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Milí priatelia,
v na#om podkrovnom byte bolo toto leto 

ve"mi horúco.  Pred t!mi najhor#ími teplotami 
(vo vnútri som zatia" namerala najviac 31,5 /C) 
sme celá rodina, vrátane jedného psa a jedného 
mor(a0a, utiekli na krajn! stred Slovenska, k ro-
di(om.

Na#i kamaráti majú zas trochu ne#0astne rie-
#en! 3-izbov! byt, v ktorom sú v#etky okná na 
jednu svetovú stranu. Nemô$u teda urobi0 prie-
van a mávajú t!ch stup*ov niekedy aj viac ako 
my. Vtedy poberú najnutnej#ie a hybaj niekam 
k vode. Sta(í sa dohodnú0, zobra0 (osi pod zub, 
sadnú0 do auta a (o chví"a sú tam, kde chcú.

Hor#ie je to s mojou starou mamou. Tej je 
vonku na dvore teplo a v staru(kom, takmer 
storo(nom dome, zasa ve"ká zima. Má u$ 82 
rokov a ka$d! necitliv! teplotn! rozdiel jej mô$e 
spôsobi0 zdravotné komplikácie. Rie#i to v#ak 
#alamúnsky. Doobeda (o to porobí na dvore, 
odd!chne si v tieni orecha, ktor! jej nasadil 
stark!, ke1 sa mladí novoman$elia nas0ahovali 
do vlastného. Poobede sa utiahne do kresla v 
ob!va(ke a prepína kanály v televízore. Rozumie 
po slovensky, no hovorí len po ma1arsky, a teda 
aj tie programy pozerá v ma1ar(ine. Odmali(ka. 
Tak vyrastala, tak nau(ila aj jej deti.

Toto leto som bola v dvoch ka#tieloch. Teplo 
tam nemali. Prievan áno. Tie$ vrátnika a starostli-
v! personál, preva$ne v bielom. Aj jedále*. Spo-
lo(enskú miestnos0. Aj záhradu, ve"kú, nádherne 
udr$iavanú. Len nik z obyvate"ov akoby, okrem 
postele a pár pre neho drahocenn!ch vecí, ne-

mal ni( vlastné, to svoje. Na (o by mohol ma0 
tonu spomienok, dobr!ch, zl!ch, v#elijak!ch. Ale 
hlavne jeho.

V ka#tieli sa $ije dobre, ako mi hovorila star#ia 
pani. Ni( tu nech!ba. V#etko majú. Idú presne 
pod"a harmonogramu. Je (isto, navarené, i ke1 
vlastné zásoby v chladni(ke ch!bajú. V izbe 4 
sady postelí, mo$no skriniek, v#etko bez zámku, 
ktor! by strá$il intimitu. No v#etko na svojom 
mieste, podlaha $iari, vonia (istiacim prostried-
kom. Doma takto nemáme. Niekto by si sprvu 
povedal, $e si tam vlastne $ijú celkom fajn, len 
inak ako my ostatní.

A skuto(ne? Ja by som im ve"mi priala toto: 
aby aj oni mohli hrom$i0, $e je u nich DOMA 
v lete horúco a vzduch 0a$ko stojí v ob!va(ke. 
2e spusten! televízor hrá nejako potichu to, (o 
zabudli ráno vypnú0, v chladni(ke majú klobásu 
od otca, a vo ved"aj#ej izbe sa do práce balí ich 
spolub!vajúca, $e v obchode nemali tú správ-
nu (okoládu a v záhrade namiesto zeleniny 
a kvetov vyrastá kopa buriny a bude treba zasa 
okopáva0 ... 

Ka$d! máme predsa právo na to, aby sme $ili 
svoj $ivot d*ami, ktoré budú nové a nepoznané, 
mo$no prekvapivé, naplnené ka$dou emóciou, 
skúsenos0ou, láskou a blízkos0ou. A budú pri 
tom v#etkom sp3*a0 najdôle$itej#í atribút – budú 
na#imi osobn!mi a jedine(n!mi.

Mgr. Lucia Cangárová 
– man$elka, matka, novinárka
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...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 E

di
to

ri
ál

integracia_1_13.indd   3 28.10.2013, 9:39:00



4

INTEGRÁCIA / ÚVODNÍK

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 Ú

vo
dn

ík Vá$ení (itatelia,

Listujem v predchádzajúcom (na#0astie 
nie poslednom) (ísle Integrácie, ktoré vy#lo 
v r. 2008, teda pred piatimi rokmi. V uplynulom 
(ase (2008 – 2012) sme nezískali potrebné 
. nan(né prostriedky na vydávanie (asopisu. 
No medzi posledn!m  (íslom Integrácie z roku 
2008 a t!mto nov!m, ktoré ste dostali do rúk, 
je kontinuita. V r. 2008 sme venovali pozornos0 
zákonu o sociálnych slu$bách, ktor! vtedy 
nadobudol platnos0 a v tomto roku pripravu-
je MPSVaR SR jeho novelu. )al#ím pojítkom 
s predchádzajúcim vydaním je aj fakt, $e sme 
uverejnili (lánok riadite"a Franti#ka Marthau-
sa k téme transformácie sociálnych slu$ieb 
a transformácia, dein#titucionalizácia bude 
nosnou témou tohto dvoj(ísla Integrácie.

Sme radi, $e Integrácia patrí do „rodiny“ 
(asopisov, ktoré vydávajú mimovládne orga-
nizácie u$ nejaké roky. Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci vydala prvé (ísla Integrácie 
v rokoch 1990 – 1991. Prvé dve vydania nemá-
me u$ ani v na#om archíve. Tretie, písané na PC, 
ktoré zrejme vy#lo len v nízkom náklade, za(í-
na listom, ktor! nám poslal Dr. David Towel, 
v tom (ase riadite" Národného rozvojového 
tímu pre osoby s mentálnym postihnutím vo 
Ve"kej Británii. Napísal nám nieko"ko bodov, 
ktoré by na za(iatku 90-tych rokov mohli 
pomôc0 rie#i0 sociálnu situáciu pre "udí so 
zdravotn!m znev!hodnením a #peciálne pre 
"udí s mentálnym postihnutím. Odporú(al 
nám, aby Národn! v!bor pre zdravotne po-
stihnut!ch umo$nil vytvorenie jednoduch!ch 
opatrení pre postihnut!ch cez pozitívnu víziu 
do budúcnosti, podporu lokálnych iniciatív 
a realizáciu mal!ch projektov, aby ministerstvá 
zriadili národn! rozvojov! tím zo skúsen!ch 
lokálnych pracovníkov, aby sme vydávali peri-
odiká, ktoré by informovali o situácii, aby sme 
pripravovali semináre a kurzy v spolupráci 
s príslu#n!mi univerzitami a fakultami , ktoré 
by mali kooperova0 na dlhodob!ch progra-
moch vlády, aby sme získali podporu vlády 
pri rozvíjaní systému „advokácie ob(anov“, 
v rámci ktorej by be$ní ob(ania získali znalosti 
a zru(nosti obhajova0 svojich postihnut!ch 
spoluob(anov, aby sme h"adali vstupy do 
masovokomunika(n!ch prostriedkov s cie"om 

tlmo(i0 presved(enie, $e postihnutí "udia majú 
právo zauja0 právoplatné miesto v spolo(nosti. 
David Towel nás v#etk!ch oslovuje aj v tomto 
(ísle. V1aka David, za tvoju priaze*, záujem 
a pomoc, ktorú dlhodobo venuje# podmienkam 
$ivota na Slovensku a v ,echách.

Ná# (asopis sa v priebehu rokov vypro. loval 
v interdisciplinárny odborn! komunikát, kto-
rého cie"om je poskytova0 poznatky o nov!ch 
slu$bách, inováciách rie#ení nepriazniv!ch 
sociálnych situácií ob(anov. Aj v nasledujúcich 
2 dvoj(íslach Integrácie máme v úmysle veno-
va0 pozornos0 teoretick!m, metodologick!m 
a empirick!m v!sledkom v!skumu na Sloven-
sku a v zahrani(í, ale tie$ ich aplikácii v reálnom 
prostredí $ivota "udí v nepriazniv!ch sociálnych 
situáciách. V prvom z nich je hlavnou témou de-
in#titucionalizácia zariadení sociálnych slu$ieb 
v kontexte Európy a Slovenska.

Sociálna veda nemô$e by0 izolovaná od reál-
neho $ivota "udí odkázan!ch na pomoc spolu-
ob(anov, no ani rie#enia konkrétnych $ivotn!ch 
situácií si nevysta(ia s pragmatizmom a rutinou. 
Sociálna práca, ako odbor ale tie$ praktická 
sociálna (innos0, má obrovsk! potenciál spája0 
"udí pri rie#ení oby(ajn!ch "udsk!ch problémov 
v spolo(nosti. Máme víziu prispieva0 k takémuto 
porozumeniu, ktoré spája "udskos0 s poznaním. 
Bude síce v$dy len (iasto(né, ale práve uvedo-
menie si tejto limitácie je stimulom pre existen-
ciu zmysluplného (love(enstva a spolo(enstva.

Ak nie(o z toho zachytia va#e o(i, myse" a srd-
ce, má v!znam, aby sme v tejto práci pokra(ovali 
1alej.

Slavomír Krupa
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Vä(#ina "udí pova$uje $ivot v komunite za 

samozrejmos0. Napriek tomu, tak!to $ivot nie 
je skúsenos0ou ve"kej (asti odkázanej európ-
skej populácie, ktorá stále $ije vo ve"k!ch rezi-
denciálnych zariadeniach po celom kontinente. 
Pod"a odhadu sa len v Európe jedná o viac ako 
1,2 milióna "udí s nejak!m znev!hodnením, 
300 000 s mentálnym postihnutím a 150 000 
detí, v#etci $ijú v zariadeniach s dlhodobou 
starostlivos0ou. Je to skrytá populácia, od-
delená od zvy#ku spolo(nosti. Uvedomujúc 
si tieto fakty, musíme sa sp!ta0 sami seba: je 
toto najlep#í model starostlivosti, ktor! roz-
vinutá európska spolo(nos0 mô$e ponúknu0 
svojím odkázan!m ob(anom v 21. storo(í?

V Európe máme ve"kú tradíciu poskytovania 
starostlivosti a ochrany t!m najodkázanej#ím 
v na#ej spolo(nosti. ,i u$ ide o miestne komuni-
ty, cirkvi, . lantropické zdru$enia alebo verejné  
in#titúcie. Táto ochrana v#ak ob(as znamenala 
premiest*ovanie ob(anov z ich komunít a od-
de"ovanie odkázan!ch od in!ch ob(anov v ústa-
voch a zariadeniach, v#etko v presved(ení, $e 
nebudú schopní dobre vychádza0 s vä(#inovou 
spolo(nos0ou – alebo mo$no spolo(nos0 nebu-
de schopná vychádza0 s nimi.

Akoko"vek bol tento prístup dobre mienen!, 
dnes máme v Európe dostatok skúseností na 
preukázanie toho, $e "udia mô$u $i0 relatívne 
normálne $ivoty v oby(ajn!ch bytoch alebo do-
moch, na oby(ajn!ch uliciach, pokia" boli vlo$ené 
dostato(né investície do kvality slu$ieb (v#eobec-
n!ch aj #peci. ck!ch), ktoré sú schopné nap3*a0 
potreby u$ívate"ov v rámci ich komunity.

PREKONANIE KULTÚRY 
IN&TITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
Svedectvá b!val!ch obyvate"ov in#titúcií uka-

zujú, $e $ivot v zariadení má da"eko od $ivota, kto-
r! sa dá ozna(it ako „oby(ajn!“. Niektoré in#titúcie 

sa to sna$ia rie#i0 t!m, $e robia to najlep#ie pre 
svojich ((asto 0a$ko postihnut!ch) klientov po-
núknutím ochrany, starostlivosti a aspo* malou 
mo$nos0ou vo"by pri v!bere aktivít. Negatívne 
skúsenosti s in#titucionálnou starostlivos0ou nie 
sú nutne rovnaké pre v#etk!ch b!val!ch obyva-
te"ov. Práve naopak, niektorí klienti si v pamäti 
uchovávajú vzácne spomienky na starostliv! per-
sonál alebo priate"stvo s in!m spolub!vajúcim.

Zatia" (o in#titucionálny systém mô$e po-
skytnú0 fyzickú bezpe(nos0 (ako napríklad 
jedlo, oble(enie, ubytovanie), taktie$ posil*uje 
odkázanos0, príli#nú ochranu a exklúziu pou-
$ívate"ov slu$ieb. Systém v#ak nemô$e ponúk-
nu0 pocit $ivotného #0astia, ktor! vychádza zo 
$ivota v spolo(nosti. Vonkaj#ie znaky, ako sú 
steny, brány a ve"ké roz"ahlé budovy, sú (asto 
tie najvidite"nej#ie, ale nie tie najdôle$itej#ie 
znaky in#titúcií. Existujú isté charakteristiky, 
ktoré steles*ujú „in#titucionálnu kultúru“ sta-
rostlivosti, ako sú ne4 exibilné postupy, nedo-
statok individuálneho prístupu, paternalizmus 
a sociálna vzdialenos0 od rodiny a komunity. 
Dokonca aj moderné zariadenia sociálnych 
slu$ieb s prístupn!mi budovami, pekn!m 
prostredím a dobre #kolen!mi zamestnancami, 
nemô$u ponúknu0 „normalitu“ nakupovania, 

INTEGROVANIE „SKRYT5CH” 
OBYVATE6OV EURÓPY

John Halloran
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varenia, chodenie von a trávenie (asu tak, ako 
kto chce, lebo práve to sa rozumie pod normál-
nym $ivotom.

Prechod od ve"k!ch in#titúcií ku komunit-
n!m, alebo rodinn!m usporiadaniam, zostáva 
v!zvou v mnoh!ch (astiach Európy. Vo vä(#ine 
krajín existuje národná (v niektor!ch prípadoch 
regionálna) stratégia, ktorá sa sna$í koordino-
va0 cel! proces. Existujú v#ak podstatné roz-
diely v rozsahu implementácie a dotknut!ch 
skupín, ktoré su obsiahnuté v spomenut!ch 
stratégiách. 

V Mazovskom regióne v Po"sku, regionálna 
vláda pripravuje regionálnu stratégiu, ktorá 
bude podporova0 prechod ku komunitn!m 
slu$bám a stanovuje ich ako prioritu pre roky 
2014 a 2020. Napriek tomu, ch!bajúca po"ská 
národná stratégia spoma"uje r!chlos0 reforiem 
po celej krajine. V Rumunsku je vláda rozhod-
nutá zavrie0 v#etky pobytové in#titúcie pre 
deti do roku 2020, ale nezaradila po$iadavku 
nahradi0 existujúce rezidenciálne in#titúcie ko-
munitn!mi pre dospel!ch so znev!hodnením. 
Napriek tomu, $e (íslo u$ívate"ov komunitn!ch 
slu$ieb v Rumunsku stúplo od roku 2007, v nie-
ko"k!ch prípadoch boli EÚ fondy (rovnako aj na 
Slovensku) pou$ité na budovanie, opravovanie 
a roz#írenie rezidenciálnych zariadení. 

In#titucionálna starostlivos0 nie je prob-
lémom iba pre krajiny strednej a vychodnej 
Európy. Napriek tomu, $e západo-európske 
krajiny sa vzdialili od modelu in#titucionálnej 
starostlivosti, ostáva tam otvorenou v!zvou 
správne vyva$ova0 rezidenciálnu a komunitnú 
starostlivos0 ako aj kvalitu a rozsah poskyto-
vanych slu$ieb. V Írsku, napriek pokrokom 
v posune od in#titucionálnej ku komunitnej 
forme starostlivosti, je takmer 4000 dospel!ch 
"udí s postihnutím, ktorí stále $ijú vo ve"k!ch 
spolo(n!ch zariadeniach. Aj vo Fínsku existujú 
obavy z novej in#titucionalizácie. Skupinové 
domovy sa tu stali na miestne pomery ve"k!mi 
(do 15 "udí) a sú(asn! verejn! obstarávací re$im 
uprednost*uje tvorbu menej nákladn!ch a níz-
ko kvalitn!ch slu$ieb v komunite. 

To prispieva k situácii, $e zatia" (o niektorí 
"udia vyzerajú, $e $ijú vo verejnej komunite, 
stále $ijú $ivot v in#titúcii. Ve"a schopn!ch 
"udí, ktorí toho tak ve"a doká$u, pokra(ujú 
vo svojej závislosti na bene. toch, ubytovaní 

 alebo  starostlivosti. 6udia ostávajú prijímate"-
mi  bene. tov namiesto toho, aby hrali aktívnu 
úlohu vo formovaní, nielen starostlivosti, ktorú 
dostávaju, ale aj vo svojich $ivotoch. 

