tom &ase vyvolávala aj téma ochrany !ivota 

2 JUDr. Daniela Baranová bola v- roku 2002 
vedúca pracovného tímu legislatívy pro-
ti domácemu násiliu a- v(konná riadite#ka 
Národnej asociácie sudk(' Slovenska.

SLU.BY KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
POSKYTOVANÉ NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU 

ÁNO PRE .IVOT

Anna Vere'ová
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od po&atia. Hovori$ o- tom, a- e"te aj konkrétne 
pomáha$, vtedy znamenalo získa$ nálepku stre-
dovekého tmára alebo bigotného katolíka. .ia#, 
doteraz to je tak. Napriek tomu, sme "li pevne 
za na"ou víziou, poslaním – a-to chráni$ #udsk( 
!ivot od po&atia po prirodzenú smr$, pomáha$ 
zneu!ívanej !ene a- jej die$a$u. Vpl(va$ na zme-
nu verejnej mienky vo&i násiliu páchanému na 
!enách, posil'ova$ úctu vo&i !enám, vo&i mater-
stvu, vo&i rodine; zasadzova$ sa proti osobnej, 
rodinnej a-profesijnej diskriminácii !ien, ktor(m 
!ena v-histórii trpela a-e"te stále trpí.  

V- sú&asnosti je nezisková organizácia Áno 
pre !ivot akreditovan(m subjektom pre posky-
tovanie "pecializovaného sociálne poradenstva 
pod#a zákona &. 448/2008 o-sociálnych slu!bách 
a-tie! pre vykonávanie opatrení sociálnopráv-
nej ochrane detí a sociálnej kuratele pod#a zá-
kona &. 305/2005.

Hlavnou $innos*ou je poskytovanie slu!ieb 
krízovej intervencie v- zariadení núdzového b(-
vania, v-ktorom poskytujeme reziden&né  slu!by 
(s kapacitou 25 klientov)3 osamel(m tehotn(m 
!enám v-núdzi a-matkám s-de$mi, ktoré sú obe-
$ami domáceho násilia. 
V(sledky: 
• do konca roku 2015 sme poskytli ubytovanie  

752 osobám - ide o-435 detí a-ich 317 matiek; 
v-tomto roku je to u! %al"ích viac ako 50 #udí; 

• pomer medzi cie#ovêPL�skupinami je cca 40-
45% obetí nisilia a-55-60% !ien v�núdzi; 

• na základe poskytnutia konkrétnej pomoci 
osamel(m tehotn(m !enám v-núdzi sa mohlo 
narodiĢ����GHWt��

3 Pod#a Zákona &. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
slu!bách poskytujeme sociálne slu!by krízovej 
intervencie v zariadení núdzového b(vania 
(§ 29) fyzick(m osobám, ktoré sa nachádzajú 
v nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie 
správaním in(ch fyzick(ch osôb alebo, ak sa 
stali obe$ou správania in(ch fyzick(ch osôb a 
v útulku (§ 26) fyzick(m osobám v nepriaznivej 
sociálnej situácii, ktoré majú obmedzenú scho-
pnos$ spolo&ensky sa za&leni$ a samostatne 
rie"i$ svoje problémy z dôvodu, !e nemajú 
zabezpe&ené nevyhnutné podmienky na us-
pokojovanie základn(ch !ivotn(ch potrieb 
alebo nemô!u doteraj"ie b(vanie u!íva$.

• priemerná d/!ka pobytu je 4-6 mesiacov;
• a! 80 % matiek po skon&ení poskytovania 

slu!ieb na"lo vlastné ubytovanie alebo na"li 
pomoc v-"irokej rodine, &o pova!ujeme za ob-
rovsk( úspech ("tatistika za roky 2010-2015);

• máme zriadenú bezplatnú telefonickú Linku 
pomoci 0800 12 00 24 pre #udí v-krízov(ch 
!ivotn(ch situáciách  z-celého Slovenska (od 
januára do septembra tohto roka ide o viac 
ako 450 hovorov).

Jedná sa o-reálne vyrie"enie problémov kon-
krétnych #udí, ktorí vplyvom násilia, &i inej $a!kej 
!ivotnej situácie, utrpeli fyzickú i- emocionálnu 
ujmu. Mnohé z-t(chto detí by bez podanej po-
mocnej ruky ich matke, boli v &ase krízy rodiny 
umiestnené do ústavnej starostlivosti. 

2al"ími v"eobecne prospe"n%mi slu'ba-
mi, ktoré organizácia vykonáva pod#a zákona 
213/1997 o-neziskov(ch organizáciách, sú ochra-
na #udsk(ch práv a základn(ch slobôd v oblasti 
domáceho násilia a ochrany !ivota, slu!by na 
podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociál-
ne znev(hodnené osoby (zriadili sme 3 chránené 
pracoviská, na ktor(ch pracuje 6 invalidov a-2 osa-
melé matky), ochrana a prezentácia duchovn(ch 
a kultúrnych hodnôt a doplnkové vzdelávanie a 
v(chova detí a mláde!e zamerané na problemati-
ku domáceho násilia a ochrany !ivota.  

*ÍM JE NA+A SLU.BÁ NOVÁ? INÁ? 
Tieto slu!by vznikli ZDOLA; bola to reakcia na 

potreby #udí. Presne sme vedeli, &o chceme robi$ 
a kam sa chceme dosta$. Mali sme zade0 nované 
poslanie a víziu, ale aj ciele a aktivity. Do dne"ného 
d'a sme na poslaní nezmenili ani slovko. Ani 
sme „neotá&ali” &innosti pod#a toho, aké granto-
vé v(zvy boli vyhlásené. Pod#a m'a je toto naj-
dôle!itej"ie –  veri$ svojej vízii, by$ transparentní 
a otvorení. Dôkazom pravdivosti mojich slov je 
18 ro&ná existencia na"ej organizácie. 

VYKONÁVANIE *INNOSTI V PROSPECH .IEN A DETÍ 
V KRÍZOVEJ .IVOTNEJ SITUÁCII.
V- prípade ohrozenia !ivota a- zdravia vieme 

zabezpe&i$ okam'ité poskytnutie bezpe&ného 
ubytovania. R(chla, efektívna a dostupná po-
moc !enám ohrozen(m násilím a ich de$om je 
rozhodujúcim mechanizmom pre ich záchranu a 

INTEGRÁCIA / SLU&BY KRÍZOVEJ INTERVENCIE POSKYTOVANÉ NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU ÁNO PRE &IVOT
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zlep"enie kvality ich !ivota. Od samého za&iatku 
pomoc poskytujeme 7 dní v(t%'dni a 24 hodín 
denne. Na"e zariadenie núdzového b(vanie má 
utajenú adresu, preto!e zaistenie bezpe$nos-
ti detí a !ien musí by$ prioritné. Na"e slu!by sú 
dostupné pre v"etky !eny bez oh#adu na ich ro-
dinn( stav, po&et detí, etnickú príslu"nos$, "tát-
nu príslu"nos$, miesto trvalého pobytu, nábo-
!enské a politické presved&enie. Na"i pracovníci 
sú vy"kolení, stále vzdelávaní a- supervidovaní. 
V-zariadení poskytujeme "pecializované sociálne 
poradenstvo, sprevádzanie na súdy a- in"titúcie, 
tie! poradenstvo právnika, "peciálneho 
pedagóga a- psychológa. Z- programov sú 
to ergoterapia, terapia hrou, 0 liálna terapia, 
realizujeme stretnutia podpornej skupiny 
a-rôzne eduka&né a-vo#no&asové programy. Kruh 
komplexnej pomoci uzatvárame pomocou pri 
h#adaní samostatného b(vania a-h#adaním práce. 
Klientkam aj po ukon&ení poskytovania slu!ieb 
vieme poskytnú$ následnú pomoc – odborné 
poradenstvo prostredníctvom telefonickej bez-
platnej nonstop Linky pomoci 0800 12 00 24. 

Na"e v(sledky poukazujú na profesionálnu 
prácu so !enami nachádzajúcimi sa v- krízovej 
!ivotnej situácii. Podaná pomocná ruka !enám 
s- de$mi ohrozen(ch domácim násilím z- na"ej 
strany nie je iba formálnou agendou, naopak, 
predstavuje pre !enu ozajstnú pomoc. O-tom, !e 
sa nám to darí sved&í aj monitoring sociálnych 
slu!ieb4, ktor( v-roku 2012 spracoval In"titút pre 
v(skum práce a- rodiny - na"a organizácia patrí 
medzi 16 subjektov ktoré majú najvä&"í poten-
ciál nap/'a$ Minimálne "tandardy Rady Európy. 

4 Hlavn(m cie#om monitoringu bolo zisti$, aká 
je kvalita a kapacita poskytovan(ch pod-
porn(ch sociálnych slu!ieb pre !eny za!íva-
júce násilie. V(chodiskom pre monitoring 
slu!ieb sa stali minimálne "tandardy pre pod-
porné slu!by pre !eny za!ívajúce násilie, ktoré 
vydala Rada Európy v roku 2008. Monitoring 
sociálnych slu!ieb pre !eny za!ívajúce násilie 
a ich deti z h#adiska európskych "tandardov 
realizoval ORRP MPSVR v-roku 2012.

ABY SLU.BA BOLA DOSTUPNÁ V+ETK3M, 
TREBA NASTAVI5 SYSTÉM. 
Obete domáceho násilia, ale aj !eny s-de$mi 

v- rôznych krízov(ch !ivotn(ch situáciách po-
trebujú spolo&nos$, komunitu, verejnos$, ktorá 
rozumie ich problému, ktorá je citlivá, neodsu-
dzujúca. Spolo&nos$, ktorá chápe, !e domáce 
násilie nie je ich súkromn(m problémom, ale !e 
je problémom spolo&ensk(m a #udskoprávnym.  
Toti!, medzi základné #udské práva a- slobody 
patrí aj právo na !ivot, právo na nedotknute#nos$ 
osoby a-jej súkromia, právo na zachovanie svo-
jej #udskej dôstojnosti, právo na ochranu pred 
neoprávnen(m zasahovaním do súkromného 
a-rodinného !ivota a-právo na slobodu pohybu 
a-pobytu. Pri páchaní domáceho násilia sú poru-
"ované v"etky tieto základné #udské práva.

Násiliu v- rodinách a akejko#vek situácii, ktorá 
prispieva k vzniku a tolerancii násilia, je potrebné 
predchádza$. V(sledkom primárnej prevencie 
by malo by$ celkové zní!enie tohto javu v- celej 
populácii, aj ke% sa niektorí jedinci budú na%alej 
chova$ násilnícky. Je pravdou, !e na Slovensku 
ch%ba systematická primárna prevencia, teda 
predchádzanie násiliu. Som presved&ená, !e ak 
chceme dosiahnu$ nulovú  toleranciu  násilia na 
!enách alebo v-"ir"om ponímaní nulovú toleran-
ciu násilia v-rodinách, je potrebné SPOLUpraco-
va*. Myslím t(m, na spoluprácu odborníkov a-za-
anga!ovan(ch aktivistov z-ktoréhoko#vek spektra, 
aj s-rôznymi názormi na problematiku. Nemô!e-
me vylu&ova$ nikoho. Práve naopak. Snahy pre-
sadzova* pri téme domáceho násilia jeden 
model poh+adu a rie"enia problému násilia 
mô'e by* rovnako necitlivé ako doteraj"ie pre-
hliadanie. A-toto platí pre v"etky strany.  

Do boja za odstránenie násilia na !enách a-de-
$och, ale aj násilia páchanom v-na"ich rodinách, 
je potrebné zapoji$ v"etk(ch – "koly, mimovládne 
organizácie, akademická obec, verejn( i- "tátny 
sektor, ale aj  jednotlivé cirkvi a-kres$anské spo-
lo&enstvá. Na základe vlastn(ch skúseností si do-
vo#ujem poveda$, !e zatia# odborn( diskurz nee-
xistuje. A-to je na "kodu obetí. Ak nám naozaj ide 
o- skuto&nú pomoc obetiam domáceho násilia, 
sme „odsúdení“ na spoluprácu. Som presved&e-
ná, !e v-komunikácii nájdeme mnoho prienikov. 

Násilie nie je mo!né tolerova$ v !iadnej podo-
be. Verím, !e mô!eme by$ krajinou, v-ktorej eli-
minujeme násilie na !enách, de$och, na star(ch, 
&i chor(ch #u%och na najni!"iu mo!nú mieru.

INTEGRÁCIA / SLU&BY KRÍZOVEJ INTERVENCIE POSKYTOVANÉ NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU ÁNO PRE &IVOT



19

ABY SLU&BA BOLA DOSTUPNÁ V)ETK.M, 
TREBA NASTAVI0 SPRAVODLIV. SYSTÉM. 
Ne"tátne organizácie urobili v- na"ej spolo&-

nosti obrovsk( kus práce v- oblasti sociálnych 
slu!ieb a-v-sociálnoprávnej ochrane detí a-sociál-
nej kurately. Suplujú rolu "tátu, vysoko efektívne 
nakladajú  s- vynalo!en(mi verejn(mi zdrojmi, 
ale hlavne doká!u poskytova$ slu!by tam, kde 
"tát nie je schopn( toto zabezpe&i$. Neziskov% 
sektor teda zastáva funkcie, ktoré "tát nie je 
schopn% zabezpe$i* a pre podnikate+sk% sek-
tor sú z # nan$ného h+adiska nezaujímavé.

Najvä&"ou preká!kou je poddimenzované 
0 nan&né zabezpe&enie poskytovate#ov sociál-
nych slu!ieb, ktor(mi sú cirkevné alebo ob&ian-
ske organizácie. Ide o neustálu nedôveru pred-
stavite#ov "tátnych a- verejn(ch in"titúcií vo&i 
ob&ianskemu sektoru. Áno, aj po 27 rokoch, roz-
de#ujeme poskytovate#ov sociálnych slu!ieb na 
verejn(ch a-neverejn(ch. 

Problém bude asi v zade0 novaní si cie#a, kto-
r( chceme v- na"ej krajine dosiahnu$. Mali by 
sme chcie$ dosiahnu$ poskytovanie kvalitn(ch 
a- dostupn(ch slu!ieb v spravodlivom prostre-
dí.  Aby sme vytvorili spravodlivé prostredie vo 
verejn(ch slu!bách, museli by sme ma$ v!dy na 

zranite%n&ch skupín obyvate%stva; zasadzujem sa 
za zrovnoprávnenie * nancovania slu$ieb vo verej-
nom záujme. Predkladám  zákony, ktoré by zlep'ili 
ka$dodenn&  $ivot oby#ajn&m %u+om. Ako opozi#-
ná poslanky,a si plním aj kontrolnú úlohu - doze-
ra( na nakladanie s"verejn&mi * nanciami a"v"nepo-
slednom rade kontrolova( prácu na'ich ministrov 
pri prijímaní európskych rozhodnutí.

Chcem zastupova( komunitu, ktorú dobre po-
znám a ktorá pozná m,a. S"rovnak&m nasadením, 
s"ak&m som sa venovala svojmu povolaniu v"pro-
spech %udí v núdzi, chcem sa venova( aj práci v"par-
lamente. Stále je potrebné zápasi( za spravodlivos( 
vo verejnom $ivote.“

pamäti zachovanie princípu solidarity, princípu 
subsidiarity a spravodlivého rozde#ovania ve-
rejn(ch zdrojov. A aby sa to stalo, je nutné de0 -
nova$ verejnú prospe"nos$ v poskytovaní verej-
n(ch slu!ieb. Znamená to zavies$ "tandardy  na 
základe ktor(ch nám musí ís$ o klienta, o dostup-
nos$ slu!by a o efektívnos$ vynalo!en(ch 0 nan&-
n(ch prostriedkov z verejn(ch zdrojov. Teda o 
kvalitu a konkurenciu poskytovanej slu!by, nie o 
to, kto je poskytovate#: verejn(, neverejn(, "tátny, 
ne"tátny, cirkevn(, súkromn(. A preto je naozaj 
nutné zrovnoprávni$ 0 nancovanie poskytova-
te#ov z verejn(ch slu!ieb z verejného a súkrom-
ného sektora na základe ukazovate+ov kvality 
a rozsahu poskytovanej slu'by, a tak vytvori$ 
nediskrimina&né prostredie dopytu a ponuky 
verejnej slu!by. Takto by mal fungova$ spravod-
liv( sociálny "tát, klient by si slobodne vybral 
poskytovate#a slu!by a "tát alebo samospráva 
by mu na túto slu!bu mala rovnako prispieva$, 
ako by to bolo v prípade, keby bol v zariade-
ní sociálnej slu!by zriadenom samosprávou. 
Takto si predstavujem poskytovanie slu!ieb na 
Slovensku. A-len dúfam, !e to nebude a! o-desa$, 
&i dvadsa$ rokov. 

Anna Vere"ová

ANNA VERE+OVÁ
Je zakladate#kou a- dlhoro&nou riadite#kou 

neziskovej organizácie Áno pre !ivot (od r.1998). 
V- sú&asnosti v- organizácii plní úlohu superví-
zorky a-garanta poskytovania -"pecializovaného 
poradenstva. Je &lenkou predsedníctva Fóra !i-
vota a-&lenkou V(boru Sociofóra; anga!ovala sa 
v-Aliancii za rodinu. Externe vyu&ovala na Vysokej 
"kole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al!bety 
v .iline. V-marci 2016 bola vo vo#bách do NR SR 
zvolená za poslanky'u za hnutie O)ANO-NOVA. 
 Má 52 rokov, !ije v Kamennej Porube pri .iline, s 
man!elom Du"anom má pä$ detí.

„Ako poslanky,a NR SR sa venujem prorodin-
nej a" sociálnej politike, politike zamestnanosti 
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20 A) Pre#o vy osobne , Vá$ tím, vykonávate, po-
skytujete, ponúkate práve také% slu&by?   
Slu!by v- domácom prostredí poskytujeme 

preto, lebo som/sme  presved&ení, !e ka!d( 
&lovek sa cíti najlep"ie doma … &i v zdraví alebo 
v chorobe. Ka!d( z- nás má osobnú skúsenos$, 
ktorá viedla k- tomu, !e sa venujeme slu!bám 
v-domácom prostredí. 

B) Popí$te sú#asn! stav práce, slu&by, ktorú 
poskytujete?

Poskytujeme komplexnú domácu slu!bu u 
klientov doma. Na"e slu!by sú vyh#adávané, je 
po nich ve#k( dopyt. Vzh#adom v"ak  na dlhoro&-
ne nerie"ené spolu0 nancovanie opatrovate#skej 
slu!by z-verejn(ch zdrojov, sme museli pristúpi$ 
k- tomu, !e na"e ceny sú odrazom ekonomicky 
oprávnen(ch nákladov, ktoré sú pre mnohé ro-
diny vysoké. Situácia sa v-opatrovate#skej slu!be 
radikálne zmenila k-hor"iemu v r. 2009, ke% za&al 
plati$ nov( zákon o- sociálnych slu!bách, ktor( 
rozdelil poskytovate#ov na verejn(ch a- nevere-
jn(ch  a- za&alo by$ na rozhodnutí samosprávy, 
&i príspevok na svojho ob&ana neverejnému 
poskytovate#ovi dá lebo nie.  Samospráv, ktoré 
prispievajú svojim ob&anom aj ke% si vyberú ne-
verejného poskytovate#a opatrovate#skej slu!by,  
je ako "afranu.  Je to zjavná diskriminácia &asti 
ob&anov, ktorí rovnako ako ostatní, platili dane 
a-odvody a-prispievali tak do spolo&ného balíka 
verejn(ch zdrojov. 

C) 'ím je pod(a vás táto sociálna práca nová 
a%iná, ako je be&né na Slovensku?

Domáca opatrovate#ská slu!ba nie je nová 
slu!ba … existuje tu u! dávno, av"ak jej spojenie 
s-domácou o"etrovate#skou a-rehabilita&nou sta-
rostlivos$ou je nové. Vytvárame multidisciplinár-
ne tímy, opatrovate#ka,  sestra a- fyzioterapeut, 
ktorí preberajú pacienta do svojej starostlivosti 
a-koordinujú svoje náv"tevy u-pacienta. 

D) Ako ste objavili, ako ste sa prepracovali  
k%poznaniu a%realizácii inovácie práce, slu&-
by, ktorú poskytujete?

Od za&iatku poskytovania domácej o"etro-
vate#skej starostlivosti pred 20 rokmi, sme pri 
náv"tevách u-pacientov zistili, !e im nesta&í len 

O+ETROVATE)SKÁ STAROSTLIVOS5, NA+A CESTA 
Bo$ena Bu'ová 
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o"etri$ ranu, prele!aninu, ale !e potrebujú aj uro-
bi$ hygienu, vymeni$ plienky, okúpa$, prinies$ 
jedlo, da$ najes$ a-podobne,  &o nie je kompeten-
ciou sestry ale opatrovate#ky.  Tie! sme zistili, !e 
mnohí na"i pacienti by sa pri správnom prístupe 
mohli e"te zmobilizova$, nemuseli by  by$ le!i-
acimi a-dokázali by by$ e"te sebesta&n(mi a-sa-
mostatn(mi pri základn(ch úkonoch.  Preto sme 
to tímu zapojili aj fyzioterapeuta, ktor( chodí 
pravidelne nieko#kokrát  t(!denne a- vykonáva 
s- pacientom mobiliza&né cvi&enia a- v- prípade 
lekárskej diagnózy vy!adujúcej lie&ebnú rehabi-
litáciu mu doká!e poskytnú$ aj tú. 

E) Ako by musel systém vyzera), aby slu&ba, 
ktorú vy  v%sú#asnosti poskytujete, bola be&-
ná a%dostupná pre v$etk!ch?

Je potrebné rie"i$ jej 0 nancovanie z-verejn(ch 
zdrojov a-zo zdravotného poistenia. 

*as$ nákladov za opatrovate#skú slu!bu by 
mala by$ 0 nancovaná pre ka!dého klienta pod#a 
stup'a jeho odkázanosti a- nie pod#a toho, &i je 
u- verejného alebo neverejného poskytovate#a. 
Samospráva na jednej strane „rozdáva“ svoje 0 -
nancie malému okruhu „svojich“ klientov t(m, !e 
im slu!by poskytuje za symbolické ceny, ale ostat-
ní klienti nedostávajú ni&. Verejné 0 nancie by mali 
by$ spravodlivo rozdelené medzi v"etk(ch odká-
zan(ch klientov, ob&anov danej samosprávy.  

Úhrady zo zdravotného poistenia by mali 
tie! odrá!a$ skuto&nú &asovú náro&nos$ práce 
a-kvali0 káciu pracovníka. Nie je mo!né, aby ho-
dinov( v(kon bol ohodnoten( 3-4 eurami, a-aby 
sa pri náv"teve sestry a-fyzioterapeuta u-daného 
pacienta zaplatila náv"teva len jednému z-nich. 

Je potrebné, aby sa kone&ne vypo&ítali eko-
nomicky oprávnené náklady spojené so sociál-
nymi slu!bami a- zdravotnou starostlivos$ou a 
v"etky úhrady &i príspevky  sa odvíjali od nich. 

V- prostredí., kde nie je dostatok verejn(ch 
zdrojov, je potrebné jasne pomenova$ &o je 
mo!né hradi$ z-nich a-&o u! nie, a-ur&i$ pravidlá. 

F) 'o sú v%sú#asnosti najvä#$ie preká&ky vo va-
$ej práci?

Nedostatok kvalitného najmä opatrovate#-
ského personálu. Kvôli dlhodobému nerie"eniu 
0 nancovania  odi"li  a-stále odchádzajú mnohé 
kvalitné sily do zahrani&ia, kde dostali násobne 
vy""ie mzdy. 

G) Od koho prijímate najvä#$iu podporu preto, 
#o robíte? 

Máme vnútorné presved&enie, !e komplexné 
domáce slu!by sú to najlep"ie, &o chorému a od-
kázanému &loveku mô!eme ponúknu$.

H) Ako si predstavujete vami poskytované 
slu&by na Slovensku o 10 rokov? 

V"etko závisí od toho, &i sa zmení 0 nanco-
vanie, &i bude mo!né slu!by rozvíja$, získava$ 
kvalitn( personál, %alej ho do"ko#ova$ a- budo-
va$ tak kvalitu  v- domácich slu!bách. Ak by sa 
to podarilo o- 10 rokov, mô!eme ma$ kvalitnú 
komplexnú domácu slu!bu, ktorá bude reago-
va$ na potreby ob&anov. Mnohí #udia tak budú 
môc$ zostáva$ &o najdlh"ie vo svojom domácom 
prostredí, nebudú musie$ by$ hospitalizovaní, &i 
umiest'ovaní v-pobytov(ch sociálnych zariade-
niach a-kone&ne sa naplní aj idea dein"tituciona-
lizácie, o-ktorej politici stále len re&nia. 

Doc. MUDr. Bo!ena Bu"ová, CSc., MPH
Riadite#ka ADOS Harris Slovakia a-s. 

a-opatrovate#skej slu!by Empatia n.o.
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KTO SME A(!O ROBÍME?KTO SME A(!O ROBÍME?
Zdru$enie na pomoc %u+om s"mentálnym postih-Zdru$enie na pomoc %u+om s"mentálnym postih-

nutím v"Slovenskej republike (ZPMP v"SR) je stabilná nutím v"Slovenskej republike (ZPMP v"SR) je stabilná 
organizácia s" celoslovenskou pôsobnos(ou, ktorá organizácia s" celoslovenskou pôsobnos(ou, ktorá 
zdru$uje takmer 10000 osôb v"46 #lensk&ch organizá-zdru$uje takmer 10000 osôb v"46 #lensk&ch organizá-
ciách, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu. Aktivity ciách, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu. Aktivity 
v"prospech %udí s"mentálnym postihnutím realizuje u$ v"prospech %udí s"mentálnym postihnutím realizuje u$ 
36 rokov, snahou zdru$enia je, aby sa stali plnohod-36 rokov, snahou zdru$enia je, aby sa stali plnohod-
notnou sú#as(ou spolo#nosti so svojimi právami, ale notnou sú#as(ou spolo#nosti so svojimi právami, ale 
aj povinnos(ami. Tieto snahy sú v" súlade s" nap-,a-aj povinnos(ami. Tieto snahy sú v" súlade s" nap-,a-
ním viacer&ch strategick&ch dokumentov, ale najmä ním viacer&ch strategick&ch dokumentov, ale najmä 
v"súlade s"Dohovorom OSN o"právach osôb so zdra-v"súlade s"Dohovorom OSN o"právach osôb so zdra-
votn&m postihnutím, ktorého nap-,anie pova$uje za votn&m postihnutím, ktorého nap-,anie pova$uje za 
k%ú#ové pri posudzovaní $ivotn&ch podmienok a"kva-k%ú#ové pri posudzovaní $ivotn&ch podmienok a"kva-
lity $ivota %udí s"mentálnym postihnutím. lity $ivota %udí s"mentálnym postihnutím. 

Hlavn&m poslaním ZPMP v" SR je v'eobecná Hlavn&m poslaním ZPMP v" SR je v'eobecná 
podpora #inností a opatrení zameran&ch v pro-podpora #inností a opatrení zameran&ch v pro-
spech %udí s mentálnym postihnutím a ich rodín spech %udí s mentálnym postihnutím a ich rodín 
bez oh%adu na to, #i sú #lenmi zdru$enia. Zdru$e-bez oh%adu na to, #i sú #lenmi zdru$enia. Zdru$e-
nie má dlhoro#nú odbornú prax v"oblasti integrá-nie má dlhoro#nú odbornú prax v"oblasti integrá-
cie %udí s" mentálnym postihnutím, má skúsenosti cie %udí s" mentálnym postihnutím, má skúsenosti 
nielen v"priamej práci s"cie%ovou skupinou v"oblasti nielen v"priamej práci s"cie%ovou skupinou v"oblasti 
poradenstva, vzdelávania, vo%ného #asu, ale aj poradenstva, vzdelávania, vo%ného #asu, ale aj 
skúsenosti pri tvorbe a" pripomienkovaní legisla-skúsenosti pri tvorbe a" pripomienkovaní legisla-
tívy, vytvárania antidiskrimina#nej metodiky a"pri tívy, vytvárania antidiskrimina#nej metodiky a"pri 
navrhovaní systematick&ch zmien v" oblasti sta-navrhovaní systematick&ch zmien v" oblasti sta-
rostlivosti o"%udí s"mentálnym postihnutím. rostlivosti o"%udí s"mentálnym postihnutím. 

Dôle!ité je i- to, !e zdru!enie tvoria priamo Dôle!ité je i- to, !e zdru!enie tvoria priamo 
#udia s- mentálnym postihnutím, rodi&ia, opat-#udia s- mentálnym postihnutím, rodi&ia, opat-
rovníci, odborníci a- sympatizanti a- !e má ve#a rovníci, odborníci a- sympatizanti a- !e má ve#a 

SLU.BY, KTORÉ MAJÚ ZMYSEL
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skúseností s-tvorbou a realizáciou samostatn(ch skúseností s-tvorbou a realizáciou samostatn(ch 
i- partnersk(ch projektov. Spolo&nou snahou i- partnersk(ch projektov. Spolo&nou snahou 
v"etk(ch v-zdru!ení je dosiahnu$, aby aj v !ivote v"etk(ch v-zdru!ení je dosiahnu$, aby aj v !ivote 
t(chto #udí boli samozrejmos$ou naplnené #ud-t(chto #udí boli samozrejmos$ou naplnené #ud-
ské práva, aby sa mohli vzdeláva$, pracova$, !i$ ské práva, aby sa mohli vzdeláva$, pracova$, !i$ 
!ivot v komunite, ma$ dostatok podporn(ch slu-!ivot v komunite, ma$ dostatok podporn(ch slu-
!ieb a by$ &o najviac samostatní, ako sa len dá.!ieb a by$ &o najviac samostatní, ako sa len dá.

Na Republikovej centrále ZPMP v-SR pracuje Na Republikovej centrále ZPMP v-SR pracuje 
skvel( tím odborníkov z oblasti sociálnej práce, skvel( tím odborníkov z oblasti sociálnej práce, 
sociálnej pedagogiky a- "peciálnej pedagogiky. sociálnej pedagogiky a- "peciálnej pedagogiky. 
Aktivity realizujeme na celoslovenskej, regionál-Aktivity realizujeme na celoslovenskej, regionál-
nej a- aj komunitnej úrovni. Na celoslovenskej nej a- aj komunitnej úrovni. Na celoslovenskej 
úrovni ide najmä o-#udskoprávne projekty, pub-úrovni ide najmä o-#udskoprávne projekty, pub-
lika&nú &innos$, aktivity zamerané na rúcanie 
predsudkov, ako napr. De' kriv(ch zrkadiel, &i 
sú$a!ná prehliadka v(tvarn(ch prác #udí s-men-
tálnym postihnutím z-celého Slovenska V(tvarn( 
salón ZPMP, spolupráca so zahrani&ím, obhajoba 
práv a-záujmov, o-ktorej by sme toho mohli sku-
to&ne ve#a napísa$ (mo!no niekedy inokedy -) . 

Máme akreditáciu Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a- rodiny SR na poskytovanie "pe-
cializovaného sociálneho poradenstva a- sme 
registrovan(m subjektom v Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji na poskytovanie "peciali-
zovaného poradenstva pod#a zákona &. 448/ Z. 
z. o sociál nych slu!bách a o zmene a doplnení 
zákona &. 455/1991 Zb. o- !ivnostenskom pod-
nikaní (!ivnostensk( zákon) v znení neskor"ích 
predpisov. Poskytujeme základné a- "pecializo-
vané sociálne poradenstvo pre #udí s- mentál-
nym postihnutím a-ich rodiny. Napomáhame pri 

integrácii a- inklúzii #udí s-mentálnym postihnu-
tím do spolo&nosti, podporujeme ich nezávis-
lej"í !ivot a samostatnú sociálnu existenciu,- za-
chovanie a-stabilizáciu prirodzeného rodinného 
prostredia, rozvíjame potenciál a osobnos$ #udí 
s- mentálnym postihnutím. Cie#om je- participá-
cia na !ivote rodiny i-sociálnom prostredí,-spo-
lo&nosti, zlep"enie kvality !ivota. Jednotlivcom 
pomáhame pri odstra'ovaní sociálnych bariér 
a-poskytujeme pod#a potreby pomoc pri ochra-
ne práv a-záujmov v-rôznych oblastiach !ivota.

Sociálna rehabilitácia a- vzdelávacie aktivity 
tvoria &as$ na"ej práce. Venujeme sa podpore 
a- nácviku zru&ností vedúcich k- samostatnos-
ti, nezávislosti a- sebesta&nosti dospel(ch #udí 
s-mentálnym postihnutím. Stretnutia sú zaciele-
né predov"etk(m na posil'ovanie kompetencií 
v-oblasti sociálnej komunikácie a-orientácie v-!i-
votnom priestore. Pripravujeme a- realizujeme 
vzdelávacie kurzy ako sú napr. kurzy anglického 
jazyka, kurz komunika&n(ch a- sociálnych zru&-
ností, fotokrú!ok, kurzy práce s-po&íta&om a-iné. 

V(znamnou oblas$ou práce je sebaobhajova-
nie. Sebaobhajovanie je podporná metóda pre 
#udí s mentálnym postihnutím, ktorú uplat'u-
jeme pri práci so skupinou, so zrete#om na "pe-
ci0 ká danej skupiny. Cie#om je sprostredkova$ 
klientom &o mo!no najviac informácií v im pri-
jate#nej forme a podporova$ rozvoj sociálnych 
a komunika&n(ch kompetencií. Sebaobhajca 
sa u&í by$ zodpovedn(m sám za seba, spozna$ 
a háji$ svoje práva, lep"ie pochopi$ pre!ívanie a 
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správanie seba aj in(ch #udí, u&í sa reagova$ na 
svoje potreby, identi0 kova$ a realizova$ svoje 
sny, plány. Sebaobhajovaním sa taktie! posil'u-
jú a upev'ujú u! získané schopnosti a zru&nosti, 
neustále sa rozvíjajú %alej, #udia s mentálnym 
postihnutím si budujú potrebnú sebadôveru, 
schopnosti sebaprezentácie, efektívnej komu-
nikácie. To ich postupne vedie k osamostatne-
niu, sebarealizácii, nezávislému !ivotu. V"etky 
tieto spomenuté aspekty smerujú k inklúzii #udí 
s-mentálnym postihnutím. 

I ke% je sebaobhajovanie zamerané na podpo-
ru jednotlivca, realizuje sa v skupine. Ú&astníci tak 
majú mo!nos$ spozna$ rozmanitos$ názorov, na-
u&i$ sa optimálnej"ie kooperova$, budova$ sociál-
ne vz$ahy. Stretnutia prebiehajú za prítomnosti 
lídrov. Je to dlhodobá a systematická práca a ako 
taká vy!aduje vysokú odbornos$, jednak v oblasti 
"peci0 ckej podpory #udí s mentálnym postihnu-
tím, a rovnako tak v metodike samotného seba-
obhajovania, ktoré má stanovené jasné pravidlá.

A PRE!O POSKYTUJEME PRÁVE TAKÉTO SLU&BY? 
Vypl(va to u! zo samotnej podstaty na"ej or-

ganizácie, z- toho, kto ju tvorí a- aké sú potreby 
#udí, ktorí sa na nás obracajú. )udia s-mentálnym 
postihnutím sú skuto&ne "peci0 ckou skupinou, 
ktorá vo v"eobecnosti potrebuje istú mieru ce-
lo!ivotnej podpory zah4'ajúcu aj programy ce-
lo!ivotného vzdelávania a- nácviku !ivotn(ch 
zru&ností. Vo svojich !ivotoch postupne &elia 

situáciám, na ktoré neboli pripravení. Dospelí #u-
dia s mentálnym postihnutím, ktorí sa sna!ia !i$ 
&o najsamostatnej"ie, ako sa len dá, v komunite, 
kde sa narodili, musia stále &eli$ mnoh(m preká!-
kam. +koly, ktoré absolvovali, ich na samostatn( 
!ivot dostato&ne nepripravili, mnohé rodiny v 
snahe ochráni$ ich pred v"etk(m zl(m ich svoj-
im ochranárstvom zneschopnili na samostatné 
fungovanie a verejnos$ je plná predsudkov. *o 
s t(m? Mo!nou cestou, ako im pomôc$ za&leni$ 
sa, je práve poskytnutie kvali0 kovanej odbornej 
pomoci a podpory. Nástroje ako sociálne pora-
denstvo (základné i "pecializované), sociálna 
rehabilitácia a v rámci nej %al"ie vzdelávanie a 
tréningy pod#a individuálnej potreby pova!u-
jeme pre tieto ú&ely za mimoriadne vhodné a 
!iadúce. V"etky praktické vedomosti a-zru&nosti, 
ktoré sa #udia s-mentálnym postihnutím nau&ia, 
od#ah&ujú a-zni!ujú rozsah %al"ích slu!ieb, ktoré 
vyu!ívajú.