POSKYTNUTIE MO'NOSTI V(BERU A KONTROLY 
NAD VLASTN(MI 'IVOTMI 
Som presved(en!, $e vzniká nov! prístup 

k poskytovaniu starostlivosti, ktor! dáva dôraz na 
rozvoj aktívnej#ej a inkluzívnej#ej spolo(nosti. Ide 
o komunity, kde "udsk! potenciál je plne uplatne-
n!, jeho hlas je vypo(ut! a kde "udia mô$u pre-
vzia0 skuto(nú a zmysluplnú kontrolu nad svojím 
$ivotom. Znamená to posilnenie odkázan!ch 
"udí, videnie skôr schopnosti ako neschopnosti 
a nepozeranie sa na "udí ako na obete, ale skôr 
ako na schopn!ch jedincov s vlastn!mi ambícia-
mi a plánmi. Hovoríme tu o jednaní s "udmi na 
partnerskej úrovni a posil*ovaní vz0ahov medzi 
"u1mi pre obnovu, udr$anie a zlep#enie #0astia 
jednotlivcov, rodín a komunít. 

Samozrejme, niektorí "udia pre svoje zdra-
votné alebo telesné znev!hodnenie budú stále 
potrebova0 pomoc s formulovaním svojich 
postojov. Aby sa to mohlo uskuto(*ova0, potre-
bujeme rozvinú0 slu$by a zdroje v srdci komu-
nity, ktorá podporuje "udí v prekonávaní alebo 
zvládaní rôznych podmienok, znev!hodnení 
(i $ivotn!ch okolností. To znamená budovanie 
kvalitn!ch a prístupn!ch slu$ieb v komunite od 
ubytovania, zdravotnej starostlivosti a vzdelá-
vania, a$ po zamestnávanie, kultúru a oddych. 
Jedná sa ale aj o #pecializované slu$by, ako sú 
modely osobnej asistencie alebo #peciálne 
denné centrá starostlivosti, ktoré budú podpo-
rova0 sociálnu inklúziu a mô$u pomôc0 predís0 
izolácii v#etkym t!m, ktorí sú v komunite. 

Ka$d! sociálny pracovník musí cti0 princípy, 
ktoré re#pektujú dôle$itos0 "udsk!ch vz0ahov   
potrebu bra0 "udí ako individuality s re#pektom 
pre vrodenú hodnotu a sebaúctu. To sú základ-
né hodnoty. 

+iroké spektrum medzinárodn!ch, Európskych 
a národn!ch právnych noriem a deklarácií má za 
úlohu predchádza0 segregácii, garantova0 rovnos0 
#ancí a strá$i0 "udské práva pre odkázané skupiny. 
Zdôraz*ujú, $e ka$dá osoba, stará alebo mladá, 
napriek svojmu znev!hodneniu alebo chorobe, 
musí ma0 prístup k rovnak!m právam a zod-
povednostiam. Tieto práva nie sú predmetom  
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vyjednávania  a nemô$u by0 obmedzené, alebo 
od*até na základe akéhoko"vek rozhodnutia. 

Ako spolupredseda Európskej Expertnej 
skupiny pre prechod z in#titucionálnej ku ko-
munitnej starostlivosti, a v!konn! riadite" Euro-
pean Social Network sa zaväzujem, $e sa na#a 
organizácia European Social Network (ESN) 
spolupodie"a na zvidite"není tejto otázky na 
európskej úrovni a svojimi radami na vyu$ívaní 
európskych fondov pre dein#titucionalizáciu. 
Napríklad, Európska únia a va(#ina (lensk!ch 
#tátov rati. kovali konvenciu OSN o právach 
"udí s postihnutím, vrátane následujúcich kro-
kov, ktoré e#te treba zavies0 do praxe. 

Aby bol prechod ku komunitnej starostli-
vosti úspe#n!, bude treba urobi0 dostato(né in-
vestície do rozvoja k"ú(ov!ch slu$ieb poskyto-
van!ch v komunite. Prebiehajúce vyjednávania 
v (lensk!ch #tátoch, ktoré rokujú o stanovení 
sociálnych priorít pre 1a"#ie . nan(né obdobie 
v EÚ, sú k"ú(ové pre obhajobu alokácií európ-
skych #trukturálnych a investi(n!ch fondov pre 
roky 2014-2020. Ide hlavne o obhajobu a pláno-
vanie reforiem, ktoré atomizujú sociálne ústavy 
v (lensk!ch #tátoch a podporujú komunitne 
zalo$ené slu$by. 

Po(as mojej nedávnej náv#tevy v Loty#sku 
som s pote#ením sledoval, ako centrálna a sú-
(asne aj lokálna vláda spolu s NGO, vyjadrili 
svoj záväzok k ve"kému investi(nému progra-
mu, ktor! presunie tisíce "udí so zdravotn!m 
postihnutím pre( z in#titúcií s dlhodobou 
starostlivos0ou do komunitnej starostlivosti. 
Rovnako ma1arská vláda s podporou národnej 
dein#titucionaliza(nej komisie pou$íva fondy 
EÚ, aby zatvárala in#titúcie v #iestich krajoch, 
zlep#ovala komunitné zariadenia, slu$by a in-
fra#tuktúru a aby pre#kolila príslu#n! personál. 
Na to, aby sa vyu$il cel! potenciál poskytnut!ch 
EÚ zdrojov, je dôle$ité, aby (lensk! #tát zabez-
pe(il, aby sa fondy nemí*ali na propagáciu 
zl!ch postupov, na budovanie nov!ch alebo 
obnovu star!ch ústavov. 

RESUME: The study provides valuable insight into the reasons and processes accompanying de-institutionalization in Europe. 
Speci! cally , from the point of view is brie" y describing situation in Poland, Romania, Ireland, Finland, Latvia and the Slovak Republic. 

V(ZVY A MO'NOSTI DO BUDÚCNOSTI 
Ve"mi ma pote#ilo, ke1 som sa v novembri 

minulého roku mohol zú(astni0 na ve"mi ak-
tívnom seminári v Bratislave, ktor! spojil novú 
generáciu profesionálov v sociál nej starost-
livosti, ktorí rozumejú potenciálu zdie"an!ch 
skúseností a odborn!ch znalostí, pri propagácii 
prechodu od in#titucionálnej starostlivosti na 
komunitnú v SR. Mám rados0, ke1 po(ujem o 
formujúcej sa národnej platforme, ktorá bude 
zdru$ova0 t!chto profesionálov a chcela by 
podpori0 na#u snahu o reformy. 

ESN vie doplni0 EÚ programy a . nan(né me-
chanizmy cez men#iu, praktickú podporu "udí v 
riadiacich pozí ciách na rôznych stup*och, a tak 
vylep#i0 ich schopnos0 vies0 transformáciu soci-
álnych slu$ieb, ktoré podporujú mo$nos0 vo"by 
a nezávislého $ivota v komunite. 

Prechod od in#titucionálnej ku komunitnej 
starostlivosti je potrebn! a napriek 0a$kostiam 
aj dosiahnute"n!, ak budeme v#etci hra0 v tomto 
procese svoju úlohu. Existujú zaujímavé mo$-
nosti pre individuálnej#ie a reaktívnej#ie slu$by 
s dôrazom na v!sledky, ktoré prinesú lep#iu kva-
litu $ivota, vä(#í v!ber a posilnenie a zlep#enie 
komunikácie, $ivotn!ch mo$ností a spoluú(asti. 

O ESN,
Funguje ako sie0 pre verejné sociálne slu$by 

po celej Európe, Európska Sociálna Sie0 (ESN) 
zdru$uje t!ch, ktorí sú zodpovední za stav, 
. nancovanie, riadenie, kontrolovanie a posky-
tovanie sociálnych slu$ieb v národn!ch, miest-
nych a regionálnych vládach a samosprávach. 
ESN je taktie$ (lenom európskej expertnej 
skupiny na prechod od in#titucionálnej ku ko-
munitnej starostlivosti. 

Riadite" ESN, John Halloran, je v sú(astnosti 
aj spolu-predseda Európskej expertnej skupiny 
pre DI spolu s Európskym fórom znev!hodne-
n!ch a UNICEF. Ak by ste sa chceli dozvedie0 
viac o práci ESN, mô$ete tak urobi0 na adrese: 
john.halloran@esn-eu.org.

Znenie (lánku v pôvodnej anglickej 
verzii bude dostupné na webovej stránke 
www.rpsp.sk.
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schválila „Stratégiu dein#titucionalizácie systé-
mu sociál nych slu$ieb a náhradnej starostlivosti“ 
a „Národn! ak(n! plán prechodu z in#titucionál-
nej na komunitnú starostlivos0 v systéme sociál-
nych slu$ieb na roky 2012 – 2015“. Schválenie 
stratégie a ak(ného plánu dein#titucionalizácie 
vládou je ur(ite v!znamn!m krokom. Rozsiahly 
dokument obsahuje, okrem iného, tie$ (asov! 
harmonogram realizácie dein#titucionalizácie 
sociálnych slu$ieb. Pod"a stratégie je na r. 2012 
– 2015 plánovaná realizácia transforma(n!ch 
projektov z Regio nálneho opera(ného progra-
mu. V roku 2012 a zatia" ani v r. 2013 nebola 
na#tartovaná realizácia dein#titucionalizácie 
sociálnych slu$ieb. Nie je jednoduché nájs0 prí-
(inu me#kania realizácie dein#titucionalizácie. 
Skuto(nos0, $e k „hlavn!m princípom, ktor!mi sa 
bude riadi0 pilotná fáza dein#titucionalizácie1,“ 

DEIN+TITUCIONALIZÁCIA SOCIÁLNYCH SLU2IEB 
Z POH6ADU TEÓRIE SOCIÁLNEJ PRÁCE

Slavomír Krupa

je právo na sebarealizáciu prijímate"a sociál-
nych slu$ieb, ktoré nie je mo$né realizova0 bez 
exaktného prístupu, nás viedla, aby sme sa na 
tento proces zamerali v kontexte teórie sociálnej 
práce. 

V súvislosti so sociálnymi slu$bami je v sú-
(asnosti na Slovensku viac uvádzan! termín 
dein#titucionalizácia, t. j. plánovan!, postupn!, 
systematick! prechod z tradi(n!ch in#titúci-
onálnych slu$ieb ku komunitn!m slu$bám2. 
„Transformácia“ je zmena postavenia pôvod-
n!ch prvkov systému do nového systému orga-
nizácie, (i súboru, tie$ „priradenie prvkov jed-
ného útvaru mno$ine prvkov druhého útvaru, 
premena3“. Pod"a Matou#ka je dein#tituciona-
lizácia „vplyvn! trend sú(asnej sociálnej práce, 
ktor! presadzuje vo v#etk!ch prípadoch, kedy 
je to mo$né, neústavné formy slu$ieb, dobre 
klientovi dostupné a nevytrhujúce   klienta 

 1 Národn! ak(n! plán prechodu z in#titucionálnej 
na komunitnú starostlivos0 v systéme sociálnych slu-
$ieb na roky 2012 – 2015

 2 Zpráva Ad-hoc expertní skupiny o p%echodu 
z institucionální na komunitní pé(i, 2009

 3 IVANOVÁ – +ALINGOVÁ, M.: Slovník cudzích slov 
pre #kolu a prax. 1986. SPN. Bratislava. 

 4 MATOU+EK, O.: Slovník sociální práce. 2003. Portál. 
ISBN-7178-549-0. Praha, s. 45.

 5 TKÁ,, V.: Transformácia sociálnej sféry Slovenskej re-
publiky. 1995. MPSVaR SR.

 6 Návrat, o. z., Nadácia SOCIA, na podporu sociálnych 
zmien, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

 7 Ko#ick! samosprávny kraj, Banskobystrick! samo-
správny kraj, Bratislavsk! samosprávny kraj

 8 VETOR, J.: Podporujeme decentralizáciu sociálnych 
slu$ieb in INTEGRÁCIA, 1994, Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci Bratislava.

 – KRUPA. S.: Poznatky z reforiem sociálnej starostlivosti 
o postihnut!ch "udí v zahrani(í (Nórsko, Ve"ká Bri-
tánia), in INTEGRÁCIA, 1993. Rada pre poradenstvo 
v sociál nej práci. Bratislava. 

 – VARCHOLOVÁ, J. – DUDOVÁ, E.: Transformácia zariade-
ní sociálnych slu$ieb v Ko#ickom samosprávnom kraji, 
in INTEGRÁCIA, 2003, Rada pre poradenstvo v sociál-
nej práci. Bratislava. 

 – TÓTHOVÁ M.: Splní sa matke trojlístok prianí. 
In INTEGRÁCIA, 2002. Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci.

 – KR++ÁKOVÁ, E. – KRUPA, S.: Pre(o transformácia. 
In Integrácia, 2002. Rada pre poradenstvo v sociálnej 
práci. Bratislava

 – KRUPA, S.: Po(iatky transformácie DSS Hodkovce. 
In Integrácia, 2002. Rada pre poradenstvo v sociálnej 
práci. Bratislava

 – M!ty o transformácii. In Integrácia, 2002. Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava

 – KRUPA, S.: Monitorovacia správa o stave "udsk!ch práv 
v domovoch sociálnych slu$ieb. In Integrácia, 2003. Rada 
pre poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava

 – Miesto a postavenie poskytovate"ov kres0ansk!ch 
sociál nych slu$ieb v procese decentralizácie a transfor-
mácie sociálnych slu$ieb. In INTEGRÁCIA. 2003. Rada 
pre poradenstvo v sociálnej práci. Bratislava.
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z jeho prirodzeného prostredia, teda slu$by 
poskytované v rámci komunity“4. Transformá-
cia je v tomto kontexte vnútorn!m procesom 
zmien dein#titucionalizácie. Je v#ak potrebné 
podotknú0, $e termín „transformácia“ je uvá-
dzaná tie$ v súvislosti s celospolo(ensk!mi 
zmenami5. 

Polemika odbornej verejnosti, sociálnych 
pracovníkov (tie$ pedagógov) k transformácii, 
dein#titucionalizácii zariadení sociálnych slu-
$ieb (tie$ k integrácii a inklúzii $iakov so #peciál-
nymi potrebami), ktorá prebieha na Slovensku 
od 90-tych rokov 20. storo(ia v Slovenskej 
republike, hodnotíme ako opatrnú, nev!raznú 
a rozpa(itú. 

Programovo sa téme dein#titucionalizá-
cie zariadení sociálnych slu$ieb v Slovenskej 
republike venovali od r. 1990 len niektoré 
mimovládne organizácie6 a na základe nimi 
vypracovan!ch projektov niektoré vy##ie 
územné celky7. ,asopis Integrácia uverejnil 
v rokoch(1991 – 2013) viaceré odborné (lánky8 
a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci via-
ceré publikácie k téme transformácie zariadení 
sociálnych slu$ieb. 

Akademickí pracovníci a pracovníci v!-
skumn!ch ústavov sa k téme dein#tituciona-
lizácie zariadení sociálnych slu$ieb vyjadrujú 
len sporadicky alebo vôbec. Vo v!skumn!ch 
programoch vysok!ch #kôl v Slovenskej 

 – KRUPA, S.: Transformácia sociálnych slu$ieb (I). 
In INTEGRÁCIA. 2003. Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci. Bratislava.

 – KRUPA, S.: Sie0ové postele v sociálnych slu$bách. 
In INTEGRÁCIA. 2004. Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci. Bratislava.

 – CHALACHANOVÁ, A. – LON,EKOVÁ, K.: Konferencia 
„Nezávisl! $ivot“. In INTEGRÁCIA. 2004. Rada pre pora-
denstvo v sociálnej práci. Bratislava.

 – IVANICKÁ, T.: „Moc“, o ktorej viac ml(íme ako hovoríme. 
In INTEGRÁCIA. 2005. Rada pre poradenstvo v sociál-
nej práci. Bratislava.

 – KELEMENOVÁ, A.: Transformácia v podmienkach DSS 
Slatinka. In INTEGRÁCIA, 2007. Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci. Bratislava

 – VETOR, J.: Transformácia zariadení sociálnych slu$ieb 
s cie"om sociálnej a pracovnej integrácie ich obyva-
te"ov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. In 
INTEGRÁCIA. 2007. Rada pre poradenstvo v sociálnej 
práci, Bratislava.

 – WOLEKOVÁ, H.: Ako formulova0 ponuku sociálnych 
slu$ieb tak, aby sa zastavil dopyt po in#titucionálnej 
sociálnej starostlivosti. In INTEGRÁCIA, 2007. Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava.

 – KRUPA, S.: Transformácia systému sociálnych slu$ieb 
(II). In INTEGRÁCIA. 2007. Rada pre poradenstvo 
v sociál nej práci, Bratislava.

 – KELEMENOVÁ, A.: Proces transformácie z poh"adu 
riadite"ov domovov sociálnych slu$ieb. In INTEGRÁ-
CIA. 2007. Rada pre poradenstvov sociálnej práci, 
Bratislava.

 – NAHÁLKA, P.: Rozhodli sa transformova0, alebo ako to 
biolo na po(iatku a ako je to teraz. Prieskum efektivity 
vzdelávacieho kurzu pre pracovníkov DSS. In INTEG-
RÁCIA. 2007. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 
Bratislava.

 – MARTAUS, F.: Transformácia sociálnych slu$ieb 
poskytovan!ch v DSS. In INTEGRÁCIA. 2008. 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava.
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republike  nie je téma dein#titucionalizácie 
zariadení sociálnych slu$ieb zahrnutá a nie je 
sú(as0ou v programe vzdelávania. 

Zrejme je oprávnené p!ta0 sa, pre(o je na 
Slovensku uvedená téma dein#titucionalizá-
cie zariadení sociálnych slu$ieb po viac ako 
dvadsiatich rokoch na okraji záujmu odbornej 
verejnosti? Uvediem len nieko"ko, pod"a nás 
pravdepodobn!ch dôvodov stagnácie v!sku-
mu procesu dein#titucionalizácie zariadení 
sociálnych slu$ieb: 

1. IN&TITUCIONALIZOVANÉ MYSLENIE 
VO VEDECKOM V(SKUME V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Témy v!skumu sú orámcované tradíciou 
in#titucio nalizmu, od ktorej sa pravdepodob-
ne myslenie odborníkov nedoká$e odpúta0. 
V!skumné témy v oblasti transformácie sociál-
neho systému sú preva$ne #iroko spolo(ensky 
rámcované. Sociálne slu$by, a v rámci nich 
téma dein#titucionalizácie zariadení sociálnych 
slu$ieb, nie sú vnímané ako urgentná a aktuál-
na spolo(enská objednávka.

Je tomu tak aj napriek tomu, $e v Slovenskej 
republike je 255 zariadení sociálnych slu$ieb 
s celoro(n!m pobytom a kapacitou prevy#u-
júcou 41 miest, s celkov!m po(tom 27 730 
prijímate"ov slu$ieb. V tomto type zariadení $ije 
83 % z celkového po(tu prijímate"ov sociálnych 
slu$ieb. V sú(asnosti existujú na Slovensku 
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4 zariadenia s kapacitou vy##ou ako 300 klien-
tov, 6 zariadení s kapacitou vy##ou ako 250 
klientov, 12 zariadení s kapacitou vy##ou ako 
200 klientov a 94 zariadení s kapacitou vy##ou 
ako 100 klientov. Z uvedeného vypl!va, $e 
v Slovenskej republike prevláda poskytovanie 
tradi(n!ch in#titucionálnych sociálnych slu$ieb, 
ktoré poskytujú preva$ne celoro(né pobytové 
sociálne slu$by9. 

Je zrejmé, $e pre teoretikov v sociálnej prá-
ci na Slovensku nie je uveden! stav v!zvou 
k formulovaniu v!skumn!ch úloh zameran!ch 
na proces transformácie, dein#titucionalizácie 
zariadení sociálnych slu$ieb, resp. rozvoja ko-
munitn!ch slu$ieb v obci pre skupiny ob(anov, 
ktorí boli a e#te stále  sú prijímaní do in#titucio-
nalizovan!ch slu$ieb.

Oproti tomu sú(asn! teoreticky koncept 
sociálnej práce vníma (loveka ako integrálnu 
sú(as0 sociál neho  prostredia, ako jedine(nú, 
svojbytnú, seba  ur(ujúcu bytos0, schopnú seba-
realizácie, a to bez oh"adu na to, aké má fyzické, 
mentálne a sociálne dispozície. Z tejto axiómy 
v sociálnej práci odvodzujeme aj postoje a 
prístupy k ob(anom, ktorí sa nachádzajú v ne-
priazniv!ch $ivotn!ch situáciách v konkrétnom 
prostredí viac alebo menej fungujúcich vz0ahov. 
Viacerí autori v t!chto súvislostiach pod(iarku-
jú, v etick!ch teoretick!ch a metodologick!ch 
v!chodiskách, postojoch a prístupoch sociál-
nych pracovníkov ku klientovi, nevyhnutnos0 

individualizácie, empatiu, nehodnotiaci postoj, 
diskrétnos0 (Matou#ek, 2001), úctu k osobnosti 
klienta (Biestek, 1957), umo$nenie realizácie 
plného osobnostného potenciálu klienta 
a jeho  zodpovednosti k prostrediu (Butrym, 
1976), úprimn!, otvoren! a dôveryhodn! 
vz0ah, spoluprácu a zodpovednos0 (Reamer, 
1995), empatiu, bezpodmiene(nú pozitívnu 
spätnú väzbu, aktívne po(úvanie a autentické 
priate"stvo, bezpodmiene(nú akceptáciu (Ro-
gers, 1998, Carkhu' , 1997), inklúzivny prístup10 
(Mittler, 2000). V#etky tieto postoje a prístupy 
sú v sociálnej práci pre odborníkov, #tudentov 
a pracovníkov v teórii a praxi známe. 

Z uveden!ch faktov je zrejmé, $e existuje 
zásadn! rozpor medzi teoretick!mi v!cho-
diskami v prístupe k ob(anovi so zdravotn!m 
znev!hodnením a realitou v in#titucionalizo-
vanom prostredí zariadení sociálnych slu$ieb 
v Slovenskej republike. To je dôvod, pre(o sa 
zna(ná (as0 odborníkov domnieva, $e in#titu-
cionalizované sociálne prostredie pobytov!ch 
zariadení neposkytuje primerané prostredie 
pre uplat*ovanie odborn!ch prístupov a me-
tód v sociálnej práci. V!skum a monitoring 
prostredí detsk!ch domovov 11a zariadení 
sociál nych slu$ieb12 ale objektívne potvrdil 
nepriazniv! vplyv in#titucionalizovaného 
prostredia na osobnos0 klientov. 

Nemô$eme obís0 argumenty odbornej ve-
rejnosti, ktoré podporujú in#titucionalizovanú 
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 9 Údaje získané v roku 2011 z Centrálneho registra po-
skytovate"ov sociálnych slu$ieb

 10 In LECHTA, V.: Základy inkluzivni pedagogiky. 
Díte s posti$ením, naru#ením a ohro$ením ve #kole. 
2010. Portál. ISBN 978-80-7367-697-7. Praha. s. 31.

 11 Mat&jí(ek, Z.: O rodine vlastní, nevlastní a náhradní. 
1994. Portál. Praha. 

 12 KRUPA, S.: Monitorovacia správa o stave "udsk!ch 
práv v domovoch sociálnych slu$ie. In Integrácia ISBN: 
1336-2011, ro(. 2003, (. 1 – 2, s. 19.

 13 Základné teoretické v!chodiská v sociálnej práci a ich 
vplyv na reálnu sociálnu politiku #tátu

 – Paradigmy in#titucionalizácie a dein#titucionalizácie 
v teórii a v praxi.

 – Komparácia procesu a dopadu dein#titucionalizácia 
sociálnych slu$ieb v #tátoch EÚ 

 – „Dein#titucionalizácia zariadení sociálnych slu$ieb“ 
v u(ebn!ch programoch vysoko#kolského #túdia 
sociál nej práce.

 – Politick!, ekonomick! a sociálny dopad 
dein#titucionalizácie zariadení sociálnych slu$ieb na 
stav spolo(nosti.

 – Limity uplat*ovania odborn!ch postupov v in#titucio-
nalizovan!ch zariadeniach sociálnych slu$ieb

 – Prevencia dôsledkov dein#titucionalizácie na sociálnu 
integráciu klientov

 – Kvalita v sociálnych slu$ieb a dein#titucionalizácia 
zariadení sociálnych slu$ieb

 – Determinácia prostredia na kvalitu v sociálnych slu$-
bách.

 – Zmena postojov verejnosti k $ivotu ob(anov 
v komunite obce 

 – Rozvoj komunitn!ch slu$ieb v obci ako podmienka 
dein#titucionalizácie zariadení sociálnych slu$ieb

 – Dein#titucionalizácia ako zmena postojov,  prístupov 
a metód v sociálnych slu$bách

 – Determinanty procesu transformácie zariadení sociál-
nych slu$ieb
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sociálnu starostlivos0 v zariadeniach. ,asto 
frekventovane udávan!m argumentom je vy-
soká sociálna odkázanos0 klientov na pomoc, 
nekomunikatívne, agresívne alebo autistické 
správanie klientov a k tomu zú$ené sociálne 
programy v in#titucionalizovan!ch zariade-
niach sociálnych slu$ieb zamerané na minima-
lizovanie rizika sebapo#kodzovania alebo agre-
sívneho správania. Realita praxe v zariadeniach 
sociálnych slu$ieb je konfrontovaná s teoretic-
k!mi základmi a po$iadavkami sociálnej práce. 
Pracovníci in#titucionalizovan!ch zariadení 
sociálnych slu$ieb majú spracované písom-
né alebo nepísané pragmatické, re#triktívne 
postupy, ktoré (asto s enormn!m nasadením 
minimalizujú dopad neprimeran!ch prejavov 
v správaní klientov. 

Záva$nej#ím argumentom odbornej verej-
nosti je, $e dein#titucionalizácia je len parciálny 
problém sociál nych slu$ieb, lebo sa dot!ka len 
niektor!ch zariadení a v nich $ijúcich klientov. 
Ústavnú sociálnu starostlivos0, vrátane pobyto-
v!ch slu$ieb, pova$ujú za stále nosnú kon#truk-
ciu poskytovan!ch sociálnych slu$ieb. Teoretic-
ké po$iadavky sociálnej práce sa potom javia 
ako nerealizovate"né a nefunk(né. 

Tak!to stav ale nie je dôvodom k argumen-
tácii a dôkazom na nerealizovate"nos0 teórie 
v sociálnej práci ale naopak, je argumentom na 
nevyhnutnos0 radikálnej zmeny kvality sociál-
neho prostredia – dein#titucionalizácie. 

Hlavn! dôvod dein#titucionalizácie pobyto-
v!ch zariadení sociálnych slu$ieb je taká zmena 
sociálneho prostredia, ktorá umo$ní ich efek-
tívnu podporu a zapojenie klientov do rie#enia 
ich vlastn!ch problémov. Len zmena prostredia 
otvára mo$nosti pre opustenie pragmatick!ch 
algoritmov, rutinn!ch postupov a uplatnenie 
odborn!ch prístupov a metód v sociálnych 
slu$bách.

Dein#titucionalizáciu zariadení sociálnych 
slu$ieb je mo$né z profesionálneho h"adiska 
formulova0 ako zmenu od neprofesionálnych, 
pragmatick!ch, rutinn!ch prístupov k projek-
tovaniu podmienok pre aplikáciu odborn!ch 
prístupov (poradenstva, sociálnej rehabilitácie, 

individuálneho plánovania, supervízie) pri  rie-
#ení problémov!ch sociálnych situácií klientov. 
Dôsledky in#titucionalizácie na osobn! $ivot 
prijímate"ov sociálnych slu$ieb sú dostato(n!m 
dôvodom pre dôraznej#ie uplat*ovanie teórie 
v praxi. Pod"a ná#ho pozorovania a názoru by 
mal by0 základn! a aplikovan! v!skum dlho-
dobo zameran! na tému dein#titucionalizácie 
sociálnych slu$ieb.13

2. IN&TITUCIONALIZOVANÉ PROSTREDIE 
SOCIÁLNYCH SLU'IEB A REALIZÁCIA METÓD 
SOCIÁLNEJ PRÁCE 
Sústre1me sa teraz na to, ako ovplyv*uje 

in#titucio nalizované prostredie sociálnych slu-
$ieb konkrétne metódy uplat*ované v sociál-
nych slu$bách.

a) Sociálne slu)by ako sub-odbor sociál-
nej práce neboli e#te na za(iatku 90. rokov 20. 
storo(ia v pozornosti teoretikov. Pozoruhodná 
je Matou#kova publikácia z r. 1995, v ktorej sa 
venuje ústavnej starostlivosti14. Autor otvorene 
(na to obdobie tie$ odvá$ne) kon#tatuje, „$e 
sama povaha ústavnej starostlivosti u"ah(uje 
a s0a$uje kontrolu. Klient je do zna(nej miery 
obe0ou ústavného re$imu a pre nezaintereso-
vaného, nezávislého pozorovate"a mô$u by0 
skuto(né pravidlá vnútorného fungovania 
ústavu dlho nejasné. Personál má v$dy mocen-
skú prevahu a je v$dy v poku#ení ju zneu$i0.“ 
(Matou#ek, 1995, s. 23). K dein#titucionalizácii 
zariadení sociálnych slu$ieb Matou#ek zaují-
ma diferencovan! a opatrn! postoj, ke1 pí#e 
„nezdie"ame predstavu, $e v#etky formy ústav-
nej v!chovy a starostlivosti sú pre$itkom. Pre 
niektor!ch "udí sú jedinou mo$nos0ou umo$-
*ujúcou dôstojnú existenciu. Uva$ovanie, ktoré 
v humanitárrnych disciplínach teraz (1995) 
prevláda, zdôraz*uje, $e primeraná starostli-
vos0 by mala by0 #itá klientovi na mieru, preto 
je k ústavnej starostlivosti skeptická, niekedy 
a$ príli# … Neuvá$ené ru#enie ústavov, prevá-
dzané pod zástavou dein#titucionalia(nej dok-
tríny, nie je dobré ani pre klientov a ani nerie#i 
spolo(enskú potrebu … Ústavy by nemali #ma-
hom zanika0, av#ak aj na ne sú kladené vy##ie 
po$iadavky. Nepochybne sú zrátané dni t!ch 
ústavov, ktoré sa pri prijímaní klientov a pri ich 
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 14 MATOU+EK, O.: Ústavní pé(e. 1995. Sociologické na-
kladatelství. ISBN 80-85850-08-7. Praha. 
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prepú#0aní opierali o rigidné byrokratické krité-
riá“ (Matou#ek, 1995, s. 23). Uvedená publikácia 
skúma dôvody, funkciu, riziká, nevyhnutnos0 a 
mo$nosti zlep#ovania – humanizácie ústavnej 
starostlivosti. V Slovenskej republike sa v de-
vä0desiatich rokoch téme ústavnej sociálnej 
starostlivosti, resp. rezidenciálnej starostlivosti 
venuje  Labáth15. V publikácii vo vz0ahu k exis-
tencii rezidenciálnej (nielen) sociálnej starostli-
vosti autor pí#e, $e „je nenahradite"nou formou 
sociálnej starostlivosti. Má svoje prednosti aj 
riziká. Rezidencia alebo ústav, domov, centrum, 
stredisko, internát, stacionár, penzión, lie(eb*a, 
väznica sú pre viaceré skupiny populácie mikro-
svetom, v ktorom niektorí z ních strávia vä(#iu 
(as0 alebo dokonca cel! svoj $ivot. Z tohto h"a-
diska sú tieto organizácie nenahradite"né … Ich 
prednos0 je v tom, $e klienti, pacienti, chovanci, 
obyvatelia, odsúdení sú v in#titúcii dvadsa0#tyri 
hodín denne. Je teda mo$nos0 venova0 sa cel! 
tento (as v ich prospech. Rezidenciálna soci-
álna starostlivos0, teda nielen sociálna práca, 
má mo$nos0 by0 maximálne intenzívna, ale aj 
zna(ne ohrozujúca (Labáth, 2004, s. 5)“. Po-
dobne ako Matou#ek, aj Labáth vidí potrebu 
humanizova0 prostredie ústavnej sociálnej, 
rezidenciál nej starostlivosti a dein#tituciona-
liciu rezidenciálnej starostlivosti pripú#0a ako 
mo$nú (krajnú?) alternatívu, ktorú presadzujú 
niektorí experti (Labáth, 2004, s. 6). Vo v#eobec-
nosti by sme mohli postoje odbornej verejnosti 
v r. 1990 – 2005 v SR a ,R charakterizova0 ako 
také, ktoré sa jednozna(ne hlásia k reforme 
(humanizácii) ústavnej sociálnej starostlivosti 

a dein#titucionalizáciu  zariadení pova$ujú za 
rizikov! proces. V istom zmysle sa mô$eme 
domnieva0, $e tieto vyjadrenia boli obranou 
pred jednozna(n!mi názormi a podporou 
dein#titucionalizácie pobytov!ch zariadení 
prezentovan!mi zahrani(n!mi expertami, ktorí 
boli v uveden!ch rokoch konzultantmi pre rea-
lizáciu reformy v #tátnej správe16. 

V roku 2007 rozpracoval Matou#ek a kol. 
teóriu sociálnych slu$ieb v rovnomennej pub-
likácii17. Sociálne slu$by sú pod"a autora plá-
novan!m procesom, ktorého efektivita a kva-
lita musí by0 garantovaná. Oproti rokom 1990 
– 2005 je mo$né sledova0 v teórii sociálnych 
slu$ieb vy##í dôraz na jej základnú funkciu, 
a to zlep#enie kvality $ivota klientov v integrite 
so sociálnym  prostredím.  Teória a legislatíva 
sociálnych slu$ieb tieto nové  koncepty pre-
mieta do #tandardizácie kvality v sociálnych 
slu$bách. V Slovenskej republike pova$ujeme 
za v!znamn! legislatívny krok prijatie záko-
na o sociálnych slu$bách18. V ,R (2006) a v SR 
(2008) sú v zákonoch o sociálnych slu$bách 
(sociální pé(i) prijaté "udsko - právne (ochrana 
$ivota, zdravia, a dôstojnosti19) a odborné v!-
chodiská (individualizácia slu$ieb, zachovanie 
"udskej dôstojnosti, aktivizácia a posil*ovanie 
sebesta(nosti, za(le*ovanie do spolo(nosti20) 
a #tandardy a podmienky kvality.  Základn!m 
princípom kvality (tie$ dein#titucionalizácie) je 
podmienka súladu poskytovan!ch cie"ov a slu-
$ieb (v zariadení) s individuálnymi potrebami 
prijímate"a21. Uvedená podmienka kvality je 
v in#titucionálnom prostredí zariadení sociál-
nych slu$ieb realizovate"ná len tak a len vtedy, 
ke1 dôjde k ich dein#titucionalizácii. Ako sme 
uviedli v úvode tejto #túdie, v sú(asnosti je 
dein#titucionalizácia sociálnych slu$ieb sú(as-
0ou stratégie Vlády SR, pre ktorú prijala  ak(n! 
plán. V rokoch 2005 – 2013 je mo$né sledova0 
v!znamn! posun v teórii sociálnych slu$ieb ale 
tie$ v odporu(eniach expertov22. 