AKO SME OBJAVILI, AKO SME SA PREPRACOVALI( 
K(POZNANIU A(REALIZÁCII INOVÁCIE PRÁCE, 
SLU&BY, KTORÚ POSKYTUJEME?
Postupne. Dôle!ité bolo sledova$, po&úva$ 

klientov. Oni sami a ich rodiny najlep"ie vedia, 
&o potrebujú. Ka!dá slu!ba, ak je poskytovaná 
dlhodobo, by sa mala vyvíja$ spolu s klientom, 
ktorému je poskytovaná. A tak, aj ke% z poh#adu 
terminológie ide stále o rovnakú slu!bu, jej ob-
sah, formy a metódy poskytovania sa menia.

INTEGRÁCIA / SLU&BY, KTORÉ MAJÚ ZMYSEL
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AKO BY MUSEL SYSTÉM VYZERA0, 
ABY PRÁCE, SLU&BA, KTORÚ VY 
V(SÚ!ASNOSTI POSKYTUJETE, BOLA BE&NÁ 
A(DOSTUPNÁ PRE V)ETK.CH?
Systém by musel by$ primárne zameran( na 

slu!by komunitného charakteru, hlavn(m cie#om 
systému by malo by$ podporova$ zotrvanie klienta 
v jeho prirodzenom prostredí a, pod#a mo!nosti, 
&ím intenzívnej"ie zapojenie do !ivota komunity. 

AKÉ SÚ NAJVÄ!)IE PREKÁ&KY V(NA)EJ PRÁCI?
Za najvä&"ie preká!ky v- na"ej práci rozhod-

ne mo!no pova!ova$ 0 nancovanie slu!ieb pre 
znev(hodnené skupiny. Nemáme na mysli iba 
sociálne slu!by, ale aj vzdelávanie, slu!by na 
podporu aktívneho trávenia vo#ného &asu. Ako 
organizácia vieme, &o v"etko by sa dalo pre na"u 
cie#ovú skupinu urobi$, vieme to, !e cie#ová sku-
pina by mala záujem. Av"ak spôsob a rozsah 0 -
nancovania z verejn(ch zdrojov neumo!'uje, 
aby sme mohli v"etky svoje aktivity kontinuálne 
rozvíja$. Získavanie ch(bajúcich 0 nancií zabe-
rá mno!stvo &asu, ktor( by sme rad"ej venovali 
práci pre #udí a s #u%mi. 

OD KOHO PRIJÍMAME NAJVÄ!)IU PODPORU 
PRE TO, !O ROBÍME?
Na túto otázku zodpovieme vo viacer(ch rovi-

nách. Finan&nú podporu ako organizácia predo-
v"etk(m z- Bratislavského samosprávneho kraja 
(v súvislosti s poskytovaním sociálnych slu!ieb), 
od Ministerstva kultúry SR a-&iasto&ne od MPSVR 
SR prostredníctvom dotácií na niektoré vybrané 
&innosti. Obraciame sa na rôzne nadácie, spon-
zorov a-pod. tak, ako asi v"etky mimovládne ne-
ziskové organizácie.

1al"ou rovinou je psychická podpora od ro-
di&ov #udí s-mentálnym postihnutím, ktor(m po-
skytujeme na"e slu!by, ale aj od dobrovo#níkov, 
ktorí bez nároku na mzdu pomáhajú pri viace-
r(ch aktivitách. Samotní #udia s-mentálnym po-
stihnutím nám odovzdávajú ve#a lásky a-doká!u 
nás nabi$ pozitívnou energiou.

Poslednou rovinou je vzájomná pomoc me-
dzi kolegami, supervízia, podpora od svojich 
nadriaden(ch. Podpora v-samotnom pracovnom 
tíme a-záujem o-vec je jedine&ná. A-niektoré ko-
legyne vravia, !e bez osobnej podpory z-vlastnej 
rodiny by to ne"lo. Áno, &astokrát je na"a práca 
ve#mi $a!ká a- frustrujúca, ke% bojujeme za nie-
&o, &o by malo by$ prirodzené a- nará!ame na 
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odpor okolia, alebo ke% nevidíme v(sledky prá-
ce hne%...potom v"ak prídu svetlej"ie dni. A-po-
máhame si navzájom.

AKO SI PREDSTAVUJEME NAMI POSKYTOVANÉ 
SLU&BY NA SLOVENSKU O 10 ROKOV? 
Veríme tomu, !e vä&"ina nami poskytovan(ch 

slu!ieb bude absolútne dostupná a prístupná. 
Spoliehame sa aj na to, !e budú poskytované 
slu!by, ktoré teraz na Slovensku e"te neexistujú 
alebo sú poskytované iba minimálne. Uvedo-
mujeme si, !e jedn(m z-vrcholov integra&ného 
procesu je zamestnanie sa. Preto by sme chceli 
zárove' zabezpe&i$ aj vzdelávanie v-oblastiach, 
ktoré priamo pozitívne ovplyv'ujú mo!nosti 
#udí s- mentálnym postihnutím získa$ zamest-
nanie. Pri identi0 kovaní rozvojov(ch mo!ností 
v- oblasti celo!ivotného vzdelávania dospel(ch 
#udí s- mentálnym postihnutím sme vychádzali 
z-podmienky komplexnosti, ktorá v-sebe zah4'a 
viacero prvkov:

1. sprostredkovanie teoretick(ch a- akademic-
k(ch vedomostí a- zru&ností pre dospel(ch 
#udí s-mentálnym postihnutím,

2. sprostredkovanie praktick(ch zru&ností a-mo!-
nos$ ich dlhodobého overenia v- reálnych 
podmienkach,

3. zabezpe&enie vysokého stup'a samo0 nanco-
vate#nosti aktivít z-dlhodobého h#adiska.

O-desa$ rokov bude inovatívny projekt BIVIO 
(www.bivio.sk), ktor( sme za&ali realizova$ v-mi-
nulom roku a-ktor( je primárne zameran( na prí-
pravu #udí s-mentálnym postihnutím na prácu a 
na zamestnanie, úspe"n(. O-desa$ rokov bude-
me poskytova$ slu!by Vám, ktorí prídete do ho-
tela alebo na"ej re"taurácie alebo si prídete po 
vy&istené veci do na"ej prá&ovne. Tu Vás obslú!i 
personál, ktorí budú tvori$ rôzni #udia bez a-aj so 
zdravotn(m postihnutím. Privítajú Vás s- úsme-
vom. A- ke% prídete s- mal(mi de$mi, tak ur&ite 
nav"tívte na"e detské ihrisko alebo si odd(chnite 
v-na"ej záhrade. Veríme, !e BIVIO bude 0 nan&ne 
sebesta&né a svojou profesionalitou a-kvalitou sa 
bude samo propagova$,- získava$ si zákazníkov, 
ktorí mu budú "íri$ dobré meno. A-dobré meno 
#udí s-mentálnym postihnutím.

PhDr. Iveta Mi"ová, riadite#ka RC ZPMP v SR
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27OZ Vagus vzniklo v 
roku 2011 s cie#om vy-
tvára$ programy pre 
#udí bez domova. *as$ 
ná"ho tímu pracovala 
v minulosti v programe 
terénnej sociálnej práce 
v OZ Proti prúdu, ktoré 
v"ak muselo program 
vo ve#mi krátkej dobe z 
dôvodu transformácie 
slu!ieb a pre nedosta-
tok 0 nan&n(ch zdrojov 
ukon&i$. Nako#ko i"lo 
o zimné obdobie, ná" 
tím vyhodnotil situáciu 
ako krízovú. Ke%!e sme 
videli, !e slu!ba je pre 
#udí dôle!itá, za&ali sme pod OZ Vagus bojova$ 
o pre!itie programu. Napokon sa program Stre-
etwork podarilo zachráni$ a bol na"im pilotn(m 
projektom, na ktorého základe sme za&ali budo-
va$ systém na"ich slu!ieb %alej. Ka!d( z na"ich 
%al"ích programov vznikol ako reakcia na kon-
krétnu potrebu v práci s #u%mi bez domova, kto-
rú sme v-OZ VAGUS vnímali.

V sú&asnosti máme rozbehnuté tri programy, 
ktoré na seba nadväzujú. Terénnu sociálnu prá-
cu Streetwork, Nízkoprahové denné centrum 
DOMEC s integra&n(mi projektami a kaviare' 
DOBRE&DOBRÉ, kde zamestnávame #udí bez 
domova.

Program Streetwork v sú&asnosti prechádza 
transformáciou, kedy máme okrem ve&ern(ch 
slu!ieb od pondelka do soboty od 17:00-22:00 
aj denné slu!by. Hlavn(m cie#om programu je 
zni!ovanie rizík spojen(ch so !ivotom na ulici 
tzv. harm reduction. Systematicky nav"tevujeme 

#udí bez domova priamo na miestach, kde sa 
zdr!iavajú alebo preb(vajú. 

V systéme práce s #u%mi, aj s t(mi, ktor(ch 
kontaktujeme prostredníctvom streetworku, 
nám pomáha skvalit'ova$ proces denné cen-
trum DOMEC, ktorého cie#om je vies$ #udí bez 
domova k efektívnemu vyu!itiu ich &asu resp. 
u&i$ ich &as vyu!íva$. 

DOMEC poskytuje stravu, hygienu, o"etrenie 
a sociálne poradenstvo. V spolupráci s Magistrá-
tom hl. mesta Bratislava a mestskou &as$ou Nové 
Mesto máme spustené upratovacie projekty pro-
stredníctvom ktor(ch mô!eme #u%om bez domo-
va ponúknu$ postupné zapojenie sa do pracovné-
ho procesu, v ktorom sa obnovujú ich pracovné 
návyky s podporou sociálneho pracovníka. 

Zriadením DOMCA sme rie"ili mnohé sociál-
ne po!iadavky #udí bez domova, ktoré sme im 
neboli schopní naplni$ formou streetworku. 
Poskytli sme im pevné miesto, kde mô!u trávi$ 

 „SOM V1A*NÁ ZA PODPORU, 
KTORÚ CÍTIM PRÁVE OD )UDÍ BEZ DOMOVA“

Petra Kollárová



28

INTEGRÁCIA / SOM V2A!NÁ ZA PODPORU, KTORÚ CÍTIM PRÁVE OD 1UDÍ BEZ DOMOVA

ur&itú &as$ d'a. Okrem t(chto základn(ch slu-
!ieb máme mo!nos$ zapája$ #udí bez domova 
do pravideln(ch prác a sledova$ ich záujem a 
aktivitu. Taktie! im poskytujeme odborné po-
radenstvo, kde sa sna!íme identi0 kova$ prob-
lém ich aktuálneho stavu a h#ada$ mo!né rie-
"enia. Na základe t(chto faktorov sme schopní 
identi0 kova$ #udí, ktorí sú schopní pracova$ a 
majú záujem pravidelne pracova$. DOMEC je 
miesto, kde spoznávame budúcich &a"níkov 
integra&ného programu prosociálnej kaviar-
ne DOBRE&DOBRÉ na Nedbalovej ulici. Budú-
ci &a"níci prechádzajú polro&n(m prípravn(m 
programom, v rámci ktorého absolvujú pra-
videlné skupinové socioterapie, "kolenia na 
obsluhovanie a komunikáciu so zákazníkom a 
prípravu nápojov. Minimálne dva mesiace vo-
pred by mali budúci zamestnanci ma$ zabez-
pe&ené ubytovanie, aby boli pripravení na pra-
covn( proces. Za&iatkom pracovného procesu 
sa za&ína aj nepríjemná &as$ integra&ného pro-
cesu. Spo&íva v tom, !e sa po&as neho prihlásia 
exekútori, ke%!e #udí zamestnávame na trval( 
pracovn( pomer. Táto &as$ je tou, pre ktorú je 
pre #udí bez domova $a!ké sa zamestna$ nielen 
z poh#adu splácania dlhov, ale aj kvôli strachu 
a obavám, ktoré táto situácia vyvoláva u ich za-
mestnávate#ov. To je faktor, ktor( robí kaviare' 
bezpe&n(m miestom pre "tart v odd/!ovaní a 
integrácii. V tejto etape sociálni pracovníci na-
stavujú splátkov( kalendár, aby suma, ktorá im 
zostane bola adekvátna nevyhnutn(m potre-
bám ako je strava a b(vanie.

Zriadenie kaviarne bol dal"í logick( krok v na-
"om poznaní po zriadení DOMCA. DOBRE&DOB-
RÉ je pre #udí bez domova formou chráneného 
pracoviska, ktoré sa sna!íme ako VAGUS vytvo-
ri$ napriek tomu, !e legálna forma chráneného 
pracoviska pre znev(hodnené skupiny ako sú 
#udia bez domova nie je mo!ná, lebo jediní kto-
rí sú oprávnení ma$ chránené zamestnávanie 
sú telesne a du"evne znev(hodnení. DOBRE&-
DOBRÉ ako “chránené pracovisko” poskytuje pre 
#udí bez domova viacero resocializa&n(ch fakto-
rov. Vytvárajú si návyk na pravidelnú pracovnú 
dobu, postupné preberanie zodpovednosti na 
pracovisku, zvykajú si na komunikáciu s nadria-
den(mi, v tíme a rôznymi typmi zákazníkov. 
Pravideln(m príjmom sa vytvára základ pre ich 

prinavrátenie do "tandardného ekonomického 
a spolo&enského !ivota. *lovek bez domova ako 
zamestnanec kaviarne má mo!nos$ v spolupráci 
so sociálnym poradcom h#ada$ mo!nosti uby-
tovania formou ubytovní a neskôr podnájmov. 
Za&ína pravidelne spláca$ svoje dlhy. Spolo&ne 
so sociálnym poradcom sa vytvárajú podmien-
ky, aby z aktuálneho príjmu po nastavení splátok 
a exekúcii zamestnancom kaviarne zostával do-
statok 0 nancií na zabezpe&enie ich potrieb ako 
je nákup oble&enia, hygieny, stravy a kultúrneho 
vy!itia. Stabilita zamestnania je garantovaná na 
obdobie jedného roka.

Pracovn( pomer v kaviarni za&ína kontraktom 
uzatvoren(m so sociálnym poradcovm, kde sú 
de0 nované ciele, ktoré chce klient prostredníc-
tvom práce v kaviarni a po&as doby, kedy je v ka-
viarni zamestnan( dosiahnu$. Tieto ciele vystihujú 
jeho predstavu o uplatnení sa v !ivote. Po&as celej 
doby zamestnania v kaviarni je zamestnanec kon-
frontovan( s t(mito cie#mi a smerovan( k t(mto 
cie#om. Pracovník postupne preberá vy""iu mieru 
zodpovednosti za svoj !ivot v práci aj v súkromí. 

To &o si na kaviarni DOBRE&DOBRÉ vá!im je, 
!e nestigmatizuje. Nie je na"ím cie#om poukazo-
va$ na #udí bez domova a robi$ z nich atrakciu. 
Na"ím cie#om je, aby sa #udia bez domova “stra-
tili” medzi ostatn(mi &a"níkmi a barmanmi ka-
viarne. Toto zistenie má by$ a! dodato&né a o to 
prekvapivej"ie. Kaviare' vytvára dojem tradi&nej 
bratislavskej kaviarne dizajnom aj sortimentom, 
ktor( ponúkame. *a"níci majú ako jednotné ele-
gantné oble&enie, v ktorom nerozoznáte &i ide o 
&loveka bez domova alebo iného zamestnanca 
kaviarne.

Ke%!e integra&n( proces predstavuje pomy-
selné schody tak nám po poskytnutí terénnej 
práce a nízkoprahového denného centra ch(bal 
%al"í krok. )udí bez domova, ktor(ch sme sa sna-
!ili integrova$ do be!ného !ivota sme &asto stre-
tali opä$ nako#ko v ich v zamestnaniach ch(bal 
sociálno-ekonomick( aspekt. V tomto %al"om 
kroku sme zo zamestnancom kaviarne v u!"om 
kontakte po&as jeho reálneho !ivota v &ase in-
tegrácie. Vnímame ho v kontexte dochádzky do 
práce, správania sa po&as pracovnej doby, tráve-
nia jeho vo#ného &asu a zdielania problémov, s 
ktor(mi sa stretá. Cie#om je sprevádza$ klienta v 
tomto procese a poskytova$ mu podporu v&as a 
rôznymi formami. 
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Pre poskytovanie tejto úrovne pomoci pre 
#udí bez domova v sú&asnosti ch(bajú adek-
vátne legislatívne podmienky. Ako VAGUS sa 
sna!íme upozorni$ na nedostatok v legislatíve. 
Napríklad pre zdravotne postihnut(ch je mo!-
né vytvára$ chránené dielne a pracoviská, ktoré 
sú ekonomicky zv(hod'ované. Pri tomto druhu 
zamesntancov bez domova je preto náro&né 
vytvori$ udr!ate#né formy zamestnania resp. so-
ciálneho podnikania. Naviac pracovníci s pôvo-
dom bez domova si vy!adujú aj v tomto "tádiu 
&asto aj odbornú zdravotnú pomoc napr. pri rie-
"ení závislosti. V mnoh(ch prípadoch sa situácia 
skomplikuje na tom, !e zamestnanec má záujem 
o svoju vlastnú resocializáciu, ale jeho progres 
limituje aj jeho zdravotn( stav a kvôli tomu, !e 
v-krátkom &ase nie je schopn( splati$ 40% dlhu 
na zdravotnom poistení mu nemô!e by$ poskyt-
nutá zdravotná pomoc. Aplikova$ tento vy""í 
stupe' pomoci v "ír"om meradle by bolo mo!né 
pri splnení viacer(ch predpokladov. Bola by ne-
vyhnutná spolupráca z miestnymi samospráva-
mi pri zapojení #udí bez domova do pomocn(ch 
prác. Potrebné by boli taktie! da'ové a ekono-
mické ú#avy pre podnikate#ov, ktorí sa rozhodnú 
zapoji$ do pracovného procesu znev(hodnenú 
skupinu #udí bez domova. Av"ak vzh#adom na ná-
roky na ich integráciu nie je mo!né o&akáva$, !e 
v"etky odborné otázky zvládne sám zamestná-
vate#, ale je tu potrebná odborná spolupráca so 
"pecializovan(m sociálnym pracovníkom, ktor( 
vedie a superviduje konkrétneho zamestnanca.

Z dlhodobého h#adiska je naliehavá otáz-
ka ako zabezpe&i$ stabilnú formu 0 nancova-
nia neziskového sektora s t(mto zameraním, 
nako#ko existencia na báze krátkodob(ch a 
neist(ch 0 nan&n(ch zdrojov zamestnáva od-
born(ch pracovníkov vyh#adávaním zdrojov 
a t(m od&erpáva ich odbornú kapacitu pre 
skvalit'ovanie procesu integrácie. Zlep"ením 
foriem dotácii od samospráv a "tátnych zdro-
jov a roz"írením po&tu sociálnych podnikov by 
sa mohla vytvori$ funk&nej"ia stratégia rie"enia 
bezdomovectva.

Pre vytvorenie tohoto viacúrov'ového sys-
tému pomoci pre #udí bez domova sme po&as 
celého obdobia existencie získali nesmierne 
mno!stvo 0 nan&nej aj morálnej podpory. Vo ve#-
mi ve#kej miere je pre m'a silnou skúsenos$ou 
ochota poda$ pomocnú ruku na"ich 0 nan&n(ch 
partnerov obzvlá"$ v krízov(ch situáciách, kedy 
nám vypadne 0 nancovanie. Treba oceni$ aj po-
moc formou poskytovania materiálnej pomoci a 
slu!ieb. Nie men"ia v%aka patrí, ale be!n(m ob-
&anom, ktorí sa zastavia v na"om dennom centre 
a prinesú napr. balík cukru, lebo boli v obchode a 
chceli aspo' svojou tro"kou prispie$.

Som v"ak v%a&ná za podporu, ktorú cítim 
práve od #udí bez domova. To je to &o nás núti 
vym("la$, prispôsobova$ systém tak, aby bol pre 
nich schodn(, funk&n( a aby napredovali.

Mgr. Petra Kollárová
+tudovala odbor sociálna práca na Vysokej 

"kole sv. Al!bety a na Univerzite Komenského. S 
cie#ovou skupinou #udí bez domova sa stretla u! 
po&as vysoko"kolského "túdia, kedy za&ala pra-
cova$ ako streetworkerka OZ Proti Prúdu. V-sú-
&asnoti má za sebou 7 rokov praxe z cie#ovou 

skupinou #udí bez domova. V roku 2011 bola pri 
spustení Streetworku s #u%mi bez domova pod 
OZ VAGUS. Spolu s kolegami vytvorila systém 
fungovania Nízkoprahového denného centra 
DOMEC. Dnes je jeho koordinátorkou a sú&asne 
je frekventatkou v(cviku PCA v Brne.
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Priznávam sa, !e pracova$ v-oblasti sociálnych 
slu!ieb nebolo mojím ideálom. 

Bola som v"ak do tejto sféry pozvaná, 
pozvanie som prijala a- nikdy som toto svoje 
rozhodnutie ne#utovala. Po&as môjho pôsobe-
nia v- sociál nych slu!bách stretávam ve#a zau-
jímav(ch #udí, na"la som mnoho priate#ov, stále 
sa u&ím díva$ na svet nov(mi o&ami a-pomáham 
h#ada$ lep"iu budúcnos$ pre mnoho #udí aj 
rodín. V%aka za skvelú príle!itos$.

Dnes sa najviac venujem sociálnej práci v-ko-
munite:
• vedeniu podporn(ch skupín pre #udí 

s-postihnutím, 
• primeranej podpore #u%om s-postihnutím 

v-zariadení podporovaného b(vania,
• prirodzenej podpore -v-samostatnom b(vaní,
• supervízii a-vzdelávaniu.

Dôvodom, pre&o takto vnímam sociálne slu!-
by, je presved&enie, !e slu!by majú slú!i$ t(m, 

ktorí ich potrebujú. Preto je dôle!ité nadviaza$ 
s-nimi vz$ah dôvery a-spolu s-nimi h#ada$ a-vy-
tvára$ individuálne plány, aby svoj !ivot mohli !i$ 
pod#a seba. 1al"ím argumentom je, !e najlep"ie 
rie"enia sa nachádzajú tam, kde vznikajú a-ke% 
sa zapoja do rie"enia #udia z-komunity, ktorí poz-
najú #udí a-ich príbehy.

Umiest'ovanie #udí do zariadení je elegantné 
a-r(chle rie"enie pre t(ch, ktorí neveria v-schop-
nosti #udí, nevá!ia si slobodu alebo sú na dne 
svojich síl. Na"a cesta je dlh"ia, ale zapája v"et-
k(ch, ktorí majú záujem a-odvahu. Vyu!ívame na 
to na &loveka zameran( prístup, ktor( má tieto 
základné znaky:
• Poznanie a pochopenie potrieb #udí
• Umo!nenie kontroly nad vlastn(m !ivotom
• Primeraná podpora 
• Mo!nos$ by$ u!ito&n( pre komunitu
• Ochrana práv #udí s-postihnutím

Ktoré informácie sú pri h#adaní vhodnej pod-
pory dôle!ité:
• Aké sú najdôle!itej"ie udalosti vo va"om 

!ivote?
• Aké ve#ké zmeny ste v-!ivote urobili?
• Aké bolo va"e zdravie predt(m a aké je teraz?
• Aké sú va"e najlep"ie !ivotné skúsenosti?
• Aké sú va"e najhor"ie !ivotné skúsenosti?
• *o by ste e"te chceli v !ivote dosiahnu$?

Tento prístup je nov( v tom, !e sa nespolieha 
len na slu!by profesionálnych pracovníkov, ale 
kombinuje prirodzenú a profesionálnu pomoc. 
Je to nová forma sociálneho kontaktu s okolím 
&loveka, ktor( sociálnu slu!bu potrebuje a nová 
forma komunikácie s dôverou.

SOCIÁLNE SLU.BY BUDÚCNOSTI 
So,a Holúbková
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 Do budúcnosti si viem predstavi$ prácu 
sociál neho pracovníka ako koordinátora podpo-
ry v komunite, ktor( facilituje stretnutia s #u%mi, 
ktorí podporu potrebujú, pomáha pri tvorbe in-
dividuálnych plánov, facilituje a koordinuje pro-
fesionálnu a prirodzenú podporu, vyhodnocuje 
v spolupráci s podpornou skupinou efektivitu 
sociálnych slu!ieb.

Najvä&"ím motorom pre m'a sú #udia a ro-
diny, ktoré potrebujú sociálne slu!by. V!dy ma 
obohacuje ich poh#ad, odhodlanie, sila, jasné 
ciele, #udia okolo, ktor(ch doká!u identi0 kova$.

Pre m'a je to jasná v(zva na obnovu sused-
skej podpory, vyu!ívanie verejn(ch a komunit-
n(ch zdrojov, zapájanie príbuzn(ch aj dobro-
vo#níkov do podpory, ktorá je primeraná pre 

u!ívate#ov aj poskytovate#ov. Profesionálna pod-
pora je okrem koordinácie a hodnotenia dopln-
ková v oblastiach, ktoré prirodzená pomoc ne-
doká!e zabezpe&i$.

Najdôle!itej"ie na tomto prístupe je to, !e 
#udia, ktorí sociálne slu!by potrebujú, mô!u !i$ 
!ivot pod#a seba, mô!u sa rozhodova$ a kontro-
lova$ svoj !ivot a mô!u prispieva$ a by$ u!ito&ní 
pre svoju komunitu, &o je v súlade s “Dohovo-
rom” a #udsk(m prístupom ku v"etk(m. Sama si 
viem predstavi$, !e by som také slu!by (ak bude 
potrebné) rada prijala.

PhDr. So'a Holúbková, 
riadite#ka Nadácie Krajina harmónie 

a riadite#ka pracoviska 
Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v .iline

INTEGRÁCIA / SOCIÁLNE SLU&BY BUDÚCNOSTI



Stál som v miestnosti v domove sociálnych 
slu!ieb s- in"titucionalizovanou organiza&nou 
kultúrou. Z-chodby, z-ktorej som vo"iel do izby, 
sa vchádzalo do viacer(ch izieb. V-izbe, do ktorej 
ma personál zariadenia uviedol, le!ali na poste-
liach dve !eny. Z- okna prenikalo svetlo. Medzi 
poste#ami bola uli&ka. Mohol som sa k-ním priblí-
!i$ celkom blízko. Neprotestovali. Tá pani, ktorá 
bola bli!"ie k-oknu, le!ala bez pohnutia na chrb-
te, prikrytá a! po plecia paplónom. Pozrel som sa 
do jej peknej tváre. Bola bledá. V(razné o&i a-&ier-
ne, ve#ké mihalnice. Je nieko#ko rokov v- bdelej 
kóme. Zvlá"tny pocit. .ivá bytos$, miestnos$ bola 
naplnená jej prítomnos$ou, aj ke% le!í bez po-
hnutia, bez vidite#n(ch prejavov alebo náznakov 
komunikácie. Cítil som jej prítomnos$. Nie je len 
telo bez du"e a bez ducha. Z- ved#aj"ej postele 
po&ujem zvlá"tne zvuky, ktoré nedoká!em pre-
lo!i$. Pri opakovanom po&úvaní rozumiem, !e 
!ena na druhej posteli si prosí &aj. Tá druhá !ena, 
má spastickú formu DMO, s-kvadruparézou. Tvár 
má obrátenú k-stene. Pred nieko#k(mi rokmi e"te 
sedela na invalidnom vozíku. Teraz u! len le!í. 
Dve osoby pribli!ne s- rovnak(mi základn(mi 
potrebami, ktor(m personál zariadenia vzorne 
zabezpe&uje hygienu, stravovanie, polohovanie 
a-vyprázd'ovanie. Le!ia tu takto dnes, le!ali tu 
v&era a-budú tu zajtra, mo!no roky. 

Ak -sa zrealizuje proces dein"titucionalizácia 
zariadení sociálnych slu!ieb na komunitné so-
ciálne slu!by v- Slovenskej republike, &o bude 
potom s-prijímate#mi s vysokou mierou sociálnej 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby? 

To je otázka, s-ktorou sa pri odborn(ch disku-
siách zameran(ch na proces dein"titucionalizá-
cie opakovane stretávame. Nepriamo sa tento 
argument opiera o- pragmatick( názor, !e pre 
osoby s- vysokou mierou sociálnej odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej osoby (ak(mi sú dve spo-
menuté !eny v-úvode tohto &lánku), je tradi&né 
zariadenie s- in"titu&nou organiza&nou kultúrou 
primeran(m a-vhodn(m prostredím. 

Nazdávame sa, !e je potrebné zodpovedne 
odpoveda$ na v"etky otázky, ktoré sú s- proce-
som dein"titucionalizácie spojené, a-medzi nimi 
aj na otázku poskytovania sociálnych slu!ieb pre 
osoby s- vysokou mierou sociálnej odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej osoby. 

Pragmatická odpove% na uvedenú otázku 
by mohla by$ formulovaná tak, !e sú len dve 

DEIN+TITUCIONALIZÁCIA 
A-OSOBY V-ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLU.IEB, 

KTORÉ MAJÚ VYSOKÚ MIERU SOCIÁLNEJ ODKÁZANOSTI 
NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

Slavomír Krupa32
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alternatívy. Prvá – domovy sociálnych slu!ieb 
s- in"titucionalizovanou organiza&nou kultú-
rou sú primeran(m a-vhodn(m prostredím pre 
osoby s- vysokou mierou sociálnej odkázanosti 
a-druhá, !e uvedené prostredie nie je pre osoby 
s-vysokou mierou sociálnej odkázanosti vôbec 
vhodné. Pod pojmom zariadenie (organizácia) 
s- in"titucionalizovanou organiza&nou kultúrou 
rozumieme domov sociálnych slu!ieb alebo 
zariadenia poskytujúce sociálne slu!by, ktoré 
vykazujú nasledujúce charakteristiky: zariade-
nia neboli projektované a- postavené pre ú&el 
poskytovania sociálnych slu!ieb a-pôvodne slú-
!ili na úplne in( ú&el (ka"tie#, vysoko"kolsk( in-
ternát, administratívne budovy). Uvedená sku-
to&nos$ je prí&inou priestorového pre$a!enia1, 
ktoré neumo!'uje „zoh#ad'ova$ diverzitu osôb 
(prijímate#ov sociálnych slu!ieb), ich potrieb, 
schopností a- obmedzení tak, aby "iroké spek-
trum prijímate#ov malo rovnocenné mo!nosti 
pou!íva$ fyzické prostredie, produkty, slu!by 
a- informa&no-komunika&né systémy“2 tak,- aby 
ka!dá osoba mala mo!nos$ by$ integrovanou 
sú&as$ou spolo&nosti, a-to aj napriek dlhoro&nej 
snahe tieto budovy rekon"truova$, prestavova$ 
a-humanizova$, zariadenie neposkytuje prijíma-
te#om sociálnych slu!ieb primerané podmienky 
pre súkromie, „prijímatelia sú izolovaní od "ir"ie-
ho spolo&enstva alebo sú nútení !i$ spolu, ne-
majú dostato&nú kontrolu nad svojím !ivotom 
a- rozhodnutiami, ktoré ich ovplyv'ujú, po!ia-
davky zariadenia majú prednos$ pred individu-
álnymi potrebami prijímate#ov3. Po uvedenom 
vymedzení in"titucionalizovanej organiza&nej 
kultúry zariadenia sociálnych slu!ieb, mô!eme 
otázku spresni$: In"titucionalizovaná organi-
za&ná kultúra zariadenia sociálnych slu!ieb je 
nevhodná pre v"etk(ch prijímate#ov sociál-
nych slu!ieb bez rozdielu alebo len pre niekto-
r(ch prijímate#ov? Je nevhodná tie! pre osoby 

1 MATOU+EK, O.: Ústavní pé&e.1995. Slon. Pra-
ha s. 76

2 ROLLOVÁ, L. – *ERE+2OVÁ, Z.: Univerzálne 
navrhovanie objektov komunitn&ch sociálnych 
slu$ieb. IA MPSVR SR. 2015, s. 6. 

3 Správa expertnej skupiny ad hoc o- trans-
formácii in"titucionalnej starostlivosti na komu-
nitnú starostlivos$ /Európska komisia, 2009/

s-vysokou mierou sociálnej odkázanosti na po-
moc inej fyzickej osoby?

Vo v"eobecnej rovine ide o vz$ahy medzi 
#u%mi navzájom. Zmysel !ivota nachádzame vo 
vz$ahoch naplnen(ch vzájomn(m prijímaním, 
re"pektom, úctou, porozumením a dorozume-
ním. Prirodzene o&akávame tieto postoje od 
#udí v-na"om okolí a-#udia ich o&akávajú od nás. 
Uvedená sociálna kultúra vz$ahov vytvára v-pri-
rodzenom prostredí predpoklad pre poskytnutie 
primeranej vzájomnej pomoci #udí v-nepriazni-
v(ch sociálnych situáciách. V- "ir"om spolo&en-
skom kontexte ide o-sociálnu kultúru správania 
osôb, vz$ahov medzi #u%mi na úrovni komunity 
obce, regiónu, "tátu. Poslaním sociálnej práce 
je optimalizova$ a-udr!iava$, korigova$, sanova$ 
sociálne vz$ahy medzi jednotlivcami, v-skupine, 
v-komunite ako nevyhnutnú podmienku pre !i-
vot &loveka. Takáto sociálna vízia mô!e by$ pre 
postmoderného, &i neopostmoderného &loveka 
naivná a- nerealistická a! do chvíle, ke% sa sám 
dostane do situácie, v ktorej si bez pomoci pros-
tredia, kde !ije, nedoká!e pomôc$. Vrá$me sa ale 
naspä$ k-rie"eniu na"ej otázky. 

V- ka!dom zariadení sociálnych slu!ieb – do-
movoch sociálnych slu!ieb je nieko#ko desiatok 
prijímate#ov, z-ktor(ch má ka!dá osoba inú mieru 
sociálnej podpory a-poskytovanej zdravotnej sta-
rostlivosti. Ka!dá z-t(chto osôb má ma$ v-zmysle 
zákona o-sociálnych slu!bách individuálne nasta-
vené poskytovanie sociálnych slu!ieb a-zdravot-
nej starostlivosti. Miera a-priebeh sociálnej odká-
zanosti, a-t(m tie! potrebná sociálna podpora, je 
u- ka!dého prijímate#a/ky nielen rozdielna ale aj 
jedine&ná a-"peci0 cká. Poslaním,-cie#om a-zodpo-
vednos$ou zariadení sociálnych slu!ieb je indivi-
duálne a-plánovito nastavi$ poskytovanie slu!ieb 
pod#a miery sociálnej odkázanosti prijímate#a/
ky s- cie#om „zachovania, obnovy alebo rozvoja 
schopnosti fyzickej osoby vies$ samostatn( !ivot 
a- podpory jej za&lenenia do spolo&nosti“(zákon 
o-sociálnych slu!bách 448/2008, § 2/b) 

Individuálne zabezpe&enie a-naplnenie sociál-
nej podpory pre v"etk(ch sociálne odkázan(ch 
prijímate#ov, je podmienené po&tom a- kvali0 ká-
ciou personálu,- materiálnym vybavením zaria-
denia a- prostredia, v- ktorom sú sociálne slu!by 
poskytované. Miera vy!adovanej sociálnej pod-
pory má by$ v-súlade s-mo!nos$ami, ktoré posky-
tuje, zariadenie sociálnych slu!ieb. V- prípade, !e 
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je v- súlade, je splnená základná podmienka pre 
poskytovanie kvalitn(ch sociálnych slu!ieb. Ne-
pomer medzi nap/'aním individuálnych potrieb 
prijímate#ov/liek a- organiza&n(mi mo!nos$ami 
zariadenia je neprekonate#nou preká!kou pre po-
skytovanie kvalitn(ch sociálnych slu!ieb v zaria-
dení. Tento nepomer a-z-neho vypl(vajúca nízka 
kvalita sociálnych slu!ieb je jeden z-%al"ích pozná-
vacích znakov in"titucionálnej organiza&nej kul-
túry zariadení. Zariadenia sociálnych slu!ieb s-in-
"titucionálnou organiza&nou kultúrou sa s t(mto 
nepomerom nedoká!u vyrovna$. Preto preferujú 
viac aktivity, ktoré sú poskytované skupinám pri-
jímate#ov a -intenzívna, individuálne poskytovaná 
sociál na slu!ba je poskytovaná len selektívne. 