 15 LABÁTH, V.: Rezidenciálna starostlivos0. 2004. Sociál na 
práca. ISBN 80-89185-03-7. Bratislava. 

 16 David Towel, Jef Helmer (GB), Bill Baker (USA), Eric 
Korsten, Kim Vermeulen, At Heinemans 
(Holandsko), Per Andreas Ulvedal (Nórsko), Kelly 
Johnson, Kevin Braun, Thomas van der Ven a iní.

 17 MATOU+EK, O.: Sociální slu$by. 2007. Portál. ISBN 978-
80-7367-310-9. Praha.

 18 Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych slu$bách a o zmene 
a doplnení zákona (. 455/1991 Zb. o $ivnostenskom 
podnikaní ($ivnostensk! zákon) v znení neskor#ích 
predpisov. 

 19 § 10 zákona o sociálnych slu$bách 448/2008
 20 § 6 zákona o sociálnych slu$bách 448/2008
 21 Príloha 2, zákona o sociálnych slu$bách 448/2008

 22 Správa Ad-hoc expertnej skupiny o p%echodu 
s institucionální na komintní pé(i. 2009

 23 Zakon 448/2008 o sociálnych slu$bách
 24 MATOU+EK, O.: Metódy a 7ízení sociální práce. 2003. 

PORTÁL. ISBN: 80-7178-548-2. Praha, s. 67.
 25 Zákon o sociálnych slu$bách, (. 448/2008, § 12, 

§ 13,§ 14, Príloha (. 2. 
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b) Individuálne plánovanie23 alebo zro-
zumite"nej#ie individuálne plánovanie rozvoja 
osobnosti klienta je neoddelite"nou sú(as0ou 
sociálnych slu$ieb a nástrojom prípadovej prá-
ce (základnej metódy v sociálnej práci), ktor! 
umo$*uje venova0 „sústredenú pozornos0 
(loveku, ktor! potrebuje sociálnu slu$bu“ 24. 
Ako uvádza Havránková (MATOU+EK, 2003), 
„prípadová práca sa zaoberá rie#ením tak!ch 
problémov, ktoré klienta spútavajú a obme-
dzujú optimálne vyu$ívanie jeho vnútorn!ch 
a vonkaj#ích mo$nosti“. Upozor*uje, $e niekto-
ré sociálne problémy majú súvislos0 s prostre-
dím, resp. prostredie ich vyvoláva, kumuluje. 
V podmienkach in#titucionalizovan!ch zaria-
dení sociálnych slu$ieb je preto nevyhnutné 
vyhodnocova0 vplyv prostredia na sociálnu 
situáciu klienta. Cie"om individuálneho pláno-
vania je, v spolupráci s prijímate"om sociálnych 
slu$ieb, poskytova0 a plánova0 individualizo-
vané sociálne slu$by a programy, ktoré 4 exi-
bilne reagujú na potreby ob(ana. Prostredie, 
v ktorom sa klient nachádza, by malo podpo-
rova0 a otvára0 nové mo$nosti pre rozvoj alebo 
kvalitu $ivota klienta, mô$e v#ak tie$ limitova0 
realizáciu individuálneho programu z rôznych 
dôvodov (nedostatkom pracovníkov, nedostat-
kom príle$itostí, nízkou kultúrou organizácie, 
uniformitou). Profesionálnou zodpovednos0ou 
sociálneho pracovníka je, aby poznal, rozpoznal 
prednosti a riziká prostredia, v ktorom pracuje. 
Je neprijate"né, aby individuálne programy, 
ktoré sú metodologicky správne vypracované, 
nebolo mo$né v prostredí in#titucionalizova-
n!ch slu$ieb realizova0 a rovnako je z odborné-
ho h"adiska neprípustné, ke1 sú individuálne 
programy klienta minimalizované z dôvodu 
limitovan!ch mo$ností in#titucionalizovaného 
prostredia zariadenia. V prípade, $e sociálne 
prostredie neumo$*uje realizáciu odborne 
vypracovaného individuálneho plánovania, 
existujú len dve mo$nosti. Jednou je mo$nos0 

vyh"ada0, vytypova0 a pripravi0 pre klienta zme-
nu prostredia, zmenu druhu, formy, rozsahu 
poskytovan!ch slu$ieb25. Druhou mo$nos0ou 
je zmeni0, transformova0, dein#titucionalizova0 
sociálne prostredie zariadenia. Z odborného 
h"adiska nie je prípustné, aby klient dlhodobo 
zotrvával v sociálnom prostredí, ktoré mu neu-
mo$*uje napl*ovanie individuálnych potrieb. 
Sociálni pracovníci, ktorí poskytujú sociálne 
slu$by v in#titucionalizovanom prostredí, sa 
spravid la vyrovnávajú s napätím (medzi potre-
bami klienta a mo$nos0ami prostredia) tak, $e 
presvied(ajú seba, spolupracovníkov, klientov 
o tom, $e prostredie kde sú, je pre nich prime-
rané (napr., $e klienti ni( viac nechcú, alebo ani 
nevedia, (o iné by chceli). V opa(nom prípade, 
ak si rozpor medzi potrebami klientov a mo$-
nos0ami in#titucionalizovaného prostredia 
pracovníci reálne uvedomujú, pracujú v orga-
nizácii len krátky (as. Zavedenie hodnotenia 
kvality v sociálnych slu$bách by malo, mimo 
iného, umo$ni0 objektívne posúdenie vplyvu 
sociálnych slu$ieb, zariadenia sociálnych slu-
$ieb na kvalitu $ivota klientov. 

c) Sociálne poradenstvo vymedzuje zákon 
o sociálnych slu$bách 448/2008 v § 19 ako 
„odbornú (innos0“, in!mi slovami metódu v so-
ciálnej práci, ktorá je podmienená kvali. káciou 
a odbornos0ou sociálneho pracovníka. Pod"a 
uvedeného zákona sociálne poradenstvo je 
zamerané na posúdenie povahy problému kli-
enta, zhodnotenie vplyvu prostredia, v ktorom 
klient $ije, na nepriaznivú situáciu klienta a po-
skytnutie rady. +pecializované poradenstvo 
(§3) umo$*uje zistenie prí(in vzniku problému 
a poskytnutie odbornej pomoci. Pod"a Gaburu 
je predmetom sociálneho poradenstva „#ir#ia 
oblas0 medzi"udsk!ch vz0ahov, mo$nosti rastu 
a dozrievania jedinca, spôsob  sebarealizácie 
(loveka, zvládnutie sociálnych rolí, rie#enie 
kríz a kon4 iktov bez psychopatologick!ch ry-
sov, h"adanie hodnôt a zmyslu $ivota klienta 
v rôznych sociálnych kontextoch, zvy#ovanie 
kvality $ivota klienta i jeho sociálneho okolia“26. 

 26 GABURA, J.: Sociálne poradenstvo. 2005. Sociálna 
práca o. z. ISBN: 80-89185-10-X, Bratislava, s. 34

2 7 MERRY T.: Nau(te sa by0 poradcom. Pegas. ISBN 80-
551-0768-8. Banská Bystrica. S. 85

 28 In MATOU+EK, O.: Metódy a 7ízení sociální práce. 2003. 
PORTÁL. ISBN: 80-7178-548-2. Praha, s. 84.
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 29 In MATOU+EK, O.: Metódy a 7ízení sociální práce. 2003. 
PORTÁL. ISBN: 80-7178-548-2. Praha, s. 85.
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Pod"a Pattersona27 poradenstvo „pomáha rie#i0 
podmienky ocenenia a vracia (loveka do stavu 
kongruencie – stavu, v ktorom mô$e pocity na-
plno precíti0, akceptova0 a primerane vyjadri0, 
spolu s dôverou a prijímaním organizmického 
hodnotiaceho procesu“. Hartl28 pí#e v súvislosti 
s poradenstvom o poskytnutí priamej pomoci 
"u1om pri rie#ení ich sociálnych problémov. 
Scally a Hopson29 uvádzajú okrem 1al#ích ty-
pov pomoci v poradenstve, tie$ „ovplyv*ova-
nie zmeny systému, ktor! jedincovi spôsobuje 
0a$kosti“. Z uveden!ch vymedzení sociálneho 
poradenstva je evidentné, $e z predmetu pora-
denstva nie je mo$né vylú(i0 sociálne prostre-
die, v ktorom sa klient nachádza, naopak, 
$e s vplyvom prostredia na charakter a rozsah 
problémov klienta musí poradca po(íta0 a má 
vedie0 pracova0 s prostredím, ovplyv*ova0 
ho v prospech rie#enia problémov klienta. 
Mô$eme len súhlasi0 s t!m, $e v poradenstve 
prostredie pozitívne alebo negatívne ovplyv-
*uje a rámcuje $ivot klienta, a to znamená tie$ 
prostredie zariadení sociálnych slu$ieb, ktoré je 
kon#truktom "udskej aktivity a ktorého cie"om 
má by0 rie#enie sociálnych problémov klienta. 
In!mi slovami, poskytovanie #pecializovaného 
sociálneho poradenstva v prostredí zariadenia 
sociálnych slu$ieb bez zoh"ad*ovania vplyvu 
(moci) organizácie na $ivot klienta, je neprofesi-
onálne. Sociálny poradca v zariadení sociálnych 
slu$ieb má zodpovednos0 a povinnos0 vpl!va0 
na kvalitu prostredia sociálnych slu$ieb, (o je 
potrebná a dôle$itá informácia najmä pre ma-
na$érov a zria1ovate"ov zariadení sociálnych 
slu$ieb, ktorí mô$u takéto návrhy sociálnych 
pracovníkov pova$ova0 za neprimerané a ne-
realizovate"né. 

d) Sociálna rehabilitácia je pod"a zákona 
o sociálnych slu$bách 448/2008 „odborná (in-
nos0 na podporu samostatnosti, nezávislosti, 
sebesta(nosti fyzickej osoby rozvojom a nácvi-
kom zru(nosti alebo aktivizovaním schopnosti 
…“ Podpora samostatnosti a nezávislosti a se-
besta(nosti nás upozor*uje na skuto(nos0, $e 
sú(as0ou a dôsledkom sociálnych  problémov 

klienta (asto b!va zní$enie samostatnosti a$ 
nesamostatnos0, zní$enie sociálnej nezávislosti 
a$ závislos0 a zní$enie sebesta(nosti a$  nese-
besta(nos0 na prostredí, v ktorom sa nachádza. 
Sociálna rehabilitácia je sú(as0ou poskytovania 
sociálnych slu$ieb v zariadeniach. Zni$ovanie 
sociálnej odkázanosti (nesamostatnosti, zá-
vislosti, nesebesta(nosti) nie je mo$né inak, 
ako rozvíjaním schopností klienta a podporou 
prostredia reagova0 na novú sociálnu situáciu 
v poskytovaní zv!#enej podpory a kooperácie. 
In#truktor sociálnej rehabilitácie je pracovník, 
ktor! absolvoval akreditované vzdelávanie30. 
Preva$ná vä(#ina ú(astníkov akreditovaného 
kurzu sociálnej rehabilitácie sú zamestnanci 
zariadení sociálnych slu$ieb, ktorí v in#titucio-
nalizovanom prostredí majú len malé mo$nosti 
v praxi získané poznatky realizova0. 

e) Supervízia, pod"a Hessa (1980), Longan-
billa (1982)31, tie$ pod"a Gaburu (2005) nemá 
len úlohu zlep#ova0 profesionálne schopnosti 
s upervidovaného ale prvorad! v!znam super-
vizie je chráni0 záujmy klienta, chráni0 klienta 
pred neodborn!mi prístupmi prostredníc-
tvom komunikácie, interakcie medzi superví-
zorom a supervidovan!m. Havrdová – Hajn! 
zdôraz8ujú, $e „supervízia je v$dy spojená 
s pracovn!m kontextom a kvalitou práce, t. j., 
aby boli schopní svoju (innos0 vykonáva0 (o 
najlep#ie“32. Jedn!m z h"adísk supervizie je jej 
podporná funkcia. Pod"a uveden!ch autorov 
je „ú(elom podpory v supervizii povzbudenie 
( supervidanta) pri prekonávaní preká$ok, budo-
vanie dobrého vz0ahu a atmosféry, posilnenie 
a splnomocnenie“33. Je vysoko pravdepodobné, 
$e sa sociálny pracovník – supervidant , ktor! 
pracuje v in#titucionalizovanom prostredí, 
stretáva s preká$kami v poskytovaní sociál nej 
slu$by klientovi. Na#a opakovaná skúsenos0, 
pri poskytovaní supervízie supervidantom 
v in#titucionalizovanom prostredí, bola a je, $e 
sociálni pracovníci nemajú záujem o supervíziu 
z dôvodu zvy#ovania kvality sociálnych slu-
$ieb ale len z dôvodu naplnenia litery zákona. 
V náro(nom, za0a$ujúcom a vy(erpávajúcom 
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prostredí in#titucionalizovan!ch zariadení 
sociál nych slu$ieb má supervízia pribli$ne rov-
nak! v!znam ako propagácia najnov#ích mode-
lov osobn!ch automobilov pre "udí v sociálnej 
núdzi. Pre (as0 pracovníkov je supervízia viac 
príle$itos0ou, ako sa osobne vyrovna0 so stre-
sujúcimi podmienkami organizácie ako #ancou 
zlep#i0 kvalitu $ivota klientov. ,as0 vzdelan!ch 
pracovníkov takejto organizácie má naopak na 
supervíziu vysoké o(akávania, pri(om si e#te 
viac uvedomujú rozdiely v postojoch vedenia 
organizácie zameran!ch na prevádzku a pra-
covníkov zameran!ch na klientov.

f) Komunitná práca predpokladá zapojenie 
klienta a prostredia, v ktorom $ije, do rie#enia 
sociálnych problémov. In#titucionalizované 
prostredie zariadení sociálnych slu$ieb je kon-
traindikáciou komunitnej práce. Oproti zásade 
dostupnosti v komunitnej práci, je pre in#ti-
tucionalizované slu$by typická nedostupnos0 
slu$ieb, oproti bezbariérovosti je prízna(ná 
najmä psychologická ale tie$ architektonická 
bariérovos0, oproti dôrazu na prevenciu, dlho-
dobé zanedbávanie problémov klientov, oproti 
prispôsobovaniu sa nov!m podmienkam $ivo-
ta, stereotypn! program slu$ieb. In!mi slovami, 
negatívnym pólom komunitnej práce je in#titu-
cionalizovaná sociálna práca v zariadeniach so-
ciálnych slu$ieb. Z poh"adu teórie sociálnej prá-
ce je dein#titucionalizácia jedinou mo$nos0ou 
pre uplat*ovanie metódy komunitnej práce.

g) Kvalita v sociálnych slu)bách je nasta-
vená v Prílohe 2, zákona o sociálnych slu$bách 
448/2008. V zásade sú podmienky kvality v so-
ciálnych slu$bách nastavené na dodr$iavanie 
práv klientov, kvalitu poskytovan!ch sociálnych 
slu$ieb, kvalitu mana$ovania slu$ieb v zariade-
ní sociálnych slu$ieb. Kvalita v poskytovaní 
sociálnych slu$ieb pre klienta je podmienená 
teoreticky prepracovanou a fundovanou me-
todológiou slu$ieb, pri(om úspe#nos0 reali-
zácie je závislá na prostredí, t. j. na prostredí 
organizácie, ktorá slu$by poskytuje. Ako sme 
u$ poukázali, v in#titucionalizovanom  prostredí 

zariadení sociálnych slu$ieb nie je mo$né 
uplat*ova0 v plnom rozsahu metódy sociálnej 
práce. Zákon o sociálnych slu$bách 448/2008 
preferuje profesionálne prepracované prístupy, 
postupy, metódy, techniky, vyvá$enos0 posky-
tovanej slu$by s potrebami prijímate"a. Predpo-
kladáme, $e zavedenie hodnotenia kvality v so-
ciálnych slu$bách v zariadeniach sociálnych 
slu$ieb v SR bude priamo vpl!va0 na zmeny, 
zlep#ovanie kvality sociálnych slu$ieb, a t!m 
nepriamo podporí proces dein#titucionalizácie 
sociálnych slu$ieb. V prípade formálneho, ad-
ministratívneho hodnotenia kvality sociálnych 
slu$ieb hrozí riziko, $e dopad zavedenia hodno-
tenia kvality na dein#titucionalizáciu zariadení 
sociálnych slu$ieb bude minimálny. 

3.   DEIN&TITUCIONALIZÁCIA 
A MAKROSOCIÁLNE ZMENY V SPOLO$NOSTI

Poukázali sme na rozpor medzi teóriou so-
ciálnej práce a praxou poskytovania sociálnych 
slu$ieb v in#titucionalizovan!ch zariadeniach. 
Jedn!m z dôvodov stagnácie rie#enia uvede-
ného rozporu je nejednozna(n! postoj odbor-
níkov k uplat*ovaniu práv a potrieb klientov 
v sociálnych slu$bách. Makrosociálne zmeny 
v spolo(nosti, medzi ktoré patrí tie$ dein#titu-
cionalizácia zariadení sociálnych slu$ieb, nie je 
mo$né realizova0 bez ú(asti verejnosti a verej-
nos0 nepodporí také revízie sociálneho systé-
mu, s ktor!mi nie je oboznámená a ktoré nie sú 
odborne zdôvodnené a pripravené na realizá-
ciu. Vyjadrenia odborn!ch tímov majú v tomto 
procese mimoriadnu dôle$itos0. Absencia kva-
li. kovanej diskusie v odborn!ch kruhoch na 
uvedenú tému, absencia v!skumn!ch progra-
mov, absencia prezentácie v!sledkov v!skumu 
a formulovanie stanovísk a ich medializácia, to 
v#etko je, pod"a ná#ho názoru, jednou z prí(in 
stagnácie a pasivity. Nejednozna(nos0 odborní-
kov k dein#titucionalizácii zariadení sociálnych 
slu$ieb v akademikom prostredí, v prostredí 
v!skumn!ch ústavov, v #tátnej sfére, (iasto(ne 
tie$ v tre0om sektore, v kres0ansk!ch organi-
záciách – charite v diakonii, mô$e by0 jedn!m 
z faktorov stagnácie alebo vies0 k presadeniu  
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humanizácie u$ in#titucionalizovan!ch slu$ieb 
namiesto dein#titucionalizácie. Dejiny nám 
odkr!vajú pravdu o tom, $e pozitívny vplyv 
na spolo(nos0 majú len tie v!sledky vedy, 
ktoré sú spojené s "udsk!m dobrom, pokorou, 
vzájomn!m re#pektom, úctou a akceptáciou. 
Silou odborn!ch argumentov v sociálnej práci 
je #anca pre zmenu kvality $ivota ob(anov s po-
stihnutím, #anca pre zmenu kvality $ivota "udí 
v star#om veku, #anca pre zmenu $ivota "udí na 
Slovensku. 2ivotnos0 teórií, prístupov, metód, 
techník v sociálnej práci je determinovaná po-
stojmi t!ch, ktorí sa podie"ajú na ich realizácii. 

ZÁVER

Pozreli sme sa na problém dein#tituciona-
lizácie zariadení sociálnych slu$ieb cez optiku 
teórie sociálne práce. Cez konfrontáciu teórie, 
prístupov a metód sociálnej práce s reálnymi 
podmienkami v in#titucionalizovan!ch zaria-
deniach sociálnych slu$ieb, sme poukázali na 
niektoré problémy pri ich aplikácii. Dosiahnutie 
kompaktibility teórie a praxe v in#titucionalizo-
van!ch zariadeniach sociálnych slu$ieb, resp. 
v zariadeniach in#titucionalizovanou kultúrou, 
nie je mo$né ich humanizáciou ale dein#titu-
cionalizáciou. Urgentnos0 aplikácie vedecky 
podlo$en!ch prístupov a metód v sociálnych 
slu$bách má tie$ oby(ajn! ale dôle$it! dôvod, 
a síce, $e Slovenská republika je sú(as0ou Európ-
skej únie, ktorá má záujem na uplat*ovaní  me-
dzinárodného práva, pod"a ktorého nemô$e 
by0 ob(an Slovenskej republiky umiestnen! 
v segregovan!ch in#titucionalizovan!ch zaria-
deniach sociálnych slu$ieb, pri(om podmien-
kou jeho umiestnenia nemô$e by0 jeho schop-
nos0 prispôsobenia sa pravidlám prevádzky, ale 
musí by0 prispôsobenie podmienok prevádzky 
potrebám a $ivotu ich prijímate"ov. 
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tre0om sektore, predná#a na vysok!ch #kolách v 
Slovenskej republike a v zahrani(í, z teoretického 
a praktického h"adiska sa zaoberá systémov!mi 
zmenami v sociálnych slu$bách, sociálnym pora-
denstvom, kvalitou v sociálnych slu$ieb, #peci. c-
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álnej práce a ich presahu v rie#ení nepriazniv!ch 
sociálnych situácií v $ivote ob(anov. 

RESUME: Author Slavomir Krupa (1947) analyzes the reasons of stagnation process of de-institutionalization in residential social services in Slovakia, 
for which considers the institutional thinking of experts in scienti! c research, limited possibilities of applying scienti! c methods of social work in residential 
facilities and caution and ambiguity professional public opinions to the integration of citizens of social services to the community.  
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DEIN+TITUCIONALIZÁCIA 
VO VYBRAN5CH MEDZINÁRODN5CH 

A NÁRODN5CH DOKUMENTOCH

Miroslav Cangár

V sú(asnosti vychádza slovensk! preklad 
Spolo(n!ch európskych usmernení pre prechod 
z in#titucionálnej na komunitnú starostlivos0 
a Manuál pre vyu$ívanie fondov Európskej únie 
pre prechod z in#titucionálnej na komunitnú sta-
rostlivos0, ktoré vypracovala Európska expertná 
skupina pre prechod z in#titucionálnej na komu-
nitnú starostlivos0. Cie"om t!chto dokumentov 
je vypracovanie komplexného sprievodcu pre 
implementáciu a podporu prechodu z in#titu-
cionálnej na komunitnú starostlivos0 pre v#etky 
cie"ové skupiny sociálnej starostlivosti v Európe. 
Oba predstavujú sú(asn! trend #trukturálnych 
zmien a nového smerovania poskytovania so-
ciálnych slu$ieb a náhradnej starostlivosti v Eu-
rópe a vo svete.  

Av#ak, vytvorenie t!chto dokumentov je len 
dôsledkom zmien, ktoré sa vo svete dejú u$ 
dlh! (as a ich cie"om je dodr$iavanie "udsk!ch 

práv v#etk!ch "udí, bez rozdielu. Dodr$iavanie 
"udsk!ch práv, a #peci. cky "udsk!ch práv "udí 
so zdravotn!m postihnutím a detí, je zakotvené 
a zv!raznené v rôznych medzinárodn!ch doku-
mentoch. Jedn!m z najdôle$itej#ích je Dohovor 
o právach osôb so zdravotn"m postihnutím 
(1alej len Dohovor), ktor! bol prijat! OSN 13. de-
cembra 2006 a otvoren! na podpísanie od 30. 
marca 2007. Slovenská republika Dohovor pod-
písala 26. septembra 2007 a rati. kovala 26. mája 
2010. V!znamnos0 tohto dokumentu potrvrdzu-
je aj to, $e bol podpísan! a rati. kovan! aj Európ-
skou úniou ako 97. zmluvnou stranou historicky 
prvého zmluvného nástroja t!kajúceho sa "ud-
sk!ch práv (Dohovoru). Dohovor vyjadruje #ir#í 
záväzok Európskej únie vybudova0 „Európu bez 
bariér“ pre pribli$ne 80 miliónov osôb so zdra-
votn!m postihnutím do roku 2020, (o ur(uje aj 
Stratégia  Európskej únie pre oblas0 zdravotného 
postihnutia 2010 – 2020. Dohovor vychádza 
z ôsmych v#eobecn!ch zásad: re#pektovanie 
prirodzenej dôstojnosti, osobnej nezávislosti 
vrátane slobody vo"by a samostatnosti osôb; 
nediskriminácie; plného a ú(inného zapojenia 
sa a za(lenenia sa do spolo(nosti; re#pektovanie 
odli#nosti a prijímanie osôb so zdravotn!m po-
stihnutím ako sú(asti "udskej rozmanitosti a pri-
rodzenosti; rovnosti príle$itostí; prístupnosti; 
rovnosti medzi mu$mi a $enami a re#pektovania 
rozvíjajúcich sa schopností detí so zdravotn!m 
postihnutím a re#pektovaní práva detí so zdra-
votn!m postihnutím na zachovanie vlastnej 
identity. Podpora prechodu z in#titucionálnej na 
komunitnú starostlivos0 (transformácia, dein#ti-
tucionalizácia) vychádza z viacer!ch (lánkov Do-
hovoru, ale jej základ tvorí predov#etk!m (lánok 
19 Nezávisl! spôsob $ivota a za(lenenie sa do 
spolo(nosti. Zaväzuje zmluvné strany k uznaniu 
rovnak!ch práv pre v#etky osoby so zdravotn!m 
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postihnutím $i0 v spolo(enstve s rovnak!mi 
mo$nos0ami vo"by na rovnoprávnom základe 
s ostatn!mi, prija0 ú(inné a primerané opatre-
nia, ktoré umo$nia plné vyu$ívanie tohto práva 
osobami so zdravotn!m postihnutím a ich plné 
za(lenenie a zapojenie sa do spolo(nosti. Záro-
ve* majú zmluvné strany zabezpe(i0 osobám so 
zdravotn!m postihnutím mo$nos0 vo"by miesta 
pobytu, ako aj to, kde a s k!m budú $i0 a to, aby 
neboli nútené $i0 v ur(itom konkrétnom prostre-
dí, aby mali prístup k celému spektru podpor-
n!ch slu$ieb, ktoré sú nevyhnutné pre nezávisl! 
$ivot v spolo(nosti a pre za(lenenie sa do nej, 
a zabra*ujú izolácii a segregácii v spolo(nosti. 
Zmluvné strany majú 1alej zabezpe(i0 to, aby 
boli komunitné slu$by a zariadenia pre #irokú 
verejnos0 dostupné za rovnak!ch podmienok 
aj osobám so zdravotn!m postihnutím a aby 
zoh"ad*ovali ich potreby. )al#ie (lánky Dohovo-
ru #peci. kujú ostatné práva osôb so zdravotn!m 
postihnutím a záväzky zmluvn!ch strán.

Vo februári 2009 oslovil vtedaj#í eurokomisár 
Vladimír +pidla viacer!ch nezávisl!ch expertov, 
aby sa komplexne zaoberali problematikou in-
#titucionálnej starostlivosti v Európe. V septem-
bri 2009 expertná skupina pod vedením Jana 
Pfei' era zverejnila prelomovú Správu expertnej 
skupiny ad hoc o prechode z in#titucionálnej na 
komunitnú starostlivos0. Tento dokument vo 
v#eobecnosti popísal situáciu in#titucionálnej 
starostlivosti v Európe a zade. noval viaceré k"ú-
(ové problémy, v!zvy a pojmy v oblasti precho-
du z in#titucionálnej na komunitnú starostlivos0. 
Vychádzajúc z h"adiska "udsk!ch práv, kvality 
$ivota, nezávislého $ivota a sociálneho za(lene-
nia, nede. nuje in#titúciu a in#titucionálnu sta-
rostlivos0 cez kapacitu prijímate"ov organizácie 
alebo iné kvantitatívne údaje, ale de. nuje in#ti-
tucionálnu kultúru, ktorá tieto organizácie cha-
rakterizuje. In#titucionálna kultúra sa vyzna(uje 
stratou individuality, stereotypn!m re$imom, 
pau#álnou lie(bou a starostlivos0ou, sociálnou 
vzdialenos0ou, nau(enou pasivitou a bezmoc-
nos0ou a in#titucionálnym paternalizmom. 
In#titucionálna starostlivos0 je v tejto správe 
de. novaná ako ka$dá reziden(ná starostlivos0, 
pri ktorej sú jej prijímatelia izolovaní od #ir#ieho 
spolo(enstva a/alebo nútení $i0 spolu; nemajú 
dostato(nú kontrolu nad svojím $ivotom a roz-
hodnutiami; po$iadavky samotnej organizácie 
majú prednos0 pred ich individuálnymi potre-

bami. Správa expertnej skupiny uvádza zásadné 
dôvody dein#titucionalizácie, medzi ktoré patria 
materiálne a nemateriálne aspekty in#titucionál-
nej starostlivosti, porovnanie in#titucionálnej 
a komunitnej starostlivosti, pomer medzi ná-
kladmi a v!sledkami in#titucionálnej a komu-
nitnej starostlivosti a 1al#ie. Autori správy 1alej 
poukazujú na k"ú(ové v!zvy v procese precho-
du z in#titucionálnej na komunitnú starostli-
vos0. Jedn!m z najv!znamnej#ích prvkov tejto 
správy je 10 spolo(n!ch zásad pre transformá-
ciu a dein#titucionalizáciu: re#pektovanie práv 
pou$ívate"ov a ich zapojenie do rozhodovacích  
procesov, prevencia in#titucionalizácie , vytvo-
renie komunitn!ch slu$ieb, zatvorenie in#titúcií, 
obmedzenie investícií do existujúcich in#titúcií, 
rozvoj "udsk!ch zdrojov, efektívne vyu$ívanie 
zdrojov, hodnotenie a kontrola kvality, holistick! 
prístup, nepretr$ité zvy#ovanie informovanosti. 
Záver tejto expertnej správy tvoria konkrétne 
odporú(ania pre (lenské #táty EÚ, ale aj pre 
Európsku komisiu. Správa expertnej skupiny ad 
hoc o prechode z in#titucionálnej na komunitnú 
starostlivos0 bola okrem Dohovoru o právach 
osôb so zdravotn!m postihnutím 1al#ím v!-
znamn!m dokumentom, ktor! sa podie"al na 
tom, $e prechod z in#titucionálnej na komunit-
nú starostlivos0 sa stal jednou z priorít Európskej  
komisie a viacer!ch (lensk!ch #tátov v sociál nej 
a zdravotnej oblasti. Jedn!m z v!sledkov t!chto 
zmien je aj vytvorenie stálej Európskej expert-
nej skupiny pre dein#titucionalizáciu, ktorá je 
neformálnym poradn!m orgánom a partnerom 
Európskej komisie v tejto oblasti. 

Proces dein#titucionalizácie nie je v#ak len 
európska zále$itos0, ale uskuto(*uje sa aj v in!ch 
(astiach sveta.  Koncom roku 2011 vydala Sve-
tová zdravotnícka organizácia a Svetová banka 
rozsiahlu odbornú správu pod názvom World 
report on disability (Svetovú správu o zdra-
votnom postihnutí), ktorej úvod mimochodom 
napísal svetoznámy fyzik prof. Stephen W. Haw-
king. Tento materiál komplexne na globálnej 
úrovni popisuje zdravotné postihnutie, základné 
demogra. cké údaje, práva osôb s postihnutím, 
vplyv postihnutia na chudobu, potreby slu$ieb 
a osobnej asistencie, nákladovos0 zdravotného 
postihnutia, zdravotnú starostlivos0 v tejto ob-
lasti. +peci. cky sa autori dokumentu zamerali na 
rehabilitáciu, asistenciu a podporu, dostupnos0 
prostredí, vzdelávanie, prácu a zamestnávanie 
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v oblasti zdravotného postihnutia. V (asti o asis-
tencii a podpore pre "udí so zdravotn!m postih-
nutím sa upozor*uje na to, $e viaceré v!skumy 
dokázali, $e kvalita $ivota "udí so zdravotn!m 
postihnutím je vy##ia v komunitn!ch slu$bách 
a #peciálne t!ch, ktorí predt!m $ili v in#titúciách. 
Autori správy de. nujú in#titúciu nasledovne: 
„In#titúcia je akéko"vek prostredie, kde osoby so 
zdravotn!m postihnutím, seniori alebo deti $ijú 
spolu mimo svojej rodiny. Prostredie, kde nemajú 
"udia plnú kontrolu nad svojím !ivotom a denn&-
mi aktivitami. In"titúcia nie je de' novaná svojou 
ve"kos0ou/kapacitou.“ V správe sa poukazuje aj 
na to, $e v krajinách, ktoré sú v procese dein#ti-
tucionalizácie a predt!m investovali vo ve"kom 
do reziden(nej starostlivosti, mô$u práve realo-
kovaním zdrojov pomôc0 k vytvoreniu systému 
komunitn!ch podporn!ch slu$ieb. V oblasti roz-
voja komunitn!ch slu$ieb je v tejto správe ve"mi 
v!znamné odporú(anie prevádzkovania slu$ieb 
v komunite a nie v reziden(n!ch in#titúciách 
a segregovan!ch podmienkach. Zárove* tento 
dokument odporú(a krajinám, ktoré sú v pro-
cese prechodu z in#titucionálnej na komunitnú 
starostlivos0, aby plánovali tieto procesy adek-
vátne lokálnym podmienkam a vytvárali modely 
komunitne orientovan!ch slu$ieb, vrátane do-
stato(nej podpory "udsk!ch a . nan(n!ch zdro-
jov, progresívne budovali a realokovali zdroje na 
rozvoj a podporu komunitn!ch a alternatívnych 
slu$ieb pre deti. Svetová správa o zdravotnom 
postihnutí je komplexn! dokument, ktor! vy-
jas*uje a de. nuje ve"ké mno$stvo tém a pojmov 
oblasti nielen zdravotného postihnutia, ale aj 
seniorov a detí.