Pre prijímate#ov s-vysokou mierou odkázanosti 
je poskytovaná v-zariadeniach sociálnych slu!ieb 
s- in"titu&nou organiza&nou kultúrou preva!ne 
zameraná na -opatrovate#sko-o"etrovate#skú sta-
rostlivos$, so zameraním na naplnenie základn(ch 
fyziologick(ch potrieb. Charakteristick(m zna-
kom tak(chto slu!ieb je stereotypné, rutinné, ka!-
dodenné opakovanie poskytovanie t(ch ist(ch 
úkonov, slu!by pre t(ch ist(ch prijímate#ov. 

Graf. &. 1

INDIVIDUÁLNE A(POD1A POTRIEB

Poskytova$ kvalitné sociálne slu!by v- zaria-
dení sociálnych slu!ieb znamená, poskytova$ 
sociálne slu!by pre ka!dého prijímate#a sociál-
nych slu!ieb, „ktoré svojim rozsahom, formou 
a- spôsobom poskytovania umo!nia realizova$ 
jeho základné #udské práva a-slobody, zachová-
va jej #udskú dôstojnos$, aktivizuje ju k-posilne-
niu sebesta&nosti“ (Zákon o-sociálnych slu!bách 
448/§6/2a), znamená tie! plánova$ poskytova-
nie sociálnych slu!ieb pod#a individuálnych po-
trieb, schopnosti a- cie#ov prijímate#a sociálnej 
slu!by“ (§9/1) na základe individuálneho plánu 
(príloha zákona &. 2.) In(mi slovami, zariadenie 
sociál nych slu!ieb má zodpovednos$ a- povin-
nos$ poskytova$ kontinuálne, plánované in-
dividuálne, odborné slu!by „prostredníctvom 
sociálnej práce, postupmi zodpovedajúcimi 
poznatkom spolo&ensk(ch vied a poznatkom 
o- stave a v(voji poskytovania sociálnych slu-
!ieb“ (§2/5). Cie#om Individuálne plánovan(ch 
sociálnych slu!ieb je poskytova$ prijímate#ovi 
adekvátnu sociálnu podporu pod#a miery jeho 
sociálnej odkázanosti. 

Graf. &. 2

Verejná správa a organizácie (aj odborná 
verejnos$) pova!ujú uveden( stav poskytova-
nia za „normálny“ a- odôvod'ujú to t(m, !e za 
daného stavu in"titucionalizovaného prostre-
dia a "truktúry pracovníkov nie je mo!né po-
skytova$ sociál ne slu!by in(m spôsobom. For-
málne vedená administrácia o-prijímate#ovi je 
viac vyjadrením toho, aká by slu!ba mala by$ 
ako toho, aká kvalita sociálnej slu!by je reálne 
poskytovaná. 
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Miera sociálnej odkázanosti - 
vysoká 

Miera sociálnej odkázanosti - 
nízka 

Skutoēne poskytovaná sociálna 
podpora  

Poskytovanie sociálnej podpory pre prijímateűov  v 
zariadeniach s inštitucionálnou kultúrou 

Poskytovanie kvalitn(ch sociálnych slu!ieb 
pod#a miery sociálnej odkázanosti ka!dého pri-
jímate#a je mo!né len za podmienky realizácie 
transformácie, dein"titucionalizácie zariadení 
sociálnych slu!ieb z- in"titucionalizovanou kul-
túrou na zariadenia, ktoré poskytujú komunitné 
sociálne slu!by v- prirodzenom prostredí obce. 
Uvedená zmena sa dot(ka (bez v(nimky) v"et-
k(ch prijímate#ov. Rovnako prijímate#ov s-nízkou 
mierou ako aj s-vysokou mierou odkázanosti na 
pomoc inej fyzickej osoby. 

INTEGRÁCIA / DEIN)TITUCIONALIZÁCIA A OSOBY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLU&IEB, KTORÉ MAJÚ VYSOKÚ MIERU SOCIÁLNEJ ODKÁZANOSTI



35

Dvom dámam, o- ktor(ch !ivote v- zariadení 
sme písali v- úvode &lánku, majú by$ poskyto-
vané individuálne sociálne slu!by. Pani, ktorá je 
v-bdelej kóme (Coma Vigile), by mali by$ posky-
tované intenzívne odborná zdravotná, sociálna, 
lie&ebno-pedagogická aktiviza&ná starostlivos$ 
(lie&ebná gymnastika, fyzikálna terapia, logopé-
dia, preterapia, lie&ebno-pedagogická interven-
cia a- opatrovate#ská slu!ba). Aj osoba v- bdelej 
kóme potrebuje stálu a pravidelnú pozitívnu 
spätnú emocionálnu väzbu z-prostredia. V zaria-
dení sociálnych slu!ieb s- in"titucionalizovanou 
kultúrou prostredia nemá osoba v-bdelej kóme 
podmienky na to, aby bola pre 'u zabezpe&ená 
potrebná odborná starostlivos$. .ena so spas-
tickou formou DMO, s vysokou mierou sociálnej 
odkázanosti na pomoc inej osoby, ktorá aktív-
ne komunikuje, vie signalizova$ svoje potreby 
a-ktorej zdravotn( stav sa v-posledn(ch rokoch 
v(razne zhor"il, potrebuje "peciálne, intenzívne, 
integrované zdravotné a-sociálne slu!by v- "pe-
cializovanom domove sociálnych slu!ieb (ak 
poskytuje kvalitné sociálne slu!by) alebo v pod-
porovanom b(vaní. Potrebuje -prostredie, ktoré 
je vybavené potrebn(m technick(m zariade-
ním, s-personálom vy"kolen(m pre prácu s-oso-
bami s- vysokou mierou sociálnej odkázanosti, 
s- mo!nos$ami poskytovania individuálnych, 
"peci0 ck(ch postupov a-programov na základe 
spolupráce viacer(ch odborníkov a-potrebn(ch 
slu!ieb, za ú&asti práce dobrovo#níkov, v- úzkej 
spolupráci s-rodinou. 

Pretrvávanie existencie domovov sociálnych 
slu!ieb s- in"titucionalizovanou organiza&nou 
kultúrou, vytvára priestor „pre odkladanie“ osôb 
s-vysokou mierou sociálnej odkázanosti na po-
moc inej fyzickej osoby. Vieme o-tom, !e v-in"ti-
tucionalizovanom domove sociálnych slu!ieb 
im nebude poskytnutá sociálna slu!ba adekvát-
na sú&asn(m poznatkom v(voja sociálnej práce 
a-poskytovania sociálnych slu!ieb. Dein"titucio-
nalizácia je z-uveden(ch dôvodov potrebná pre 
v"etk(ch prijímate#ov sociálnych slu!ieb, tie! pre 
osoby s- vysokou mierou sociálnej odkázanosti 
na pomoc inej fyzickej osoby. Pre osoby s-nízkou 
mierou sociálnej odkázanosti preto, lebo im po-
skytne rovnos$ príle!itostí a-právo na „za&lenenie 
a-zapojenie sa do spolo&nosti, prístup k-celému 
spektru podporn(ch slu!ieb, nevyhnutn(ch pre 
nezávisl( !ivot v-spolo&nosti a-pre za&lenenie do 

nej, a- na zabránenie izolácie alebo segregácie 
v-spolo&nosti“ (Dohovor o-právach osôb so zdra-
votn(m postihnutím § 19/a,b). Pre osoby s-vyso-
kou mierou sociálnej odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby je dein"titucionalizácia zariadení 
sociálnych slu!ieb rovnako nevyhnutná, lebo 
umo!ní reálne poskytova$ individuálne, "peciál-
ne, odborné a-intenzívne slu!by. Zariadenie s-in-
"titucionalizovanou organiza&nou kultúrou t(m-
to osobám nedoká!e ani pri maximálnej snahe 
pracovníkov takéto slu!by poskytnú$. Uvedené 
dve osoby, pani v- bdelej kóme a- pani so spas-
tickou formou DMO, tak symbolicky predstavujú 
stovky #udí s-podobn(m zdravotn(m postihnu-
tím, ktoré sú „ulo!ené a-odlo!ené “ v-tradi&n(ch 
zariadeniach sociálnych slu!ieb s- in"titucionál-
nou organiza&nou kultúrou a ktoré sa vo&i situá-
cii, v-ktorej sa nachádzajú, nedoká!u bráni$. 

Osoby s- vysokou mierou sociálnej odkáza-
nosti na pomoc in(ch fyzick(ch osôb sú osoby 
s- vysok(m rizikom ohrozenia, fyzického a- ne-
fyzického obmedzovania slobody. Preto tieto 
my"lienky publikujeme ako potrebu zosúladi$ 
sú&asné poznanie v-teórii a-metodológii sociál-
nej práce s- reálnym poskytovaním sociálnych 
slu!ieb. Z-uvedeného poh#adu pí"eme túto krát-
ku "túdiu tie! ako v(zvu na potrebu ur(chlenej 
dein"titucionalizácie – zmeny v-systéme posky-
tovan(ch sociálnych slu!ieb osobitne dôle!itú 
pre osoby s-vysokou mierou odkázanosti na po-
moc inej fyzickej osoby. 
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36 Postavenie rodín detí so zdravotn(m znev(-
hodnením je obrazom doby a jej politick(ch, soci-
álnych, ekonomick(ch a in(ch podmienok.1 Odhad 
je, !e v SR je 14.000 rodín detí so zdravotn(m zne-
v(hodnením do 7 rokov.2 Priblí!enie a-pomenova-
nie ich potrieb sa stalo témou a cie#om príspevku. 

Základom boli jednotlivé stupne Maslowovej 
pyramídy3, ktor(ch úspe"nos$ nap/'ania potrieb 
je závislá na "peci0 ck(ch faktoroch rodiny, ako aj 
na vnímaní spolo&nosti. Ak v"etci &lenovia rodiny 
budú ma$ naplnené nielen základné potreby, ale 
aj potreby uznania, úcty a- sebarealizácie, priro-
dzene sa ich rodiny stanú plnohodnotnou sú&as-
$ou spolo&nosti a-nezostanú segregované. Rie"e-
nie problému vidí Platforma rodi&ov v-prvom rade 
prostredníctvom poskytovania slu!by v&asnej 
intervencie zameranej na podporu celej rodiny a 
realizovanú v-spolupráci s-ostatn(mi odborníkmi. 
Na základe potrieb rodín bola zostrojená „Mapa 
subjektov spolupracujúcich s rodinou die$a$a so 
zdravotn(m znev(hodnením“, ktorá mô!e by$ zá-
kladom pre spolo&nú spoluprácu rezortov.

1. POTREBY RODÍN DETÍ SO ZDRAVOTN.M 
ZNEV.HODNENÍM

Po narodení die$a$a s-postihnutím sa &asto rodi-
&om zrúti cel( svet. Nachádzajú sa na za&iatku svo-
jej ne"tandardnej cesty nap/'ania potrieb spolu s 
die$a$om. Musia sa postavi$ rie"eniu nepredpokla-
danej situácie a- pokr(vaniu t(ch potrieb rodiny, 
o-ktor(ch ni& nevedia. Rodi&ia sú zrútení v-&iernej 
diere a- je to za&iatok bez mo!nosti evaluácie, &o 

1 https://sk.wikipedia.org/wiki/Rodina
2 Predpoklad vy&íslenia poskytla Nadácia Socia
3 https://sk.wikipedia.org/wiki/Maslowova_

pyram%C3%ADda

%alej. Potreby rodi&ov, zvä&"a matky, kopírujú po-
treby die$a$a a-&asto nastáva zanedbanie svojich 
vlastn(ch fyziologick(ch potrieb (spánková depri-
vácia matky, resp. oboch rodi&ov, nedostatok príj-
mu potravy). Matka sa zvy&ajne vlo!í do starost-
livosti o- die$a s- obrovsk(m nasadením, aby mu 
zabezpe&ila základné telesné, fyziologické potre-
by a-potrebu bezpe&ia a-istoty. V-tomto období idú 
potreby matky a-ostatn(ch &lenov rodiny stranou. 
Ak narodené die$a má zdravotné znev(hodnenie 
– potreby, ako napr. stabilizácia zdravotného stavu 
die$a$a a- potreba primeranej zmyslovej stimulá-
cie, zaberajú obdobie nieko#k(ch rokov, &asto-cel( 
!ivot. V-tomto období sú potreby ostatn(ch &lenov 
rodiny v-ústraní a-pribúdajú %al"ie potreby súvisia-
ce so znev(hodnením die$a$a. 

Pre lep"ie priblí!enie a-pochopenie príkladu 
potrieb rodiny v-nadväznosti od die$a$a so zdra-
votn(m znev(hodnením sme si zvolili jednotlivé 
stupne pyramídy Abrahama Harolda Maslowa 
(obr. &. 1), kde sme aplikovali potreby rodín sta-
rajúce sa o-takéto die$a. 

Obr. $. 1: Potreby rodín naprie# Maslowovou 
pyramídou

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Maslowova_
pyram%C3%ADda

POTREBY RODÍN DETÍ 
SO ZDRAVOTN3M ZNEV3HODNENÍM

Monika Fri#ová, Jana Lowinski, /udmila Belinová
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Predpokladom za&atia nap/'ania potrieb, 
ktoré sú &o- i- len o stupe' vy""ie, je aspo' &ias-
to&né naplnenie potrieb predo"lého stup'a (ni!-
"ej úrovne potrieb), a-preto sa &asto jednotlivé 
stupne potrieb prelínajú. Pri meniacom sa zdra-
votnom stave die$a$a a/alebo ne&akan(ch !ivot-
n(ch situáciách celej rodiny sa potreby rodiny 
a- ich nap/'anie opä$ prehodnocujú, stagnujú, 
dokonca sa mô!u vráti$ o-stupe' ni!"ie.

Samotná úspe"nos$ nap/'ania t(chto potrieb 
rodiny detí so zdravotn(m znev(hodnením, pri 
dosahovaní vy""ích stup'ov v- Maslovowej py-
ramíde, je ovplyv'ovaná rôznymi faktormi, ako 
napríklad:
• Zistenie: spôsob, &as oznámenia dg., krízová 

intervencia, zdravotné komplikácie die$a$a, 
typ zdravotného znev(hodnenia, predchá-
dzajúca skúsenos$ so zdravotn(m znev(hod-
nením, %al"ie die$a/deti v rodine

• Psychická a-zdravotná kondícia rodiny: psychic-
ká stabilita rodi&ov, zvládanie stavov vy&erpa-
nosti, spánkovej deprivácie a-neistoty rodi&ov

• Pro0 l úzkeho kruhu rodiny: osobnostn( pro0 l 
oboch rodi&ov, intelekt a emo&ná inteligencia 
najbli!"ích &lenov rodiny, hodnoty partnerov 
a-zavedené hodnoty v-rodine

• Pro0 l "ir"ieho okruhu rodiny: situácia a- prí-
stup rodín rodi&ov die$a$a, situácia v-komuni-
te, v-ktorej rodina !ije a prístup priate#ov

• Sociálno-ekonomická situácia rodiny: znalos$ 
mo!n(ch nástrojov na zvládanie sociálno-eko-
nomického dopadu na rodinu (kompenzácie, 
príspevky, pomôcky), limity získania t(chto 
znalostí (dostupnos$ VI, dostupná sie$ "pecia-
listov, dostupn( laick( poradca)

Ide o- faktory, ktor(mi chceme poukáza$ na 
problémy, ktoré rodiny v-tejto situácii naj&astej-
"ie rie"ia a-&o potrebujú.

Samotnú pyramídu sme rozdelili do piatich 
tabuliek pod#a jednotliv(ch stup'ov a-pre lep"iu 
preh#adnos$ a- pochopenie sme zobrazili v!dy 
v-jednom st/pci potreby die$a$a so znev(hodne-
ním a-v-druhom potreby rodiny, ktoré sa mô!u, 
ale v-niektor(ch potrebách nemusia prelína$, ale 
ur&ite sa ovplyv'ujú, tak ako aj jednotlivé stupne 
v-pyramíde. Názvy tabuliek predstavujú jednotli-
vé stupne od najni!"ieho po najvy""í.

Tab. $. 1: Základné telesné, fyziologické potreby
Potreby die*a*a Potreby rodiny/matky
Potreba samostatného 
d(chania, schopnos$ 
pi$, prijíma$ potravu – 
holé pre!itie

Zabezpe&i$ svoje vlast-
né fyziologické potreby

Potreba pre!itia v rám-
ci pridru!en(ch obme-
dzení die$a$a (infekty, 
pridru!ené dg.)