V úvode (lánku sme uviedli, $e v sú(asnosti 
vychádza slovenská verzia Spolo(n!ch európ-
skych usmernení pre prechod z in#titucionálnej 
na komunitnú starostlivos0 a Manuál o vyu$ívaní 
európskych fondov pre prechod z in#titucionál-
nej na komunitnú starostlivos0. Oba dokumenty 
boli vypracované, pod vedením Ines Bulic, Eu-
rópskou expertnou skupinou pre prechod z in-
#titucionálnej na komunitnú starostlivos0 v roku 
2012, s cie"om základnej podpory a pomoci 
(lensk!m krajinám, ktoré realizujú procesy de-
in#titucionalizácie. Materiál o. ciálne podporili 
eurokomisári Lászlo Andor a Johannes Hahn a  je 
dostupn! na webovej stránke (http://deinstitutional
isationguide.eu/). Usmernenia ponúkajú komplex-
n! preh"ad o téme prechodu z in#titucionálnej 

na komunitnú starostlivos0 aj s príkladmi dobrej 
praxe. In#titúciu de. nujú ako akúko"vek pobyto-
vú starostlivos0, kde sú obyvatelia izolovaní od 
#ir#ej komunity a/alebo nútení $i0 spolo(ne; oby-
vatelia nemajú dostato(nú kontrolu nad svojím 
$ivotom a nad rozhodnutiami, ktoré sa ich t!ka-
jú; a po$iadavky samotnej organizácie sa (asto 
uprednost*ujú pred individuálnymi potrebami 
jednotliv!ch u$ívate"ov zariadení.  Samotné 
usmernenia majú 10 základn!ch kapitol, ktoré 
obsahujú aj odporú(ania pre (lenské krajiny. 
Základné oblasti, ktor!ch sa spolo(né európske 
usmernenia dot!kajú, sú: dôvody rozvoja komu-
nitn!ch slu$ieb, zhodnotenie aktuálnej situácie 
v Európe, tvorba stratégií a ak(n!ch plánov, 
tvorba legislatívnych rámcov pre komunitné 
slu$by, tvorba #irokej #kály slu$ieb v komunite, 
alokácie "udsk!ch, materiálnych a . nan(n!ch 
zdrojov, tvorba individuálnych plánov, podpora 
jednotlivcov v procese dein#titucionalizácie, ob-
las0 kvality sociálnych slu$ieb a rozvoj "udsk!ch 
zdrojov. Manuál o vyu$ívaní európskych fondov 
je doplnkov! materiál Spolo(n!ch európskych 
usmernení a jeho cie"om je pomôc0 v#etk!m or-
gánom verejnej správy v Európe, ktoré sa podie-
"ajú na plánovaní a realizácii #trukturálnych fon-
dov, aby boli tieto fondy plánované a vyu$ívané 
efektívne, progresívne so zameraním na rozvoj 
komunitnej starostlivosti. Ako jeden z príkladov 
dobrej praxe uvádzajú autori manuálu pôvodn! 
projektov! zámer slovenského národného pro-
jektu dein#titucionalizácie, ktor! bol zalo$en! 
na báze partnerstva odborn!ch mimovládnych 
organizácií a verejnej správy.

Na národnej úrovni je základn!m dokumen-
tom podporujúcim prechod z in#titucionálnej na 
komunitnú starostlivos0 Stratégia dein'titucio-
nalizácie systému sociálnych slu$ieb a náhrad-
nej starostlivosti (1alej len Stratégia DI), ktorá 
bola schválená Vládou SR 30. novembra 2011. 
Stratégia DI bola vytvorená #irokou pracovnou 
skupinou pri MPSVR, ktorú tvorili viacerí odbor-
níci z mimovládnych organizácií a zástupcovia 
verejnej správy. Stratégia DI predstavuje primár-
ne deklaratórny dokument, ktor!m sa Slovenská 
republika hlási k procesom prechodu z in#titu-
cionálnej na komunitnú starostlivos0. Stratégia 
DI vychádza a je v súlade s Dohovorom OSN o 
právach osôb so zdravotn!m postihnutím a oso-
bitne s (lánkom (. 19 - Nezávisl! $ivot a za(lene-
nie do spolo(nosti. Hlavn!m zámerom a cie"om  
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Stratégie DI v Slovenskej republike je vytvorenie 
a zabezpe(enie podmienok pre nezávisl! a slo-
bodn! $ivot v#etk!ch ob(anov, odkázan!ch na 
pomoc spolo(nosti, v prirodzenom sociálnom 
prostredí komunity, prostredníctvom komplexu 
kvalitn!ch alternatívnych slu$ieb vo verejnom 
záujme, ktoré im umo$nia slobodn! a nezávisl! 
spôsob $ivota s podporou komunity, odborní-
kov, (lenov rodiny, dobrovo"níkov, prechodom 
z preva$ne in#titucionálneho spôsobu poskyto-
vania sociálnych slu$ieb na komunitnú starost-
livos0 a roz#irovaním alternatívnych mo$ností 
uspokojovania potrieb detí, ktoré boli od*até zo 
starostlivosti rodi(ov. Vzh"adom na skuto(nos0, 
$e dein#titucionalizácia je dlho dob! a náro(n! 
proces systémovej zmeny, navrhuje Stratégia 
DI #es0 konkrétnych opatrení, ktoré si Slovenská 
republika dáva za úlohu v oblasti dein#tituciona-
lizácie: vytvorenie právnych podmienok na pod-
poru dein#titucionalizácie v sociálnych slu$bách, 
príprava Národného ak(ného plánu prechodu 
z in#titucionálnej na komunitnú starostlivos0 v 
systéme sociálnych slu$ieb na roky 2011 – 2015, 
prehodnotenie aktuálnej Koncepcie zabezpe(e-
nia v!konu súdnych rozhodnutí a aktualizácia 
Koncepcie zabezpe(enia v!konu súdnych roz-
hodnutí  na roky 2011 - 2015 s v!h"adom do roku 
2020 (plán transformácie a dein#titucionalizácie 
ústavnej starostlivosti v detsk!ch domovoch), 
príprava Národného projektu podpory dein-
#titucionalizácie slu$ieb starostlivosti, príprava 
Národného projektu  podpory dein#titucionali-
zácie náhradnej starostlivosti, zriadenie V!boru 
expertov pre dein#titucionalizáciu. 

Samozrejme, v rámci európskeho priestoru 
je e#te 1al#ie mno$stvo medzinárodn!ch doku-
mentov, ktoré sa tejto téme venujú, a preto v zá-
vere (lánku uvádzame menn! preh"ad niekto-
r!ch 1al#ích zaujímav!ch materiálov a #túdií:

Choice and control: the right to independent 
living. (FRA – EUAFFR)

RESUME: Miroslav Cangár (1979) provides an overview of the importance and excess foreign and domestic documents covering 
de-institutionalization of the social services in public sector: Convention about rights for person with disability   (2006), Expert group 
report about transitioning from institutional based care to municipal based care ( 2009),

World report on Disability (2011), Common European guidelines for the transition from institutional to community care and Manu-
al on the use of EU funds for the transition from institutional to community care (2012), The strategy of de-institutionalization of social 
services and substitute care in the Slovak Republic (2011).

Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním posti!ením. 
(Národní centrum podpory transformace sociál-
nych slu$eb, MPSV ,R)

Dein"titucionalizácia a !ivot v komunite – v&-
sledky a náklady (J. Mansel, M. Knapp, J. Beadle-
-Brown, J. Beecham.)

Developing Community Care. Rozvoj komu-
nitní pé(e. (European Social Network)

Dobrá praxe opatrovnictví. (Národní centrum 
podpory transformace sociálnych slu$eb, MPSV ,R)

The European Union and the right to community 
living. (Open society foundation).

Forgotten Europeans. Forgotten Rights. (Camilla 
Parker, UNHCHR)

Getting a Life – Living Independently and Being 
Included in the Community. (UNHCHR)

Ivoluntary placement and involuntary treatment of 
persons with mental health problems. (FRA – EUAFFR)

Jak na to. Príklady dobré praxe v deinstituciona-
lizaci. (Národní centrum podpory transformace 
sociálnych slu$eb, MPSV ,R)

Manuál transformace ústavu. (Národní centrum 
podpory transformace sociálnych slu$eb, MPSV ,R)

Monitoring (erpania #trukturálnych fondov 
v sociálnej oblasti v období 2007-2011. (INESS)

Odvaha na nové sociálne slu!by (S. Holúbková, 
R. )urana, INESS)

Out of institution. Into the Community. Easy 
read. (Lumos)

The rights of vulnerable children under age of 
three. (UNHCHR)

Transformácia domovov sociálnych slu$ieb 
s cie"om sociálnej a pracovnej integrácie ich oby-
vate"ov. (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci)

Sv&t bez ústavu. (Milan Cháb, QUIP – spole(-
nost pro zm&nu)

A wasted opportunity? Focus Report. (European 
Coalition for Community Living)

PhDr. Miroslav Cangár – sociálny pracov-
ník, sociálny pedagóg a supervízor. Profesne sa 
venuje individuálnemu plánovaniu, vzdeláva-
niu a dein#titucionalizácii sociálnych slu$ieb.
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ODKUD P:ICHÁZÍME, KDE JSME A KAM SM9:UJEME 
V PROCESU DEINSTITUCIONALIZACE V REGIONU 

POST-KOMUNISTICKÉ EVROPY

Jan Pfei( er

Vznik a rozkv&t ústavní 
pé(e  v devatenáctém a prv-
ní polovin& dvacátého století 
byl krom& d;v&ry ve v&du, 
byrokracii a po%ádek moti-
vován  bezesporu i humanis-
tick!mi pohnutkami. Na pé(i 
ve velko-kapacitních za%íze-
ních- ústavech  se  pohlí$elo 
jako na d;kaz toho, $e spo-
le(nost se stará, nenechává 
zranitelné osoby bez pomoci 
a  t&m, kte%í to pot%ebují, po-
skytuje jídlo, p%íst%e#í, od&v 
i o#et%ení. Lze nicmén& %íci, 
$e toto pojetí humanismu 
bylo orientováno spí#e na  
zaji#t&ní základní $ivotních 
pot%eb ne$ na sebeur(ení.   
V institucionálním systému 
rozhodování spo(ívá v rukou 
hierarchicky organizované 
pyramidy odborník;, zatím-
co od u$ivatel; se o(ekává 
role pasivních p%íjemc; pé(e, 
pokud mo$no projevujících 
povinnou vd&(nost. Av#ak 
etické hodnoty se  od poloviny  minulého sto-
letí   za(ínají  ve svobodném sv&t& prom&*ovat. 
Tento posun znamená p%echod k jinému pojetí 
humanismu, v n&m$ je kladen d;raz na lidskou 
d;stojnost ka$dého jednotlivce, na kvalitu $ivo-
ta. Jde o humanismus, kter! se dá charakterizo-
vat jako post-materialistick!, proto$e v n&m jde 
v rostoucí mí%e o nehmotné aspekty, k nim$ pa-
t%í svoboda volby a ú(ast na rozhodování. Proni-
kání t&chto my#lenek do spole(enského pov&-
domí m;$eme mapovat na postupné prom&n& 

nadnárodních lidko- právních dokument;. 
Evropská úmluva o ochran& lidsk!ch práv a zá-
kladních svobod z roku 1950 v (lánku 5 %íká, $e 
nikdo nesmí b!t zbaven osobní svobody krom& 
v!(tu p%ípad; zahrnujících „zákonné dr$ení 
osob du#evn& nemocn!ch, alkoholik;, narko-
man; nebo tulák;“. Tedy  p%ed 63 lety pova$o-
vala demokratická Evropa za nesporné, $e osoba 
du#evn& nemocná (nebo alkoholik, narkoman 
(i tulák) má b!t zbavena svobody. Av#ak ji$ 
v této dob& jsou vizioná%i, kte%í pojmenovávají 
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nelidskost ma#inerie ústavní pé(e.  Jeden z nich 
Erving Go' man, pro takováto za%ízení vym!#lí 
pojem totální instituce.  Jako hlavní rysy totální 
instituce  indenti. kuje depersonalizaici (odn&tí 
osobního vlastnictví, znak; a symbol; vlastní 
jedine(nosti a lidskosti), rigidní rutinu (pevn& 
dan! (as pro vstávání, jídlo i (innosti, nerespek-
tujíce osobní preference nebo pot%eby), pau-
#alizované lé(ebné postupy (s lidmi se zachází 
skupinov&, bez respektování soukromí nebo 
individuality) a sociální odstup (ten p%edstavuje 
odli#né postavení personálu a klient;.  Go' man 
rozpoznává, $e u klient; takov!ch institucí se 
v souvislosti s adaptací na tyto rutinní postupy 
a nedostatek smyslupln!ch  m;$e rozvinou 
pasívní („institucionální“) chování. I na zam&st-
nance za%ízení je p%ímo i nep%ímo vytvá%en tlak  
p%izp;sobit se „institucionální kultu%e“ a stát se 
„machanickou“ sou(ástí ústavního po%ádku (1).

V podstat& teprve v  posledních desetiletích 
dochází na celosv&tovém poli k zna(nému po-
sunu  pohledu na práva zdravotn& posti$en!ch. 
Text Evropské úmluvy sice nebyl pozm&n&n, ale 
judikatura Evropského soudu pro lidská práva 
se vyvíjí sm&rem k ochran& individuálních 
práv jednotlivce p%ed pau#álními omezeními 
svobody. Spojené národy svou Úmluvou o prá-
vech lidí se zdravotním posti$ením z roku 2006 
jednozna(n& deklarují odklon od diskriminace 
zdravotn& posti$en!ch a paternalistického 
pojetí pé(e. Úmluva velmi z%eteln& %íká, $e oso-
by se zdravotním posti$ením mají stejné právo 
jako kdokoliv jin! $ít b&$n! $ivot a mají právo se 
rozhodnout, kde a s k!m budou $ít. Stát má pak 
povinnost jim tato právo pomoci naplnit.

Není náhodou, $e práv& zem&  s rozvinu-
tou demokracií a ob(anskou spole(ností ji$ 
po(átkem druhé poloviny minulého století 
rozpoznali,   daleko p%ed celosv&tov& deklaro-
van!mi právy osob se zdravotním posti$ení-
m,  $e pé(e ve velkokapacitních za%ízeních je 
diskriminující  a  pro  osobní rozvoj zhoubná.  
Po pokusech o humanizaci t&chto za%ízení bylo 
rozpoznáno, $e jedinou cestou jak  diskriminaci 
osob se zdravotním posti$ení umíst&n!ch v in-
stitucionální pé(i odstranit, je  uzav%ení t&chto 
ústav;  a nahrazení jejich funkcí  pé(í  indivi-
dualizovanou, poskytovanou v podmínkách 
b&$ného $ivota.

Zem& reálného socialismu byly v#ak $elez-
nou oponou od t&chto proces; od%íznuty. Do 
totalitní instituce byly umíst&ni nejen zdra-
votn& handicapovaní, ale celé národy.

Pokusme se na chvíli vrátit zp&t. V#ude 
kolem osntaté dráty, pokusit se p%eplavat Du-
naj na druh! b%eh do svobodn!ch Rakous je 
v podstat& rozsudek smrti.  Kdy$ máme #t&tí a 
bydlíme na správném míst&, tak odlesk sv&ta  
venku m;$eme sledovat v rakouské (i n&mec-
ké   televizi. Kdo má je#t& v&t#í #t&stí, tak ho na 
chvíli na „propustku“, v!jezdní dolo$ku pustí 
ven. N&kdo namítne, tady za dráty jste v bez-
pe(í a v pohod&. Sice vám %eknou co si myslet 
a musíte si dát pozor na pusu, ale je  tu malá 
kriminalita, ka$d! dostane práci. Nikdo tu hlady 
neum%e. A my#lení nechte ko*ovi, ten má v&t#í 
hlavu. Svobodn! sv&t byl kousek, ale za zdí, 
za dráty.  Prost& jsme m&li sm;lu, $e jsme se 
 nenarodili o pár  30- 40 kilometr; jinde. Kdyby 
n&kdo v té dob& tvrdil, $e za n&jak! (as bude 
normální bydlet práv& za t&mi dráty, t%eba ve 
vesni(ce Kittsee a denn&  jezdit p%es „(áru“ do 
práce  jakoby nic do Bratislavy, tak by byl  nej-
spí#e rychle p%evezen do Pezinoku. Ale stalo se.  
I druhá strana si na to musela zvykat. Co nám 
sem ty z v!chodu z poza zdí a drát; lezou. Tako-
vé to tu máme hezké, klidné. Berou nám práci, 
kriminalita se zv!#í, kradou. Nikdo jim po%ádn& 
nerozumí. Ano, mohou si jezdit, ale ne k nám. 
A ostatn&, na to co to je za lidi se tam za zdí ne-
mají tak #patn&.

Nyní ji$ slovenské d&ti chodící práv& ve 
vesni(ce Kitsee spole(n& s rakousk!mi d&tmi 
do jedné #kolky.  Lehce p%eskakují z jednoho 
jazyka do druhého, jako by se nechumelilo 
a spole(n& blbnou na h%i#ti.  Ano,  na#e realita 
se dramaticky prom&nila a místo totální insti-
tuce $ijeme ve svobod&,  av#ak s jist!mi znaky 
post-totálního prostoru. Bude trvat generace, 
ne$ totalita zcela  z na#ich  myslí a spole(ností 
vyvane. Myslím, $ jedním rysem post-totality 
v nás je, $e nám nevadí, $e n&kdo blízko nás 
stále v totalit& $ije.