Potreba zotrva$ v-ra-
cionálnej rovine so 
schopnos$ou postara$ 
sa o-die$a, nezrúti$ sa 
psychicky 
Potreba zvládnutia fy-
ziologick(ch prejavov 
"oku

Zdroj: Platforma rodi#ov detí 
so zdravotn&m znev&hodnením

Tab. $. 2: Potreba bezpe#ia a"istoty
Potreby die*a*a Potreby rodiny/matky

Potreba blízkosti – ná-
ru& rodi&a, potreba 
vytvorenia stereotypov 
biorytmu a-pevnej 
väzby

Potreba zosúladenia 
matky, oboch rodi&ov, 
celej rodiny v-starost-
livosti o-ZZ die$a a-vy-
tvorenia pevnej väzby

Potreba istoty, bezpe&-
n( a-pomal( handling

Potreba bezpe&ia – 
potreba pochopenia 
diagnózy, potreba 
bli!"ej informovanosti 
o-ochorení, lie&be, za-
obchádzaní s-die$a$om 
(handling)

Potreba istoty, !e sta-
rostlivos$ o-die$a so ZZ 
zvládnu

Potreba primeranej 
zmyslovej stimulácie 
a-zosúladenie lie&eb-
n(ch postupov rôznych 
odborn(ch lekárov 
(niekedy sú rozhodnu-
tia o-lie&be robené izo-
lovane od in(ch lekárov 
die$a$a)

Potreba informácií 
o-stimuláciách, terapi-
ách a-pomôckach

Potreba ustá$ predsud-
ky okolia

Zdroj: Platforma rodi#ov detí 
so zdravotn&m znev&hodnením
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Tab. $. 3: Potreba lásky, prijatia, spolupatri#nosti

Potreby die*a*a Potreby rodiny/matky

Potreba lásky od rodi-
&ov, súrodencov, sta-
r(ch rodi&ov a-"ir"ieho 
okolia

Potreba porozumenia 
a budovania si plno-
hodnotného vz$ahu 
s-die$a$om

Potreba prejavu die$a$a 
a-spätnej väzby okolia

Potreba ma$ oporu 
v-partnerovi, v-rodine 
a-by$ sú&as$ou komuni-
ty a-vybranej komunity

Zdroj: Platforma rodi#ov detí 
so zdravotn&m znev&hodnením

Tab. $. 4: Potreba sebaúcty, uznania, re'pektu

Potreby die*a*a Potreby rodiny/matky

Sebaakceptácia

Potreba vysporiadania 
sa s-otázkou viny

Potreba by$ prijat( ro-
dinou a-komunitou, ro-
vesníkmi – integrácia

Potreba by$ akceptova-
n( od rodiny a-komunity. 
Potreba vyjs$ z-izolácie

Potreba by$ re"pekto-
van( od odborníkov, 
u&ite#ov, opatrovate#ov

Potreba by$ partnerom 
odborníkov

Prispôsobenie denné-
ho re!imu aktuálnemu 
pre!ívaniu, schopnos-
tiam a-záujmom die$a$a

By$ partnerom svojho 
die$a$a

Zdroj: Platforma rodi#ov detí 
so zdravotn&m znev&hodnením

Úspe"nos$ nap/'ania potrieb jednotliv(ch 
stup'ov pyramídy je v rodine závislá na "peci0 c-
k(ch faktoroch rodiny, ako aj na vnímaní rodiny 
spolo&nos$ou. Ak &lenovia budú ma$ naplnené 
potreby uznania, úcty a sebarealizácie, prirodze-
ne sa ich rodiny stanú sú&as$ou spolo&nosti a 
nezostanú segregované, naopak budú pomáha$ 
druh(m cez vlastné pre!ívanie.

Tab. $. 5: Potreba sebarealizácie
Potreby die*a*a Potreby rodiny/matky

Potreba pochopenia 
svojej individuality 
a-rozvíjanie potenciálu

Potreba sebarealizácie 
a-rozvoja osobnosti 
v"etk(ch &lenov rodiny

Potreba nadväzova$ 
vz$ahy s-in(mi

Potreba uzna$ vz$ahy 
die$a$a s-okolím a-zve-
ri$ ho do starostlivosti 
in(ch

By$ potrebn(m Pomáhanie druh(m cez 
vlastné pre!itie

Inklúzia v-kolektíve 
zoh#ad'ujúc osobnost-
né i-zdravotné predpo-
klady die$a$a

Inklúzia rodiny do 
spolo&nosti v-rámci 
mo!ností zdravotného 
stavu die$a$a bez „kas-
tovania“

Zdroj: Platforma rodi#ov detí 
so zdravotn&m znev&hodnením

Platforma detí so zdravotn(m znev(hodne-
ním, o.-z. vidí ako rie"enie poskytnú$ t(mto ro-
dinám slu!bu v&asnej intervencie zameranú na 
podporu celej rodiny a realizovanú v-spolupráci 
s-ostatn(mi odborníkmi a-kompetentn(mi sub-
jektami verejnej správy 

(vi% „Mapa subjektov spolupracujúcich s ro-
dinou die$a$a so zdravotn(m znev(hodnením“ 
– obr. &. 2). 

V&asná intervencia je sociálnou slu!bou, kto-
rá sa poskytuje die*a*u do siedmich rokov jeho 
veku, ak je jeho v(voj ohrozen( z dôvodu zdra-
votného postihnutia(a rodine tohto die*a*a.-

V rámci slu!by v&asnej intervencie sa-
a) poskytuje

1. "pecializované sociálne poradenstvo,
2. sociálna rehabilitácia, 

b) vykonáva
1. stimulácia komplexného v(voja die$a$a 

so-zdravotn(m postihnutím,
2. preventívna aktivita (Zákon o sociálnych 

slu!bách-&. 448/2008 Z.z., §33).

Súbor t(chto slu!ieb zachytáva starostlivos$ 
o- die$a so znev(hodnením- a jeho rodinu ako 
klientov, ktorí sú stredobodom pozornosti po-
skytovate#a slu!by v&asnej intervencie prostred-
níctvom- svojich pracovníkov (sociálny pracov-
ník, "peciálny pedagóg, psychológ, a pod.), ktorí 
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pravidelne sprevádzajú rodinu priamo v jej pri-
rodzenom prostredí alebo ambulantne.-

Pre maximálnu podporu die$a$a so- zdravot-
n(m znev(hodnením- a rodinu tohto die$a$a je 
v"ak neodmyslite#nou- sú&as$ou aj spolupráca 
subjektov jednotliv(ch rezortov zobrazen(ch v 
„Mape subjektov spolupracujúcich s rodinou 
die*a*a so zdravotn%m znev%hodnením“. 

Podstatou je podporenie plnohodnotného 
vyu!ívania slu!by v&asnej intervencie v súbe-
hu so slu!bami ostatn(ch subjektov zobraze-
n(ch- na mape- vo farebn(ch tretinách kruhu 

pod#a- sú&asnej legislatívy.  Tmav(m písmom sú 
znázornené-in"titúcie, ktoré v sú&asnosti posky-
tujú 0 nan&né krytie vo svojich rezortoch.

Tento model znázor'uje i subjekty verejnej 
správy, pomocou- ktor(ch je- nutné prepojenie 
potrieb rodiny do zázemia zdravotnej starost-
livosti, vzdelávania a in(ch slu!ieb  tak, aby po 
skon&ení sprevádzania poskytovate#om v&asnej 
intervencie boli v"etci &lenovia rodiny za&le-
není do spolo&nosti a mali dostato&nú oporu a 
schopnos$ plnej inklúzie.

INTEGRÁCIA / POTREBY RODÍN DETÍ SO ZDRAVOTN.M ZNEV.HODNENÍM

Obr. $. 2: Mapa subjektov spolupracujúcich s-rodinou die$a$a so zdravotn(m znev(hodnením

Zdroj: Platforma rodi#ov detí 
so zdravotn&m znev&hodnením, 
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Prostriedkom-k znovu odkrytiu potencie rodi-
ny a jej &lenov je sie$ovanie s terapeutmi, so-"ir"ou 
rodinou, priate#mi, komunitou a organizáciami 
tretieho sektora, ktorí podporujú rodiny s-podob-
n(m druhom znev(hodnenia-die$a$a nazerajúc a 
zoh#ad'ujúc pripravenos$ rodiny.-

V sú&asnom stave podpory rodín detí so zdra-
votn(m znev(hodnením-v"ak vidíme limity hlav-
ne v nedostato&n(ch kapacitách:
• v&asnej intervencie,
• fyzioterapie a ergoterapie, -
• v(vinovej terapie,
• matersk(ch "kôl a asistentov v matersk(ch 

"kolách,
• základn(ch "kôl, "peciálnych tried a "peciál-

nych základn(ch "kôl a asistentov v-nich,
• sociálnych slu!ieb umo!'ujúcich rodi&ovi/

&om nástup do práce.

Segregovanie rodín vypl(vajúce z narodenia 
die$atka-so zdravotn(m-znev(hodnením a sú&as-
né limity v spolo&nosti sa dajú odstráni$ postup-
ne, ak si spolo&nos$ uvedomí, !e rodi&ia t(chto 
detí-boli-do narodenia svojho die$atka-vä&"inou 
plnohodnotn(mi &lenmi spolo&nosti a chcú nimi 
na%alej osta$.- 

Poznanie potrieb rodiny a jej &lenov a kvalita 
jej sie$ovania je ve#mi dôle!itou- v(zvou v- dote-
raj"om nedostato&ne medzirezortne pracujúcom 
systéme rezortov zdravotníctva, "kolstva a- soci-
álnych vecí Slovenskej republiky, potrebnou pre 
prijatie a re"pektovanie, ako aj vymedzenie adek-
vátneho postavenia t(chto rodín v-spolo&nosti. 

Hore uvedená „Mapa subjektov spolupracu-
júcich s rodinou die$a$a so zdravotn(m znev(-
hodnením“ mô!e by$ základom pre spolo&nú 

spoluprácu rezortov, aby raz dejiny nemohli 
kon"tatova$, !e spolo&nos$ tejto doby bola hu-
mánna k !ivotu, no nie k-rozvinutiu jeho poten-
ciálu u v"etk(ch &lenov spolo&nosti.

A-na záver chceme potvrdi$ na"e slová i-citá-
tom jednej z-matiek zdravotne znev(hodneného 
die$a$a: „Tú!ime vychováva$ na"e zdravotne zne-
v(hodnené deti v rodinách, tú!ime im da$ mo!-
nos$ v&as podchyti$ a rozvinú$ aj ich existujúci po-
tenciál, tú!ime im poskytnú$ prístup ku vzdelaniu 
a pripravi$ ich najlep"ie, ako vieme, na integráciu 
do spolo&nosti, v &o najlep"ej kvalite !ivota. Tú!i-
me, aby na"e rodiny mali rovnocenné miesto me-
dzi ostatn(mi rodinami na Slovensku.“4

Platforma rodi#ov detí so zdravotn&m znev&-
hodnením, o.z.,  zdru$uje skupinu rodi#ov, ktorej 
hlavn&m cie%om je zabezpe#i( uznanie prirodzenej 
dôstojnosti de(om s 0ZP a rovnaké neod,ate%né %ud-
ské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného 
a harmonického rozvoja. Zárove, chce poukazova( 
na problémy a potreby t&chto detí a"ich rodín a na-
'ou ob#ianskou anga$ovanos(ou si trúfame i aktív-
ne navrhova( a"iniciova( potrebné legislatívne zme-
ny v zdravotnej, sociálnej a 'kolskej oblasti.

Platforma rodi#ov detí 
so zdravotn&m znev&hodnením, o.z., 

platformarodicov@europe.com

4 https://www.facebook.com/www.platforma-
rodicov.sk/

INTEGRÁCIA / POTREBY RODÍN DETÍ SO ZDRAVOTN.M ZNEV.HODNENÍM
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!ivote na"ich spoluob&anov so z d r a -
votn(m postihnutím je nevyhnut- n é 
v-demokratickej spolo&nosti upria-
mi$ pozornos$ na poskytnutie takej 
pomoci, ktorá- im umo!ní návrat 
a- bezproblémovú integráciu do 
spolo&nosti. Sna!i$ sa dosaho-
va$- &o najni!"iu závislos$ na in"ti-
tucionálom zariadení a-ním posky-
tovan(ch slu!bách. Zabezpe&ova$ 
spojenie s-prírodou a-prirodzen(m 
prostredím, preto!e v- opa&nom 
prípade to vedie k-sociálnej agónii, 
následne k-sociálnej smrti a! k-smrti 
biologickej.

Celá spolo&nos$ by sa mala 
podie#a$ na podpore osôb so 
zdravotn(m postihnutím. Pomoc 
musí by$ poskytovaná od "tátnych 
orgánov, orgánov samosprávy 
a- ústredn(ch orgánov "tátu, for-
mou legislatívy a-vytvárania uspo-
kojiv(ch !ivotn(ch podmienok, a- to i- formou 
pozitívnej diskriminácie.

Dané sna!enie si vy!aduje rozvíjanie „sociál-
nej adaptácie“, t(m máme na zreteli nielen psy-
chologick( aspekt, ale aj sociálny, a- vytvorenie 
komplexného fenoménu pre postihnut(ch – so-
ciálne prostredie.

Toto sociálne prostredie musí by$ také, ktoré 
umo!ní adaptáciu jednotlivcovi na plnohodnot-
n( !ivot. Z tohto dôvodu sa vyu!ívajú v- rámci 
rehabilitácie a- adapta&n(ch procesov sociálne 
terapie, ktoré umo!'ujú zlep"ova$ psychické 
i-sociálne vnímanie okolia, priaznivo pôsobia na 
zdravotn( stav jednotlivcov, aktivujú vnútorné 
sily k- prekonávaniu bariér a- vyty&ovaniu si no-
v(ch cie#ov a-ich nap/'aniu.

Sociálna terapia – na základe poznania so-
ciálneho stavu klienta sa zameriava a- aplikuje 
&innosti, ktoré sú zamerané na obnovenie rov-
nováhy medzi klientom a-jeho prostredím. V-sú-
&asnosti k-  vyu!ívan(m metódam v- sociálnej 
terapii patria rôzne druhy terapií. Naj&astej"ie 
v-praxi sa vyu!ívajú: ergoterapia, arteterapia, ca-
nisterapia, hipoterapia, snoezelen terapia, muzi-
koterapia, biblioterapia, reminiscen&ná terapia, 
terapeutick( rozhovor, terapeutické skupiny, 
naratívna terapia, realitná terapia, systematická 
terapia a socioterapeutické kluby.

Za ú&elom zv("enia a-zlep"enia kvality posky-
tovanej sociálnej slu!by v-stredisku Domov so-
ciálnych slu!ieb vo Zvolene realizujeme u! nie-
ko#ko rokov terapeutickú metódu – canisterapiu. 

CANISTERAPIA V-IN+TITUCIONÁLNOM ZARIADENÍ

Ingrid 1erkalová
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Dosahované v(sledky canisterapie ako metódy 
podporujúcej efektívny rozvoj osobnosti sú po-
zitívne. Motivujúcim pre jej vyu!itie je vz$ah vy-
cvi&en(ch psov k-&loveku predstavujúci komplex 
cvi&ení naplánovan(ch na konkrétny cie# rehabi-
litácie ako aj ur(chlenie adaptácie jednotlivca na 
nové prostredie.

Canisterapia – z latinského slova canis – pes a 
z-gréckeho slova therapeia – lie&enie, o"etrova-
nie sa &oraz vo vä&"ej miere stáva viac vyu!íva-
nou alternatívnou, motiva&nou psychoterape-
utickou lie&ebnou metódou, ktorá predstavuje 
vyu!ívanie dosia# v"ak dostato&ne neprebáda-
n(ch vlastnosti psa. K-prirodzen(m vlastnostiam 
psa patrí schopnos$ podriadi$ sa vôli &loveka 
a- komunikova$ s- &lovekom. Canisterapia vyu!í-
va pozitívne pôsobenie psa na zdravie &loveka, 
pri&om slovo zdravie je myslené pod#a de0 nície 
WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) ako 
stav psychickej, fyzickej a- sociálnej pohody. Je 
sú&as$ou zooterapie a-jedná sa o-podpornú for-
mu psychoterapie, ktorá je v(hradne zalo!ená 
na kontakte &loveka so psom a-vzájomnej pozi-
tívnej interakcii. Táto forma terapie kladie dôraz 
predov"etk(m na rie"enie problémov psycholo-
gick(ch, citov(ch a-sociálne integra&n(ch. Mnohí 
odborníci odporú&ajú canisterapiu v-prípadoch, 
ke% iné metódy zlyhali a neviedli k- !iaducim 
efektom. Má pozitívny ú&inok pri nadväzovaní 
kontaktu s-$a!ko komunikujúcimi pacientmi, pri 
práci s- osobami s- mentálnym postihnutím, pri 
v(skyte apatie, bezmocnosti, chronicky chor(ch 
pacientov a- osobách so zdravotn(m postihnu-
tím, a-ako sú&as$ komplexnej terapie v-geriatrii. 
Prispieva k- rozvoju jemnej a- hrubej motoriky, 
verbálnej a-neverbálnej komunikácie, orientácii 
v-priestore, k-nácviku koncentrácie, pozornosti, 
rozvoju sociálneho cítenia, zni!ovaniu agresivi-
ty. Canisterapia pomáha klientom vyrovnáva$ sa 
so stresom, i-ke% do sú&asnosti nebol objasne-
n( mechanizmus, v%aka ktorému sa to realizuje, 
priná"a dobré v(sledky pri lie&be neuróz, neu-
rasténii, fóbii. Tie! prispieva k-zní!eniu krvného 
tlaku, napätia, odbúravaniu depresie.

Vplyv canisterapie na fyzické zdravie &love-
ka je druhotn(, predov"etk(m motivuje &loveka 
k-rehabilitácii a povzbudeniu imunity prostred-
níctvom psychiky. Psa musíme pri tejto tera-
pii chápa$ ako prostriedok, pomocou ktorého 
sa lie&ite# (sociálny pracovník, lekár, pedagóg, 

psychológ, rehabilita&n( pracovník…) lep"ie a 
#ah"ie skontaktuje so svojím klientom. Preto je 
canisterapia aplikovaná najmä tam, kde je $a!ké 
nadviaza$ kontakt s pacientom (pri ochoreniach 
a-stavoch ako Alzheimerová choroba, autizmus, 
depresia, detská mozgová obrna), preto!e prí-
tomnos$ psa pomáha budova$ dôveru, nadvä-
zova$ kontakt s okolím, ur(ch#uje terapeutick( 
proces, upravuje psychiku, zlep"uje kvalitu !i-
vota, rozvíja verbálne a neverbálne schopnosti, 
zvy"uje sebavedomie.

Ciele canisterapie musia v!dy vychádza$ nie-
len z-komplexnej diagnózy. Canisterapeut musí 
by$ oboznámen( s-druhom zdravotného postih-
nutia, musí bra$ do úvahy schopnosti, zru&nosti, 
potreby, záujmy a-danú situáciu klienta. Ciele by 
mali by$ stanovené pre ka!dého klienta jednot-
livo a- individuálne, pri&om je ve#mi dôle!ité aj 
prepojenie na %al"ie terapie, ktor(ch sa klient 
v-zariadení zú&ast'uje.

Canisterapiu ako metódu alternatívnej, mo-
tiva&nej, lie&ebnej terapie sme za&ali vyu!íva$ 
v- stredisku Domov sociálnych slu!ieb Zvolen v 
roku 2005 so zameraním na imobiln(ch klientov 
a klientky a vyu!ívame ju aj v sú&asnosti pod ve-
dením odborného terapeuta (canisterapeuta) a 
sociálnej pracovní&ky. Vieme, !e ide o pomocnú 
psychoterapeutickú metódu, ktorá sa uplat'uje 
v situáciách, kde iné metódy nemo!no pou!i$, 
príp. nie sú ú&inné. Kladie dôraz na rie"enie psy-
chologick(ch, citov(ch a sociálno-integra&n(ch 
problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie &love-
ka je u canisterapie druhotné, motivuje k reha-
bilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom 
psychiky.