O kousek dál na v!chod od vesni(ky Kitsee 
ve vesni(ce )atelinska se shlukují ob(ané a %í-
kají: „ Co nám sem ty z poza zdí lezou. Takové to 
tu máme hezké, klidné. Kriminalita se zv!#í. Nik-
do jim po%ádn& nerozumí. Ano, mohou ven, ale 
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ne k nám. A ostatn&, na to co to je za lidi se tam 
za zdí nemají tak #patn&. N&kte%í z na#ich  spo-
luob(an; mají prost& sm;lu. Svobodn! sv&t je 
kousek, za zdí, za dve%mi. Ale oni  se  narodili 
s 30 - 40 IQ jinde.

P%esto, $e vesni(ek jako je )atelinska je mno-
ho, z pozorování proces; v evropsk!ch post-
-komunistick!ch zemích mo$no u(init spí#e 
optimistické záv&ry. D&ní v t&chto zemích  vy-
kazuje %adu podobn!ch rys;.  Po pádu $elezné 
opony za(aly n&kde více, n&kde mén& vznikat 
do té doby v podstat& neexistující alternati-
vy k umís0ování d&tí (i dosp&l!ch do ústavní 
pé(e, pov&t#inou provozované nestátním ne-
ziskov!m sektorem. Financování t&chto slu$eb 
bylo a (asto  je velice nesystematické, nepre-
dikovatelné, se zna(n!mi v!kyvy. Dá se %íci, $e 
(ím „civilizovan&j#í“ ta která postkomuistická 
zem& je, tím v&t#ím procentem se stát podílí na 
. nancování t&chto slu$eb. Kapacity ústav;  se 
v posledních dvaceti letech  ve v&t#in& t&chto 
zemí za(aly mírn& sni$ovat, v&t#inou ne v#ak 
v d;sledk; cílené politiky deinstitucionalizace. 
Sní$e kapacit n&které ústavní pé(e jsme mohli 
pozorovat krátce po politick!ch zm&nách. Tato 
sní$ení byla (asto spí#e dána jin!m vykazování 
po(tu l;$ek, (i dal#ími administrativními zm&-
nami. Jist! vliv na sni$ování kapacit ústavní 
pé(e hlavn& v poslední dekád& m&l rozvoj 
slu$eb komunitních, v&t#í emancipace rodin 
klient;.  Pov&t#inou první skupinou u které se 
za(alo zva$ovat nahrazování ústavní pé(e ji-
n!m druhem slu$eb byly kojenci  a d&ti v;bec. 
V Rumunsku  se stala transformace do o(í bijící 
ústavní pé(e pro d&ti v podstat& jednou z pod-
mínek vstupu do EU. Re$im Nicolae Ceau<escu 
po sob& zanechal  více jak  sto tisíc d&tí v ústa-
vech (2).  Zhruba dekády p%ed rumunskou  
kauzou se odehrál   v podstat& první p%ípad 
tlaku Evropského spole(enství na prom&nu 
institucionální pé(e  jedné ze sv!ch (lensk!ch 
zemí. Bylo to v p%ípad& :ecka a jeho psychiat-
rick!ch ústav;. Jedním z motor; rozhodnutí EU 
v p%ípad& :ecka bylo zv&%ejn&ní ot%esn!ch pod-
mínek v psychiatrické za%ízení na ostrov& Leros 
v po%adu BBC. Tato ve%ejné médium hrálo  v!-
znamnou roli i v p%ípad& Bulharska. Krátce po 
vstupu této zem& do EU byl na BBC zve%ejn&n 
dokument o ot%esn!ch podmínkách v  ústavu 

pro zdravotn& posti$ené d&ti v m&ste(ku Mogi-
linu (3). Evropská komise pak sehrála v!znam-
nou roli v rozhodnutí Bulharska  nastoupit 
proces celkové reformy systém pé(e o posti$e-
né d&ti.  BBC hrála takté$ v!znamnou roli  ote-
v%ení problematiky klecov!ch a sí0ov!ch l;$ek 
v ústavech st%ední, postkomunistické Evropy. 
Roli advokáta zm&ny relativn& v nedávné dob& 
za(ala hrát i CPT komise (  komise proti t!rání a 
nelidskému zacházení) Rady Evropy. Stále více 
v jejích zprávách m;$eme nacházet doporu(e-
ní nejen k zm&nám podmínek v ústavech ale 
k zm&nám celkov!m, strukturálním.

Celkov& mo$no %íci,  $e i kdy$ pom&rn& rych-
le po pádu $elezné opony r;zná místní ob(an-
ská sdru$ení, (asto i  nov& z%izované kancelá%e 
ombucmana  za(aly  poukazovat na  neúnosn! 
stav v ústavech  a nutnost procesu deinstitu-
cionalizce, k rozh!bání skute(ného ve%ejného 
zájmu  do#lo a$ po intervencí z vn&j#ku, n&kdy 
a$ po mezinárodní skandalizaci. Jakoby vnit%ní  
demokratické a humanistické síly nem&ly zatím 
dostatek energie v p%eklopení post-totalitních 
stereotyp; v oblasti pé(e o nejzraniteln&j#í a 
nejbezbrann&j#í (ást spole(nosti.

Krom nezralosti, p%edsudk;m a nepochope-
ní #iroké ve%ejnosti v nov& se rozv!jejícíh de-
mokraciích v!raznou roli brzdy proces; zm&ny 
sehrály a stále sehrávají lobby seskupením, kte-
ré n&jak!m zp;sobem z existence ústavní pé(e 
pro. tují.  Nezanedbateln!m faktorem jdoucím 
proti reformním snahám je korup(ní potenciál 
spojen! s opravami  budov (i p%ípadn& budo-
váním nov!ch za%ízení.

Zhruba v posledních  p&ti (i deseti letech 
m;$eme sledovat, $e v skoro v ka$dé se zemí 
postkomunisticvké Evropy za(aly vznikat ná-
rodní plány (i strategie reformy  alespo* n&jaké 
(ásti ústavní pé(e. N&kdy z;stávaly jen literár-
ním cvi(ením a obranou proti dot&rn!m lidsko- 
právním otrap;m a neutuchajícím kritikám 
p%iházejícím ze západu Evropy.

V posledních n&kolika letech pak m;$eme 
sledovat, $e v ka$dé z nov!ch (lensk!ch zemí 
z b!valého sov&tského bloku dochází  (i je se-
riosn& p%ipravováno p%i nejmen#ím  pilotování 
transformace alespo* n&kolika ústav;.

V!znamn!m faktorem v celém p%íb&hu 
transformace ústav; byly a z%eteln& budou 
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EU fondy (strukturální, IPA atd). V první fázi  po 
vstupu zemí do EU hrály v %ad& p%ípad;  para-
doxn&   negativní roli. Dob%e zdokumentovaná 
situace na Slovensku, kdy  zna(né investice 
ze strukturálních fond; do oprav ústav;   za-
blokovávají mo$nost jejich prom&ny na %adu 
let dop%edu,  je toho exemplárním p%íkladem. 
Nicmén& ty stejné strukturální fondy nyní ve 
v&t#in& zemí pomáhají proces reformy nastar-
továvat. Podstatn!m faktorem v tomto obratu 
role strukturálních fond; je zm&na postoj; 
Evropské komise. Spojen!m úsilím %ady sub-
jekt; se poda%ilo v orgánech Evropské komise 
zako%enit poznání, $e pokud  EU ratu. kovala 
úmluvu o právech lidí se zdravotním posti$e-
ním, nem;$e investovat prost%edky jí sv&%ené 
do systém; jako je ústavní pé(e, které jsou  
v p%ímém rozporu s duchem úmluvy a i p%ímo 
s n&kolika jejími (lánky. Ba naopak, m&la by 
proaktivn& nabádat (lenské zem& k vyu$ití 
strukturálních fond;  na sturkturální zm&ny 
v této oblasti, tedy na proces deinstitucionali-
zace.

Více mén& ve v#ech zemích m;$eme sledo-
vat, $e po zájmu o d&ti (asto p%ichází zájem o 
mentáln& posti$ené. Osoby s du#evním one-
mocn&ním pov&t#inou z;stávají dlouho mimo 
pozornost. :e#ení této problematiky kompli-
kují tradi(n& silné p%edsudky spole(nosti v;(i 
„nevyzpytateln!m a nebezpe(n!m blázn;m„. 
Potí$í je i rozkro(ení této oblasti mezi sociál-
ním a zdravotním sektorem více, ne$ u jin!ch 
skupin ohro$en!ch institucionlazicí. Takté$ 
léka%ské lobby, odborné psychiatrické spole(-
nosti, lobby l;$kov!ch psychiatrick!ch za%ízení  
jsou siln!my subjekty, které jsou pov&t#inou 
proti  deinstutucionalizaci. Nezanedbatelná je 
i korup(ní  síla psychofarmakologick!ch lobby, 
která sv!mi prost%edky  podporuje udr$ování 
dominance „medicínského „ modelu. Proble-
matika deinstutucionalizace  pé(e pro osoby 
pokro(ilého v&ku vyvolává stále mnoho dis-
kuzí.

Problematika ústavní pé(e a její deinstituci-
onalizace není zále$itostí jen nov!ch (lensk!ch 
zemí. A(koli tyto procesy za(aly v západní Evro-
p& p%ed více jak padesáti lety, je v podstat& jen 
málo zemí, kde m;$eme mluvit o více mén& 
dokon(ení tohoto procesu u v&t#iny (i v#ech 

skupin, kter!ch se toto téma dot!ká. Dobr!m 
p%íkladem je UK, severské zem&. :ada  zemí se 
pot!ká s problémem zastavení se na p;li cesty. 
Velké instituce, tak jek je známe z postkomu-
nistick!ch zemí sice byly zru#eny, ale nahradily 
je v podstat& mini instituce. ,asto velice dob%e 
materiáln& i personáln& vybaveny. Takovouto 
zemí je nap%íklad  N&mecko a Rakousko (4). 
Práv& tato místa jsou odp;rci skute(n!ch zm&-
n  (asto dávány za p%íklad hodn! následování 
s argumentem, $e tyto  regiony jsou nám  ze 
západních zemí kulturn& nejbli$#í.

Opo$d&nost na#eho regionu v procesu 
deinstitucionalizace m;$e mít i jisté v!hody. 
V zemích, kde velké instituce nahradili mal!mi, 
zápasí s nesnadou argumentací pot%ebnosti  
„znovu otev%ení“ deinstitucionalizace a na-
hradit  tento systém skute(n& individualizova-
nou, inkluzivní slu$bou. Jedná se o podobnou 
paralelu jakou m;$eme najít ve slovenském 
systému pé(e o du#evn& nemocné. V devate-
náctém a po(átkem dvacátého století, v dob& 
vytvá%ení psychiatrick!ch lé(eben bylo  terito-
rium dne#ního Slovenska ekonomicky zastá-
vající. Psychiatrické lé(ebny, tak jak je známe 
nap%íklad z ,eska, které v dob& vzniku lé(e-
ben bylo jednou s ekonomicky nejvysp&lej#í 
(ástí Rakousko-Uherska, proto na Slovensku 
prakticky nevznikly. Slovensko, na rozdíl od 
,eska, tak nyní nestojí p%ed nelehk!m úkolem 
tato za%ízení transformovat. Dal#í v!hodou 
je existence celosv&tov& na shromá$d&ného 
velkého mno$stvé “know how” o transfromaci. 
Je ji$ mo$no se inspirovat z mnoha #patn!ch 
a dobr!ch p%íklad;.  Takté$ „(ist! st;l“ dává 
prostor pro kreativitu a inovaci.  Hned krátce 
po sametové revoluci, v b%eznu 1990 byl za-
lo$en Fokus, ob(anské sdru$ení pro rozvoj ko-
munitních slu$eb pro du#evn& nemocné.  Kdy$ 
pár let poté  kolegové z Velké Británie tyto 
nov& vznikající slu$by nav#tívili , v domn&ní $e 
jedou na barbarsk! v!chod, byli dosti p%ekva-
peni kreativitou, inklusivitou slu$eb  a mírou 
zapojování klient; do rozhodovacích proces; 
i provozování slu$eb.

Jist& bude stát je#t& mnoho (asu a úsilí, ne$ 
decentn& se rozvíjející deinstitucionaliza(ní pro-
jekty se stanou celonárodními procesy. D;le$ité 
je vytvá%et zázemí pro kontinuitu procesu. Stále 
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RESUME: Jan Pfei' er in the article Where we come from, where we are and where we are heading 
in the process of de-institutionalization in the region of post - communist Europe, gives the reason 
to start the process of de-institutionalization in post - communist countries. Author describes what 
was the reason for starting the process for instance in Bulgaria and Romania. At the same time 
he responds to the current situation in Slovakia and the Czech Republic. The article of Jan Pfei' er 
concludes that the process of de-institutionalization and transformation in the post-communist 
countries are becoming to be mainstream.

$ijeme v post totalitní  kultu%e, kdy dokumenty 
schválené vládou (i parlamentem mohou b!t 
jen deklaracemi a kdy s m&nící se vládou se 
m&ní velk! po(et zam&stnanc; %ady ú%ad;. 
Nov& p%iházející mohou vid&t negování v#eho, 
co vytvá%el p%edchozí establishement skoro 
jako svou povinnost. Ve svém ú%adu n&kdy vidí 
spí#e mo$nost osobních zisk;, (i p%íle$itostí pro 
sv;j okruh znám!ch a blízk!ch, ne$ jako mo$-
nost pokra(ovat v civiliza(ním, státnickém úsilí.  
V takovémto klimatu m;$e hrát nestátní sektor 
v!znamnou roli práv& v udr$ování kontinuity 
procesu zm&ny. V %ad& zemí postkomunistic-
kého bloku m;$eme sledovat postupn& se kul-
tivující ethos vzájemné spolupráce. P;vodn& 
spí#e nespolupracující, n&kdy i o stejné zdroje 
soupe%ící ob(anská sdru$ení za(ínají chápat, $e 
jedinou cestou v p%ed, je vzájemná spolupráce. 
M;$eme sledovat vznik r;zn!ch  národních (i 
lokálních platforem  a koalicí, jejich$ posláním 
je prosazování procesu deinstitucionalizace. 
M;$eme i sledovat, $e sdru$ování a spoluprá-
ce, které (asto za(ínají mezi ob(ansk!mi sdru-
$eními v rámci jednoho sektoru (i speci. cké 
skupiny, se za(ínají vytvá%et i nap%í( sektory (i 
skupin. Takté$ m;$eme sledovat, $e p;vodní 
orientace jednotliv!ch  nov!ch (lensk!ch zemí 
na spolupráci se star!mi (lensk!mi zem&mi je 
dopl*ována (i dokonce nahrazována i vzájem-
nou spoluprací a v!m&nou know how v rámci 
post komunistického regionu.

Po #ir#ím rozhlédnutí post-komunistick!m 
regionem m;$eme vid&t, $e my#lenky, které 
je#t& nedávno byly ostrakizovány a ti, kte%í je 
hlásali byli ozna(ováni za naivky, snílky, (i du-
#evn& neru#ené, se nyní postupn& dostávají do 
„main streemu“. Více ne$ jestli v;bec deinstitu-
cionalizovat je diskutováno jak na to. V nad&ji, 

$e nebudu odvezen do Pezinoku tvrdím, $e za 
dekádu (i dv& budou lidé, kte%í jsou nyní odso-
uzení trestem nejvy##í, tedy na do$ivotní  izola-
ci v ústavech, $ít mezi námi.