V roku 2005 sme canisterapiu rok vyu!ívali 
v-zariadení vo forme skupinovej terapie – i"lo o 
metódu AAA (animal assisted activities, zvierata-
mi asistované aktivity), do zariadenia dochádzal 
dobrovo#ník so svojim psom, venoval sa viacer(m 
klientom. Skladba klientely bola rôzna vzh#adom 
na vek, pohlavie, zdravotné problémy. Skupina 
bola tvorená v po&te 15 a! 18 klientov. Obsah 
jednotliv(ch náv"tev nebol vopred naplánovan(, 
cel( priebeh bol viac menej spontánny, nebol &a-
sovo obmedzen( a-v(sledky stretnutí sme nikde 
nezaznamenávali. Hodiny canisterapie sme hod-
notili - pes na hodinách bol pre klientov zdrojom 
"$astia, radosti, spokojnosti, uvo#nili sa kladné 
emócie a zárove' sa potlá&ali negatívne emócie, 
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odpútanie pozornosti od 
starostí a stereotypu, po-
citu nepotrebnosti. Pso-
vod sa nezaujímal o diag-
nózy klientov, program a 
zameranie jednotliv(ch 
stretnutí neboli diskuto-
vané.

Od januára roku 2006 
vyu!ívame canistera-
piu vo forme skupinovej 
terapie – metódu AAT 
(animal assisted therapy, 
zvieratami asistovaná te-
rapia). Máme vytvorenú 
skupinu klientov, ktorá je 
tvorená osobami s-teles-
n(m postihnutím v- po&-
te 7 - 8 (osoby po ampu-
tácii doln(ch kon&atín, s 
dg. Sclerossis Multiplex, 
ale aj onkologick( klient odkázan( na invalidn( 
vozík). Stretnutia realizujeme dvakrát t(!denne 
(pondelok a piatok) v popolud'aj"ích hodinách. 
So súhlasom vedenia zariadenia bola vybudo-
vaná samostatná terapeutická miestnos$, ktorá 
je ur&ená len k tomuto ú&elu. Miestnos$ sp/'a 
predpoklady hygienického pracovného prostre-
dia: farebná úprava, vetrate#nos$, mikroklimatic-
ké podmienky, priestrannos$, nepriechodnos$ 
(aby klientky a klienti v priebehu terapie neboli 
ru"ení), hygienické zariadenie, um(vadlo s te&ú-
cou vodou. *as terapeutick(ch stretnutí bol pri-
spôsoben( predov"etk(m po!iadavke klientov 
a v súlade s ich denn(m re!imom v zariadení. 
Predpokladom zaradenia do klientskej skupiny 
bol písomn( súhlas s ú&as$ou na canisterapii a 
súhlas so spracovaním údajov veden(ch v zdra-
votnej dokumentácii, v sociálnej karte a v osob-
nom spise klientov. Zárove' vhodnos$ klientov 
pre túto formu terapie písomne potvrdila v"e-
obecná lekárka. Psychologi&ka po rozhovore so 
sociálnou pracovní&kou odsúhlasila ú&as$ klien-
tov, klientok na terapii a priebe!ne vzájomne 
konzultujú ich zdravotn( stav a zmeny.

Canisterapia je vedená odborn(m caniste-
rapeutom, ktor( predlo!il overen( doklad o 
vzdelaní s t(mto zameraním, certi0 kát o zlo!e-
ní skú"ok canisterapeuta a canisterapeutického 
psa, potvrdenie o- bezúhonnosti, potvrdenie o 

klinickej prehliadke psa. Sociálny pracovník musí 
ma$ certi0 kát o- absolvovaní canisterapeutické-
ho vzdelávania.

Okrem pojmu canisterapeut sa stretávame 
s-pojmom canisasistent – je pre"kolen( laik – po-
mocník, má len základne minimum kvali0 kácie. 
Nemô!e a-ani nemá právo manipulova$ s-klien-
tom, pozna$ jeho osobné údaje, diagnózu, soci-
álnu-zdravotnú-rodinnú anamnézu. Ide o „asis-
tenta so psom“, ktor( spolupracuje s- osobou, 
ktorá sa stará o- klienta ako sociálny pracovník, 
zdravotná sestra, zdravotnícky asistent, opatro-
vate#ka, pedagóg at%. Samostatne mô!e realizo-
va$ AAA – aktivity za pomoci psa, a-to v-prostredí, 
kde sa jednoducho a-#ahko dohovorí s-klientmi, 
ktorí majú predvídate#né správanie, reakcie.

1alej sú to canisasistenti profesionáli – od-
borní zamestnanci so psom. Oproti pre"kolené-
mu laikovi majú ve#kú v(hodu, preto!e poznajú 
prostredie a-diagnózy klientov. Vo vä&"ine majú 
za sebou kurz kde získali základné informácie 
o- canisterapii, jej metódach, formách ale záro-
ve' si roz"írili aj svoje znalosti o-psoch.

Canisterapia v zariadení je poskytovaná na 
základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní re-
habilita&nej &innosti – canisterapie pre telesne 
postihnut(ch (medzi objednávate#om – posky-
tovate#om sociálnej slu!by a dodávate#om - canis-
terapeutom). Takto je tvorená canisterapeutická 
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skupina, ktorá je neoddelite#nou sú&as$ou celé-
ho terapeutického procesu.

 Ka!d( klient zú&ast'ujúci sa canisterapie 
má vypracovan( individuálny plán. Terapeutic-
ké stretnutia sú tematicky zamerané, vopred 
plánované a po ukon&ení sú vyhodnotené te-
rapeutom a sociálnou pracovní&kou a písomne 
zaznamenané (záznamy slú!ia k efektívnej"iemu 
plánovaniu %al"ích stretnutí). Po polroku sú rov-
nako vyhodnocované efekty pre ka!dého &lena 
klientskej skupiny.

Ka!dé terapeutické stretnutie je zamerané 
na konkrétnu oblas$, v prípade potreby sa téma 
opakuje, a a! následne sa prechádza na inú ob-
las$, príp. sa kombinujú. Terapia pôsobí na oblas$:
• kognitívnu,
• emocionálnu,
• komunikácie,
• na oblas$ motoriky,
• sebaobsluhy,
• aktivizácie,
• na vô#ové vlastnosti,
• sociálnu.

Rôznymi aktivitami so psom si klienti precvi&u-
jú jemnú motoriku horn(ch kon&atín, hrubú mo-
toriku (klient po amputácii doln(ch kon&atín sa 
s-pomocou psa u&í chodi$ na protézach), verbál-
nu a neverbálnu komunikáciu, ve#k( v(znam má 
terapia pri adaptácii novoprijat(ch klientov, ná-
cviku sebaobslu!n(ch úkonov (napríklad nabra-
tie vody pre psa do misky, prenesenie a podanie), 
tréningu pamäti, pri práci sa rozvíjajú, znovu na-
dobúdajú, prehlbujú vô#ové vlastnosti, rozvíja sa 
tímovos$, nap/'a sa potreba niekde patri$, odpú-
tava sa pozornos$ od nepriaznivého zdravotného 
stavu. Klienti aktivity nevnímajú ako cvi&enie, ale 
ako motiváciu, povzbudenie k-&innosti, ako hru. 
Canisterapia pôsobí ako nenásiln(, motiva&n( pr-
vok, ktor( klientov príjemnou formou nenápadne 
núti k telesnej aktivite, ale je tie! aj v(chovn(m, 
odpo&inkov(m, terapeutick(m prostriedkom na 
zv("enie kvality ich !ivota – vyvola$ rados$ a do-
siahnu$ pohodu zo !ivota s my"lienkou, !e !ivot 
na invalidnom vozíku nekon&í.

Po&as nieko#k(ch rokov sme zistili, !e táto 
forma terapie je pre osoby s telesn(m postih-
nutím ve#mi vhodná a ú&elná, pôsobí holistic-
ky na osobnos$ ako bio-psycho-sociálny celok. 
Zistili sme, !e vyu!ívanie tejto formy terapie v 
adapta&nom procese je pozitívnym prínosom, 
má jednozna&ne priazniv( a podporn( vplyv na 
nadväzovanie nov(ch sociálnych kontaktov a 
medzi#udsk(ch vz$ahov, pomáha pri integrácii 
novoprijat(ch klientov do komunity zariadenia. 
Pozitívne vpl(va na nezávislos$, sebarealizáciu, 
dôstojnos$, na zni!ovanie a odbúravanie stre-
su, osamelosti, uzavretosti, pocitu bezmocnosti, 
apatie, nepotrebnosti, menejcennosti. Mô!eme 
poveda$, !e canisterapiou v na"om zariadení sa 
zlep"uje vzájomná komunikácia klientov, spo-
lo&ná rados$ a kladné emócie uvo#'ujú &asto 
napäté vz$ahy, tie! sa zni!uje zv("ená potreba 
vy!adovania pozornosti od sociálnych pracovní-
kov a pracovní&ok, sestier, opatrovate#ov. 

Na základe dlhodobého vyu!ívania canis-
terapie v na"om zariadení sme si stanovili tieto 
základné znaky efektívnej terapie v zariadeniach 
sociálnych slu!ieb:
• pozitívny vz*ah k zvieratám – psovi (pozi-

tívny vz$ah, prístup k terapeutickému psovi 
je prirodzená pre canisterapeuta, ale taktie! 
musí by$ aj pre ostatn(ch &lenov skupiny),

• uspokojovanie potrieb klientov,
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• sloboda, slobodná vo+ba klientov,
• canisterapia ako tímová práca,
• canisterapeutická skupina by mala by* 

tvorená klientmi s rovnakou alebo podob-
nou diagnózou,

• canisterapeut musí ovláda* základné infor-
mácie o zdravotnom stave klientov v(sku-
pine (canisterapeut, sociálny pracovník mu-
sia ovláda$ základnú problematiku ochorení 
klientov a úzko spolupracova$ s rehabilita&-
n(m pracovníkom, psychiatrom, v"eobecn(m 
lekárom, sestrou),

• canisterapeut musí dodr'iava* princípy 
etiky a morálky, musí by* vo svojej oblas-
ti erudovan%, musí ma* sociálne cítenie, 
adekvátne vystupovanie (okrem canistera-
peuta by toto mali dodr!iava$ aj ostatní &le-
novia skupiny – sociálny pracovník, rehabili-
ta&n( pracovník at%.),

• kreatívnos*, 3 exibilita, pozitívny prístup 
ku klientom,

• úprimnos* a dôvera, ml$anlivos*,
• smerovanie k opätovnému za$leneniu sa 

klientov do spolo$nosti.

Pri realizovaní canisterapie v- zariadení ne-
smieme zabúda$ na re"pektovanie individua-
lity, ka!dého klienta, indikova$ by sme ju mali 
opatrne, preto!e klient by nemal by$ do-ni&oho 
núten(, mal by chodi$ na terapiu dobrovo#ne 
a-spontánne, preto!e v"etky &innosti musia by$ 
pre klienta zaujímavé, pútavé a-hlavne príjemné. 
U-klientov s-vroden(m, ale aj získan(m telesn(m 
postihnutím je canisterapia v(znamnou sú&as-
$ou kompletnej rehabilitácie. Pri klientoch s-vro-
den(m postihnutím prebieha v-rámci komplet-
nej rehabilitácie vä&"inou od raného detstva, 
naproti tomu u-klientov so získan(m postihnu-
tím je nie&ím nov(m. Preto klienti so získan(m 
postihnutím mávajú postoj k- terapii odmieta-
v(, apatick(, pln( predsudkov a- so skreslen(mi 
predstavami.

Odborne aplikovaná canisterapia spolu s-re-
habilitáciou, vhodnou farmakologickou lie&bou 
priná"a signi0 kantné pozitívne v(sledky.

PhDr. Ingrid !erkalová
sociálna pracovní&ka (18 rokov pracuje v-stre-

disku DSS, M.R.+tefánika 3385/51, Zvolen, ddad-
sszv.cerkalova@gmail.com)
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46 Medzi "kôlkárov vchádza Fe%o a- Lujzinka 
a-spolu s-nimi Erik a-Katka. Deti ve#mi dobre ve-
dia, &o ich &aká. Netrpezlivo sa mrvia na koberci 
a so zatajen(m dychom a-s-úsmevom sú pripra-
vené na %al"iu zá!itkovú hrovú skupinku. Medzi 
nimi sedí Viki. Rovnako vzru"en( ako ostatné 
deti, s-rovnak(m úsmevom. K(m by som vám na 
neho neukázala prstom, ani by ste si ho nev"imli. 
A predsa sa v-nie&om od ostatn(ch detí odli"uje. 
Má nie&o navy"e. Autizmus. 

Na za&iatok zazvoní zvonec, pokra&ujeme ces-
tovaním s-námorníkmi po ostrovoch, potom nás 
za&aruje &arodejnica na ostrove zrkadiel, skú"ame 
by$ vodcom kamarátov a-aj to aké je to by$ sú&as-
$ou tímu. Na záver stíchneme pri mape pocitov 

a-so zvonením zvoncom sa lú&ime a-odchádza-
me… zostávajú v-nás rôzne pocity… hlavne po-
zitívne… a spolo&ne sa te"íme na %al"iu skupinku.

Ale po%me pekne po poriadku… od za&iat-
ku…

Kde je úpln( za&iatok tohto príbehu u! 
ani sama neviem… U nás, u- Matulayovcov 
(www.dsspkm.sk) sa to stáva… objaví sa &lovie-
&ik so "peci0 ck(mi potrebami a-nárokmi, ale aj 
danos$ami a-my vym("#ame, &o by bolo najlep-
"ie pre neho urobi$ alebo vymyslie$, aby za!il 
a-pre!il rovnaké veci ako jeho rovesníci. A-hne% 
za&ína %al"í príbeh. 

Tento príbeh je o-Viktorkovi. Pri"iel k-nám ako 
dvojro&n( drobec s-diagnózou autizmus. Tro"ku 

KDE BOLO, TAM BOLO… 
A KDE NEBOLO, TAM SME VYMYSLELI…

Katka Hollá
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uplakan(, tro"ku ukri&an(, ni& nehovoriaci, hra-
júci sa len s-autí&kami a-nezná"ajúci akéko#vek 
zmeny. A "ikovn( a-r(chlo sa u&iaci a zvedav(.  
Teraz je u! z-neho ve#k( pred"kolák a-ve#mi ve#a 
sa nau&il. Je rovnak( ako jeho rovesníci. Vym("-
#a lotrovinky, rád sa hrá so v"eli&ím a-ke% je me-
dzi de$mi, chce s-nimi robi$ &oko#vek, &o robia 
oni. Sna!í sa rozpráva$, hoci ove#a lep"ie mu to 
ide po anglicky -. A- &íta a- po&íta. Samozrej-
me, zostali mu rôzne „autíkoviny“, ktoré by ste 
si ur&ite v"imli. A-zmeny nemá rád doteraz. Ale 
podstatné je, !e aj napriek tomu, !e je autista 
– je úplne oby&ajn(m die$a$om, ktoré chce by$ 
s-in(mi de$mi.

A-práve preto sme za&ali prem("#a$ a-vym("-
#a$, &o by sme s-t(m mohli urobi$. 

O-integrácii a-inklúzii sa toho porozprávalo u! 
ve#a. Aj to, !e by bolo najlep"ie, keby v"etky deti 
aj tie s-problémami, mohli by$ "kôlkármi a-roves-
níkmi a-u&i$ sa od seba navzájom. Aj to, ako by to 
mohlo by$ prínosom pre obe strany. 

Realita je v"ak tro"ku iná. Svet je rozdelen( 
na „na"e“ deti a „va"e“ deti. Deti zdravé a- deti 
s- postihnutím. A- ich svety sa málokedy prelí-
najú. V-!ivote sa &asto stretávame s-odmietaním 
toho, &o je iné. Inakos$ je pre vä&"inu #udí ve#kou 
neznámou. A- to, &o je pre nás neznáme, skôr 
odmietame akoby sme sa pokúsili s- t(m nie&o 
urobi$. A- celkom pochopite#ne sa objavuje aj 
strach. Strach, &i si vzájomne porozumieme, &i to 

spolo&ne zvládneme, &i to bude naozaj pre die-
$a dobré. Pozeráme sa na v"etko dospeláckymi 
o&ami a-to ako sa na to pozeráme, u&íme sa takto 
pozera$ aj na"e deti. Ke% máme strach my, boja 
sa aj deti. Ke% odmietame my, odmietajú aj oni. 
Ke% sme otvorení, deti sú tie!. 

Tak!e musíme najprv zmeni$ nás, aby z-na"ich 
detí vyrástli tolerantní a-otvorení dospelí. My sme 
mali ove#a menej príle!itostí stretnú$ sa s-inakos-
$ou ako na"e deti. My im musíme da$ príle!itos$.  

Som presved&ená o- tom, !e najvä&"ia sila je 
v-samotn(ch de$och. Nielen v-be!n(ch, zdrav(ch 
ale aj v-t(ch „na"ich“, ktoré majú diagnózu autiz-
mus. V"etky tieto deti sa mô!u navzájom od seba 
ve#a nau&i$ a-aj nás mô!u ve#a nau&i$, ke% im dáme 
na to priestor. Teraz sú z-nich "kôlkarski rovesníci, 
onedlho budú rovnakí "koláci a-neskôr budú v"et-
ci dospelí. Aj Viki, aj jeho rovesníci. A-v"etci budú 
ma$ spolo&nú skúsenos$ s- inakos$ou. A- ktovie, 
mo!no raz toto urobia pre svoje deti. 

A-presne z-t(chto dôvodov sme sa pustili do 
„písania“ Viktorkovho príbehu. 

Matulayovci a-Damboráci (M+ Damborského) 
fungovali dlhé roky ved#a seba. A u! zopár rokov 
sa sna!íme !i$ spolo&ne. Za&ínali sme len ob&as-
n(mi náv"tevami, potom za&ali by$ náv"tevy pra-
videlné, zú&ast'ovali sme sa spolo&n(ch aktivít. 
Stále sa nám to v"ak nezdalo dos$ pre deti. Zá-
merne nepí"em, ktoré deti myslím. Lebo myslím 
oboje. Aj tie „na"e“ a-aj tie „va"e“. 

INTEGRÁCIA / KDE BOLO, TAM BOLO… 
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A- vymysleli sme. Zá!itkové hrové skupin-
ky. Vytvorili sme priestor pre v"etky deti, kde sa 
mô!u v- bezpe&í stretnú$ s- inakos$ou, skúsi$ si 
rôzne role, za!i$ si prijatie aj odmietnutie. Na"e 
skupinky robíme dvaja – zámerne sme vo dvojici 
mu! a-!ena. Pri na"ich aktivitách je dôle!ité ma$ 
oba vzory. A-zárove' vyu!ívame aj terapeutické 
bábky – Fe%a a-Lujzinku – je dôle!ité ma$ tlmo&-
níka, ak sa deti chcú vyjadri$ a-nie sú si isté. Ka!dá 
skupinka má svoj scenár, v-ktorom máme svoje 
rituály, ale aj za ka!d(m nové hry. V!dy zvoníme 
zvoncom, pripomenieme si pravidlá, cestujeme 
s- námorníkmi. A- v!dy sa v- hrách zameriavame 
na jednotlivcov aj na celú skupinu. Deti majú 
priestor za!i$ si jedine&nos$ a- stá$ sám za seba, 
podrobi$ sa skupinov(m pravidlám, hravou for-
mou pre!i$ empatiu, za!i$ si aké je to by$ kamarát 
a-zárove' aj ke% sa so mnou nikto nechce hra$, 
aké je to pomáha$ si, aké je to po&úva$ sa. Aké 
je to by$ vypo&ut(. Dôle!itou sú&as$ou ka!dej 
skupinky je mapa pocitov. Deti sa u&ia identi0 -
kova$ svoje pocity. *i sú veselí, smutní, unavení, 

zvedaví, nahnevaní, nerozhodní, nad"ení alebo 
sa cítia ako ví$azi – obrázky na mape im pomô-
!u to pomenova$. Niekedy im v-tom pomáhajú 
Fe%o a-Lujzinka, ale verte !e pri závere&n(ch sku-
pinkách deti hovoria samé za seba a-sú na to na-
ozaj hrdé.

A- okrem tohto v"etkého si za!ívajú inakos$. 
Stretávajú sa s-Vikim a-za!ívajú s-ním v"etky tieto 
aktivity a-samozrejme Viki s-nimi. Presne toto sme 
sa sna!ili zá!itkov(mi hrov(mi skupinkami do-
siahnu$. Aby si to v"etko za!ili v-bezpe&nom a-po-
zitívnom priestore, mali príjemné zá!itky a- boli 
úspe"né. A-sme radi, !e sa nám to podarilo. 

Te"í nás, ke% robíme veci, ktoré majú zmysel 
a-sme radi, !e toto malo zmysel minimálne pre 
jedného Vikiho, pre deti z-jednej "kôlky a-pre ich 
pani u&ite#ky a-samozrejme pre nás…

1akujeme Nadácii Volkswagen, !e nás v-tom-
to podporila.

Pro# l autorky:

Mgr. Katka Hollá vy"tudovala lie&ebnú peda-
gogiku na Pedagogickej fakulte UK v BA, neskôr 
absolvovala +pecializa&né inova&né "túdium so 
zameraním na autizmus.

Pracuje v DSS prof. Karola Matulaya v diag-
nostickom oddelení, kde sa dlhé roky sa venuje 
práci s de$mi s poruchou autistického spektra a 
ich rodinám -- cie#om rôznych projektov ja naj-
mä -integrácia a inklúzia vrámci komunity.

V poslednom období sa "pecializuje na ABA.

Fotky pochádzajú z archívu DSSpKM.

INTEGRÁCIA / KDE BOLO, TAM BOLO… 



49DEFINUJME, !O JE TO “PRISPÔSOBENÉ–
ADAPTÍVNE (UPRAVENÉ, ORIG. ADAPTED)” 
POTÁPANIE

Skôr, ako budeme hovori$ o-tom, &o je to pri-
spôsobené potápanie, musíme predov"etk(m 
vysvetli$, &o znamená pojem a-koncept „prispô-
sobeného-adaptívneho“ "portu (adapted sport).

Adaptívny "port predstavuje skupinu fyzic-
k(ch alebo "portov(ch aktivít, pri ktor(ch vieme 
robi$ úpravy, zmeny a- prispôsobi$ ich tak, aby 
sme umo!nili #u%om so "peci0 ck(mi potrebami 

ADAPTÍVNE POTÁPANIE 
Enrique Díaz Bernabé

Obrázok 1: Skúsenosti s potápaním v mori (Plá! Playa del Postiguet - Alicante, október 2016)
Picture 1: Sea diving experiences (Playa del Postiguet - Alicante, October 2016)

 DEFINING ADAPTED DIVING

Before talking about adapted diving, previ-
ously it is necessary to explain “adapted sport” 
concept.

Adapted sport is the set of physical or sport-
ing activities able to take adaptations, chang-
es or adjustments in order to enable people 
with physical, intellectual or sensory disabilities 
practice those activities.
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– fyzick(m, intelektov(m alebo zmyslov(m po-
stihnutím, tieto aktivity uskuto&'ova$.

Práve na základe predo"lého teda mô!eme 
koncept adaptívneho potápania de0 nova$ ako 
skupinu aktivít pod vodou, prispôsoben(ch pre 
#udí so "peci0 ck(mi potrebami tak, aby ich mohli 
vykonáva$, pri&om zachovávame &o najvy""iu 

Obrázok 2: skúsenosti s-potápaním v mori (plá! Playa del Postiguet - Alicante, október 2016)
Picture 2: Sea diving experiences (Playa del Postiguet - Alicante, October 2016)

Obrázok 3: Hodina potápania v bazéne (University of Alicante, november 2014)
Picture 3: Pool diving session (University of Alicante, November 2014)

INTEGRÁCIA / ADAPTÍVNE POTÁPANIE

Therefore, adapted diving might be de0 ned 
as the set of underwater activities adapted to 
enable people with disabilities practice this 
sport keeping security as any other diver.

These adaptations must be made according 
to the particular condition of each person and 
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mo!nú mieru ich bezpe&nosti (ako by sme to ro-
bili pri akomko#vek inom potápa&ovi). 

Tieto zmeny a-úpravy musia by$ navrhnuté na 
základe individuálneho stavu a-schopností ka!-
dého &loveka a-jeho postihnutia. To znamená, !e 
neprispôsobujeme potápanie kvôli konkrétnej 
diagnóze alebo postihnutiu ale "peci0 cké zme-
ny robíme na mieru ka!dému &loveku – ú&astní-
kovi kurzu.

Je v"eobecne známe, !e #udia so zmyslov(m 
postihnutím majú rozdielne znaky a-prejavy po-
stihnutia, majú aj rôznu mieru potrebnej podpory. 
Zrakové alebo sluchové postihnutie je rozdielne 
jednak v-type ale aj v-intenzite a-priebehu, tak!e 
zmeny, ktoré navrhujeme, musia by$ iné, a-pritom 
variabilné v-ka!dej situácii.

Toto platí rovnako, aj ke% hovoríme o- fyzic-
kom postihnutí, a- samozrejme, predov"etk(m 
vtedy, ak hovoríme o-postihnutí intelektovom. 

Obrázok 4: V(uka v bazéne (University of Alicante, december 2014)
Picture 4: Pool diving session (University of Alicante, December 2014)

INTEGRÁCIA / ADAPTÍVNE POTÁPANIE

his or her disability. That means we do not ap-
ply adaptations to disability we do so to each 
person.

It is understood that not all people with sen-
sory disabilities have exactly the same char-
acteristics. Visual or hearing impairments vary 
both in type and gradient, so the adaptation 
needs will be di7 erent in every situation.

This is also true when it comes to physical 
disability and especially if we talk about intel-
lectual disability.
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WHAT ARE THE BENEFITS OF ADAPTED DIVING?

Generally speaking sport and physical activ-
ities have positive e7 ects, regardless disability, 
highlighting following:

On the physical level, sport helps to improve 
and make up for anatomical or physiological 
disorders, develops perceptual motor skills, 
and prevents muscular atrophy and sedentary 
lifestyle.

On the psychological level, sport improves 
self-esteem, helps to know personal limits and 
to improve cognitive skills (perception, memo-
ry, concentration, understanding…).

On the social level, sport encourages inter-
personal relationships, promotes integration, 
helps to seize leisure time and improves per-
sonal autonomy and independence.

Therefore, diving meets theses positive ef-
fects but also other values as environmental 
respect.

AKÉ SÚ POZITÍVA ADAPTÍVNEHO POTÁPANIA?

V"eobecne povedané, "port a-fyzické aktivity 
majú pozitívne ú&inky, neh#adiac na postihnutie, 
predov"etk(m tieto:

Na úrovni telesnej, "port pomáha zlep"ova$ 
a- odstra'ova$ anatomické alebo fyziologické 
poruchy, buduje vnemové motorické schop-
nosti a-pôsobí preventívne proti svalovej atro0 i 
a-proti sedavému spôsobu !ivota.

Na psychologickej úrovni, "port zvy"uje seba-
vedomie, pomáha pozna$ svoje osobné hranice 
a-zlep"uje poznávacie schopnosti (vnímanie, pa-
mä$, koncentráciu, porozumenie, …).

Na sociálnej úrovni, "port posil'uje interper-
sonálne vz$ahy, podporuje integráciu, pomáha 
zadeli$ si vo#n( &as a-zlep"uje samostatnos$ a-ne-
závislos$ &loveka.

Práve preto sa v-potápaní snúbia tieto pozitív-
ne ú&inky "portu spolu s-%al"ími hodnotami, ako 
je napríklad environmentálne povedomie.

Obrázok 5: Hodina potápania v bazéne (University of Alicante, apríl 2016)
Picture 5: Pool diving sesión (University of Alicante, April 2016)

INTEGRÁCIA / ADAPTÍVNE POTÁPANIE
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 “ADAPTATIONS” 
DOES NOT MEAN GREAT CHANGES.

Usually we do not make changes to diving 
equipment but on the way people with disabil-
ities use it. Only in few situations we need to 
make changes on equipment.

It is easy to understand that if we teach div-
ing to people with disabilities with convention-
al diving equipment, they will be able to dive 
anytime without worrying about having spe-
ci0 c equipment. So there will be no limitations 
to go diving wherever they want, even if there 
were not speci0 c equipment in those places.

Therefore adaptations are aimed at teaching 
methods, and also to the number of divers that 
a person with disability needs to dive safely.

Learning new teaching methods for people 
with disabilities requires speci0 c training. It’s 
also required experience and speci0 c training 
for divers accompanying people with disabili-
ties.

„ÚPRAVY A(PRISPÔSOBENIA “
NEZNAMENAJÚ VE1KÉ ZMENY.

Oby&ajne nerobievame úpravy na potápa&-
skom zariadení a-doplnkoch ale na spôsobe, ako 
ich #udia so "peci0 ck(mi potrebami pou!ívajú. 

Je úplne pochopite#né, !e ak #udí so "peci-
0 ck(mi potrebami u&íme potápa$ sa s- be!n(m 
v(strojom a-vybavením, budú sa neskôr vedie$ 
potápa$ kdeko#vek a- kedyko#vek bez potreby 
"pecializovan(ch pomôcok. To znamená, !e tu 
pre nich nebudú !iadne obmedzenia, ís$ sa po-
tápa$ pod#a ich preferencií, a-to aj vtedy, ak nimi 
zvolené miesto nebude disponova$ "pecializo-
van(m vybavením. 

Práve preto sú prispôsobenia a-zmeny zame-
rané na spôsoby v(uky a-tie! na po&et potápa-
&ov, ktor( dan( &lovek potrebuje ma$ okolo seba 
na to, aby bol v bezpe&í. 

U&enie nov(ch v(ukov(ch metód pre #udí so 
"peci0 ck(mi potrebami si vy!aduje "pecializo-
van( tréning. Okrem neho sú potrebné u! pred-
chádzajúce skúsenosti a- "pecializovan( tréning 
aj pre potápa&ov, ktorí budú #udí so "peci0 ck(mi 
potrebami pri ich kurze sprevádza$.

Obrázok 6: skúsenosti s potápaním v mori (plá! Playa del Postiguet - Alicante, októberr 2016)
Picture 6: Sea diving experiences (Playa del Postiguet - Alicante, October 2016)

INTEGRÁCIA / ADAPTÍVNE POTÁPANIE
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ADAPTED DIVING 
IN THE UNIVERSITY OF ALICANTE

The University of Alicante has a team of div-
ing instructors and divers involved with adapt-
ed diving. The name of this team is ASUA, an 
acronym for “Actividades Subacuáticas Univer-
sidad de Alicante” (Subaquatic Activities Uni-
versity of Alicante).

The main goal of ASUA is the inclusion of 
people with disabilities through adapted div-
ing.

In 2014 ASUA started a project aimed at peo-
ple with intellectual disabilities, performing 
pool diving sessions in which about hundred 
people participate every year.

In October 2016 ASUA organized a diving 
session in the sea gathering about thirty diving 

ADAPTÍVNE POTÁPANIE 
NA UNIVERSITY OF ALICANTE V )PANIELSKU

Univerzita v-Alicante – University of Alicante 
má tím nieko#k(ch potápa&sk(ch in"truktorov 
a- potápa&ov, ktorí sú zapojení do programu 
adaptívneho potápania. Tento tím nesie názov 
ASUA, &o predstavuje akronym pre “Actividades 
Subacuáticas Universidad de Alicante” (Aktivity 
pod vodou na University of Alicante). 

Hlavn(m cie#om tímu ASUA je inklúzia #udí 
so "peci0 ck(mi potrebami do spolo&nosti (a do 
"portu) prostredníctvom adaptívneho potápa-
nia. 

V októbri 2016 ASUA zorganizovala potá-
pa&sk( v(cvik v- mori, na ktorom sa zú&astnilo 
pribli!ne 30 potápa&sk(ch in"truktorov a- potá-
pa&ov. Dobrovo#níckou prácou pomohli viac ako 
60 #u%om so "peci0 ck(mi potrebami pre!i$ prvú 

Obrázok 7: "pecializovan( kurz adaptívneho potápania pre potápa&sk(ch in"
Picture 7: Specialty course on Adapted Diving for diving instructors (Pa

INTEGRÁCIA / ADAPTÍVNE POTÁPANIE
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instructors and divers who worked voluntarily 
to help more than sixty people with disabilities 
in their 0 rst sea diving experience after two 
years being training in the pool.

NEXT STEPS

After two years working with people with in-
tellectual disabilities, the next step of the proj-
ect on Adapted Diving by ASUA is to run a full 
training program for those people, what means 
they will be 0 nally certify as full trained divers, 
but with some restrictions due to their disabil-
ities.

At the same time we are training divers with 
disabilities, we will be training divers to accom-
pany them.

Text by Enrique Díaz Bernabé
Photographs by Antonio Senent Andreu

potápa&skú skúsenos$ v-mori. Udialo sa to po 2 
rokoch usilovného tréningu v-bazéne. 

2AL)IE KROKY

Po dvoch rokoch práce s- #u%mi s- intelekto-
v(m postihnutím bude %al"ím krokom,  projek-
tu o- adaptívnom potápaní tímu ASUA, skom-
pletizova$ a- na"tartova$ komplexn( tréningov( 
program pre túto cie#ovú skupinu #udí. To zna-
mená, !e absolventi takéhoto tréningu sa stanú 
dr!ite#mi certi0 kátu ako komplexne vy"kolení 
potápa&i,  len s-ur&it(mi obmedzeniami závisl(-
mi od druhu ich postihnutia. 

V-rovnakom &ase budeme trénova$ aj potápa-
&ov, ktorí budú ú&astníkov kurzu s-mentálnym po-
stihnutím, po&as jeho trvania, sprevádza$. 

Text napísal: Enrique Díaz Bernabé, 
spoluzakladte% tímu ASUA a tréner adaptívneho 

potápania na Univerzite v Alicante
Fotogra* e: Antonio Senent Andreu

(ch in"truktorov (Pamplona, november 2016).
ors (Pamplona, November 2016).
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Autizmus a! "peciálne Aspergerov syndróm 
je v!mnohom ve#mi podobn$ tvorbe pali%kova-
nej %ipky. Na rozdiel od ma#by, pri ktorej jemn$ 
"tetec vyp&'a plochy, pali%kovaná %ipka sa tvorí 
na podlo(ke, do ktorej sa musia zabodáva) ostré 
hroty. Tá podlo(ka je ale (ivá, je 'ou srdce matky. 
Na ka(d$ zdroj bolesti sa upínajú nite, ktoré sa 

Kto mô!e vidie" vnútro,
moju du#u skrytú,

vody, $o v%studni lásky pramenia?
Zo skaly vydoloval
vrúcnu h&bku citu

bolestn', ostr' $akan trápenia.

krí(ia a! zdanlivo nedávajú zmysel. Okrem toho 
sú medzi ni)ami prázdne miesta – tajomstvo, 
ktoré nepoznáme.

Autorka kni(ky nesleduje príbeh matky a! jej 
dcéry z!odstupu, ale ako blízka priate#ka. Text je 
doplnen$ fotogra* ami pali%kovan$ch obrázkov. 
Tvoria v$pove+ o!v$voji diev%atka, ktoré si ob#ú-
bite aj vy.

,ijú medzi nami #udia, ktorí sú v!nie%om iní ako my. Nesú v!(ivote %osi navy"e. Takí sú aj moji priatelia 
s!viacnásobn$m postihnutím, s!ktor$mi som strávila nezabudnute#né chvíle po%as takmer dvadsiatich 
rokov. Objavovala som krásu ich du"e, ktorá prevy"ovala a!zatie'ovala telesné nedokonalosti.

Pre%o tieto slová platia aj o!-ubke? Ve+ ona je telesne zdravá a!pritom krásna aj zvonku. No ten, kto 
sa na 'u díva zrakom lásky, mô(e uvidie) viac ne( jej telesnú krásu. Smie nahliadnu) do h&bky jej srdca 
a!zbada), (e vnútri je e"te ove#a kraj"ia, ako sa javí o%iam.
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Dívaj sa zrakom lásky, 
o$i $asto sklamú,

oslepené l!ou, leskl'm pozlátkom.
Len láska du#u vidí 
a%v%nej krásu samú,

ke( v%h&bke uzrie, ak' vlastne som.
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