GOFFMAN, E. Asylums: essays on the social 
situation of mental patients and other inmates. 
Anchor Books. 1961

1. JACOBY, W., LATAIANU, G., LATAIANU CM.: 
Success in slow motion: The Europeanization of 
Romanian child protection policy. The Review of 
International Organizations. June 2009, Volume 
4, Issue 2, pp 111-133

2. http://truevisiontv.com/films/details/69/
bulgarias-abandoned-children-revisited

3. http://www.kent.ac.uk/tizard/research/DECL_
network/Project_reports.html

MUDr. Jan Pfei* er – psychiater, (len Európ-
skeho v!boru na zabránenie mu(eniu a ne"ud-
skému (i poni$ujúcemu zaobchádzaniu alebo 
trestaniu, zakladate" organizácie Fokus, b!val! 
predseda Európskej expertnej skupiny pre pre-
chod z in#titucionálnej na komunitnú starost-
livos0. Expert na oblas0 dein#titucionalizácie 
a  komunitnej starostlivosti.
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KRUHY OKOLO DEIN+TITUCIONALIZÁCIE 
Slavomír Krupa

KVALITA V SOCIÁLNYCH SLU'BÁCH 
A DEIN&TITUCIONALIZÁCIA 
Vstupnou témou, cez obsah ktorej sme sa 

v rokoch 1995 - 2005 prepracovali k dein#titu-
cionalizácii zariadení sociálnych slu$ieb v Rade 
pre poradenstvo v sociálnej práci, bola kvalita 
v sociálnych slu$bách. Pri náv#tevách zariadení 
sociálnych slu$ieb na rôznych miestach Slo-
venska a v zahrani(í sme pozorovali niekedy 
a$ priepastné rozdiely v kvalite poskytovan!ch 
slu$ieb. Rozdiel bol vidite"n! na prv! poh"ad ale 
dôvody rozdielov boli skryté. Mali sme záujem 
ich spozna0 a pomenova0. Postupne sme ich 
identi. kovali nieko"ko: rozdielne po$iadavky 
zria1ovate"a, rozdielne vízie (i misia zariadenia 
sociálnych slu$ieb, rozdielne prístupy dodr$ia-
vania "udsk!ch práv, rozdielne pozície klienta 
v zariadení, rozdielne prístupy ku klientom, roz-
dielne nap3*anie individuálnych potrieb klien-
tov, rozdielna ú(as0 klientov na poskytovan!ch 
slu$bách, rozdielne prostredie domova, roz-
dielna úrove* vzdelania a 1al#ieho vzdelávania 
pracovníkov (riadite"ov nevynímajúc), rozdielna 
úrove* riadenia, a 1al#ie rozdiely. Tragické na 
tom bolo (a stále aj je), $e v#etci prevádzkovate-
lia s ktor!mi sme o nimi prevádzkovan!ch slu$-
bách komunikovali (napriek vidite"n!m rozdie-
lom úrovne kvality), boli presved(ení o dobrej 
úrovni slu$ieb, ktoré klientom poskytujú. Bolo 
zrejmé, $e v celej krajine absentujú konsenzom 
prijaté odborné normy, ktoré by objektívne 
a nekompromisne formulovali po$iadavky na 
kvalitu sociálnych slu$ieb. 

Zostavili sme základné kritéria, #tandardy, 
indikátory a #kály na hodnotene kvality. Po-
stupne sme ich empiricky overovali. V!sled-
ky v!skumu sme publikovali. Zistili sme, $e 

#tandardy  kvality formulované (pred 40 a$ 60 
rokmi) v #tátoch s demokratickou tradício-
u  sú, a$ na niektoré v!nimky, aplikovate"né 
aj v podmienkach Slovenska1. Sprievodn!m 
procesom hodnotenia kvality v sociálnych 
slu$bách, ktoré sme vypracovali pre niektoré 
kraje (Ko#ick!, Banskobystrick!, Bratislavsk!) 
a konkrétne zariadenia sociálnych slu$ieb, bolo 
zdôvodnenie v!sledkov a diskusia s prevádz-
kovate"mi. Pozorovali sme, $e v#etci prevádz-
kovatelia, ktorí dostali ni$#ie hodnotenie, mali 
(majú) tendenciu bráni0 úrove* poskytovan!ch 
slu$ieb a spochyb*ova0 v!sledky hodnotenia. 
K uznaniu objektivity hodnotenia kvality v so-
ciálnych slu$bách bránil pracovníkom pocit 
ohrozenia ich mana$érskej pozície a nulová 
skúsenos0 s hodnotením kvality v sociálnych 
slu$bách. ,ast!m argu mentom zamestnancov, 
ktor!m zdôvod*ovali mana$éri ni$#iu úrove* 
poskytovan!ch slu$ieb, bol de. cit . nan(n!ch 
prostriedkov. Bolo v#ak zrejmé, $e problémy 
nízkej kvality v zariadeniach sociálnych slu$ieb 
mali (majú) mnoho 1al#ích prí(in. Jedna z nich, 
ktorá je akoby za horizontom mo$nosti videnia, 
dosahu a vplyvu prevádzkovate"ov a zria1ova-
te"ov sociál nych slu$ieb, je v samotnom sys-
téme sociálnej politiky #tátu, ktor! legalizuje 
a preferuje prevádzkovanie in#titucionálnych 
pobytov!ch sociálnych slu$ieb pred komunit-
n!mi slu$bami. Efektívne zvy#ovanie kvality 
sociál nych slu$ieb je mo$né len v optimálne 
nastavenom organiza(nom systéme. Objektív-
ne hodnotenie kvality v sociálnych slu$bách 
v in#titucionálnych zariadeniach sociálnych 
slu$ieb skôr (i neskôr narazí na limity, za ktoré 
sa organizácia nemô$e posunú0 ak neuskuto(ní 
ich zásadnú transformáciu prechodom z in#ti-
tucionálnej starostlivosti na komunitné slu$by. 

 1 Kvalita v sociálnych slu$bách I. 2003. RPSP. Bratislava
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DEIN&TITUCIONALIZÁCIA A PRACOVNÍCI 
ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLU'IEB 
Ka$dé zariadenie sociálnych slu$ieb má svo-

ju histó riu. V minulosti v *om pracovali desiat-
ky – stovky "udí, $ili tam desiatky – stovky pri-
jímate"ov. Nie je to len história zariadenia, je za 
t!m história rodín, neskuto(né príbehy $ivota 
jednotlivcov, spolo(ensk!ch, politick!ch a eko-
nomick!ch zmien, ktoré sa na nej odrá$ajú. 
Pozorn!m #túdiom histórie zariadenia mô$eme 
spoznáva0 zmeny, ktor!mi organizácia po(as 
jej existencie pre#la. Niektoré boli na obdobie, 
v ktorom boli uskuto(nené, progresívne a iné 
nepriniesli $iadny ú$itok. Podrobné #túdium 
histórie ústavu a zmien, ktor!mi pre#iel, je zá-
kladn!m predpokladom pre úspe#n! projekt 
dein#titucionalizácie. Niet pochybností, $e pra-
covníci in#titucionálnych pobytov!ch zariadení 
sociálnych slu$ieb vykonávajú svoju ka$do-
dennú prácu s vedomím, $e miesto, kde pra-
cujú, sp3*a po$iadavky zria1ovate"a – verejnej 
správy. Neistota a obava zo straty  pracovného 
miesta z dôvodu dein#titucionalizácie domova 
je pochopite"ná a logická. Zamestnanci potre-
bujú vedie0, $e dein#titucionalizáciou zariade-
nia nedochádza k ukon(eniu sociálnej slu$by 
pre klientov ale dochádza k zmene prístupu, 
spôsobu, k zmene metódy, ktorou je slu$ba 
klientom poskytovaná. Z poh"adu pozície 
pracovníkov, ktorí sa podie"ajú na dein#tituci-
onalizácii, to preto nie je ohrozenie pracovnej 
pozície, (i strata zamestnania ale zmena náplne 
práce a prístupov pri vedení a podpore klien-
ta. Táto zmena sleduje zmenu v kvalite $ivota 
klientov a sekundárne  vedie tie$ ku kvalita-
tívnym zmenám v pracovn!ch podmienkach 
zamestnancov. 

Skúsenosti z riadenia transforma(n!ch proce-
sov potvrdzujú v!znam vzdelávania a tie$ fakt, 
$e ak pracovníkom predkladáme opodstatnené 
dôvody pre zmenu (také spravidla potvrdzujú 
ich osobnú niekedy dovtedy neuvedomovanú 
skúsenos0), mô$u by0 impulzom k postup-
nej  zmene názorov a ich postojov k dein#titu-
cionalizácii. 

Impulzom k zmene postojov pracovníka 
sú osobné skúsenosti spojené s pozorovan!m 
rozvojom zru(ností klienta, ktoré boli vyvola-
né zmenou prístupu a podporou sociálneho 
prostredia. 

DEIN&TITUCIONALIZÁCIA A PROSTREDIE 
Proces dein#titucionalizácie nie je len lokál-

ny proces, ktor! sa dot!ka konkrétnych prijí-
mate"ov, konkrétneho pobytového zariadenia 
sociálnych slu$ieb, ale je to aj proces, ktor! má 
presah do lokálneho prostredia a v prípade, 
ak ide o systémovú transformáciu, tak celej 
spolo(nosti, krajiny, #tátov v civilizovanom 
svete. Rozvoj klienta je nevyhnutne spojen! 
so synchronizáciou prostredia, v ktorom klient 
$ije. Ke1 mana$éri, pracovníci zariadení pripus-
tia a rozpoznajú, $e cesta zmeny je  primárne 
zalo$ená na zmene podmienok prostredia, 
potom sú na dobrej ceste. Opusti0 zau$ívané, 
dlhodobo, praktizované, in#titucionálne prí-
stupy v prostredí, ktoré bolo na takúto slu$bu 
dlhodobo upravované, rekon#truované, udr-
$iavané, je rovnako náro(né, ako ke1 sa ob(an 
rozhodne zmeni0 miesto bydliska, preda0 svoj 
dom, nábytok, nájs0 si nové zamestnanie, nové 
zdravotné stredisko, nové dopravné spoje, 
nov!ch susedov. Takúto radikálnu zmenu spra-
víme spravidla len vtedy, ke1 máme k tomu 
záva$né dôvody. 

Ke1 sa spätne pozeráme na „úspe#né“ organi-
zácie, ktoré sa do procesu dein#titucionalizácie 
zapojili, tak e#te v!raznej#ie vidíme niektoré 
pozitívne kroky, ktoré zrealizovali organizácie 
samé, e#te pred za(atím procesu dein#tituciona-
lizácie. Napr. dnes postupne dein#titucionalizo-
van! Domov sociálnych slu$ieb v Slatinke rozví-
jal niektoré zru(nosti klientov, ktoré síce nemali 
mo$nos0 v plnom rozsahu vyu$i0 vo verejnom 
priestore ale ktoré, keby sa do takého prostre-
dia dostali, by vyu$i0 vedeli. Z vlastnej iniciatívy 
zaviedli v zariadení ústavnú pe*a$nú menu, 
zaviedli prevádzku ústavného bufetu, v ktorom 
si mohli klienti nakúpi0 pre nich potrebné drob-
nosti. Bola to úsmevná „mali(kos0“, ale z poh"adu 
dein#titucionalizácie to bol ten správny „0ah na 
bránku“. V procese dein#titucionalizácie by sme 
mali by0 citliví na to, aby sme tieto zmeny evido-
vali a pracovníkov ocenili. Za nimi toti$ oby(ajne 
stoja pracovníci, ktorí vná#ajú do zariadenia 
nové impulzy a ktorí pre ich realizáciu urobili 
ve"a, lebo sa im podarilo prekona0 zabehnuté 
prevádzkové stereotypy. Nevidie0 tieto zmeny 
a "udí v organizácii, ktorí ich iniciovali, je chyba, 
lebo práve oni sa neskôr stanú v procese dein-
#titucionalizácie dôle$it!mi lídrami. Presadenie 
(o aj len mal!ch pozitívnych zmien v organizácii 
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si vy$aduje profesionalitu, entuziazmus, trpezli-
vos0 a bez t!chto osobnostn!ch predpokladov 
sociálnych pracovníkov,  nie je mo$né prekona0 
siln! odpor prostredia proti zmenám. 

DEIN&TITUCIONALIZÁCIA Z POH+ADU KLIENTA 
Poznanie individuálnych potrieb (loveka si 

vy$aduje ma0 odborné znalosti a schopnosti so-
ciálneho pracovníka pri ich identi. kácii ale tie$, 
a mo$no hlavne, schopnos0 pochopi0, porozu-
mie0 „vnútornému svetu“ klienta. To je namá-
hav!, dlhodob! proces, ktor! sa podie"a na zvy-
#ovaní profesionálnej zru(nosti pracovníka ale 
hlavne na osobnostnom rozvoji klienta. Proces 
porozumenia a pochopenia prijímate"a in#titu-
cionalizovan!ch slu$ieb zo strany  pracovníka, je 
spojené s osobnou postupnou „dein#titucionali-
záciou“, zmenou nadobudnut!ch tradi(n!ch ná-
zorov a dôvodov. Je tu predpoklad, $e pracovník 
mô$e vidie0 klienta takého, ak! naozaj je, vidie0 
a rozpozna0 jeho dovtedy „neviden!“ potenciál a 
mo$nosti. Slobodu od bariér pocíti naplno vtedy, 
ke1 sa nechá klientom oslovi0. Zmena mo$nosti 
v rozvoji klienta potom nespo(íva len v spon-
tánnych zmenách správania klienta ale v zmene 
postojov, prístupu a metód sociálneho pracov-
níka podmieneného nevyhnutnou zmenou 
prostredia. Prijímate" sociálnych slu$ieb nemô$e 
aktívne ovplyv*ova0 zmenu systému sociálnych 
slu$ieb, ak nie je re#pektovan! ako ob(an a ak 
nie sú re#pektované a akceptované jeho potreby 
a práva, ak nemá pre ú(as0 na zmenách zmocne-
nie. Ak ale jeho potreby re#pektované sú, potom 
sa práve oni stávajú impulzom pre prekonávanie 
osobn!ch preká$ok a problémov a dôvodom pre 
#ir#ie zmeny prostredia a slu$ieb. Osud klienta je 
v moci prevádzkovate"a a naplnenie zmyslu jeho 
$ivota je podmienené mierou odovzdávania 
tejto moci klientovi. Presah takéhoto videnia 
sveta klienta sa prená#a do spolo(nosti. Kultúra 
spolo(nosti sa najviac prejavuje t!m a vtedy, ke1 
poskytne, umo$ní, otvorí stálu príle$itos0 pre 
zmyslupln! $ivot osobám, ktoré si také podmien-
ky $ivota nedoká$u sami, bez podpory prostre-
dia zabezpe(i0. Taká spolo(nos0 je kultivovaná  

re#pektom  a úctou k osobám s postihnutím 
a spätne hodnotami, ktoré sú "u1om odkázan!m 
na pomoc vlastné a v spolo(nosti absentujú. 
Nie je to len jednostrann! proces komunikácie 
od majoritnej spolo(nosti k minorite. Je to in-
kluzívny proces, ktor! spontánne, priebe$ne a 
dynamicky prebieha obojstranne a je prínosom 
nielen pre minoritu ale aj pre celú spolo(nos0. Vy-
tvorenie mo$ností a príle$itostí k sebarealizácii 
ob(anov s postihnutím v prirodzenom prostredí, 
je základn!m cie"om dein#titucionalizácie. Dôve-
ra, záujem od "udí okolo nás a spolupatri(nos0 
s prostredím, v ktorom $ijeme, je pre ka$dého 
(loveka in#piratívnym bytostn!m zdrojom $ivota 
v komunite. V takom prostredí má uplatnenie 
komunitná práca a komunitné slu$by. 

DEIN&TITUCIONALIZÁCIA A VZDELÁVANIE

V priebehu posledn!ch pätnástich rokov sme 
spracovali nieko"ko vzdelávacích programov, 
ktoré priebe$ne inovujeme. Existujúce vzdelá-
vacie programy sú na na#ej internetovej stránke 
www.rpsp.sk. Programy sú orientované na oblas-
ti: kvality v sociálnych slu$bách, na individuálnu 
prácu s klientom, dein#titucionalizáciu zriadení 
sociálnych slu$ieb a komunitné slu$by. Vzdelá-
vanie má vies0 k múdremu rie#eniu problémov 
$ivota. Sna$íme sa predklada0 ú(astníkom pod-
statné otázky a dávame priestor na skúmanie 
odpovedí. Cie"om vzdelávania je priná#a0 iné 
poh"ady, nie vypracované rie#enia. Organizácie, 
ktoré realizujú dein#titucionalizáciu, nevyhnut-
ne potrebujú prípravu a priebe$né vzdeláva-
nie,  permanentné poradenstvo a supervíziu a$ 
do ukon(enia projektu (5 – 10 rokov). Obsah 
vzdelávania je zameran! na vedenie a podporu 
klientov pri prechode z domova do komunity, 
na prípravu na  zamestnanie a zamestnávanie 
klientov, na rekvali. káciu pracovníkov domova, 
na prípravu pracovníkov v samosprávach obci 
a krajov s cie"om diseminácie projektu a skúse-
ností z dein#titucionalizácie pre ob(anov, prí-
pravy zriadenia, vybudovania, zrekon#truovania 
podporovaného b!vania pri dodr$aní univerzál-
neho dizajnu prostredia. 

RESUME: Author is presenting case of de-institutionalisation process which took place in one of many NGOs in the Slovak Republic. 
Author is pointing out the connections between the quality of social services and de-institutionalisation, de-institutionalisation and 
social position of the clients and connection between the environment and life quality. Article describes basic values and thesis of 
education done by the Board for Advising in Social Work in the ! eld of de-institutionalisation. 
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NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNYCH SLU2BÁCH 
A PROCES DEIN+TITUCIONALIZÁCIE

L&dia Brichtová

Cie"om ná#ho príspevku je informova0 (ita-
te"ov o t!ch zmenách v novele zákona o sociál-
nych slu$bách, ktoré úzko súvisia s procesom 
dein#titucionalizácie. Skôr ne$ v#ak uvedieme 
spomínané zmeny, je nevyhnutné sa oboznámi0 
so v#eobecn!m rámcom a zámermi pripravenej 
novely, nako"ko aj tie viac (i menej s procesom 
transformácie (i dein#titucionalizácie súvisia 
a je 0a$ké, niekedy a$ nemo$né, ich oddeli0, 
ak na#im prianím a realitou majú by0 kvalitné 
sociál ne slu$by a kvalita $ivota klientov. 

HLAVNÉ CIELE NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNYCH 
SLU'BÁCH

Zákon (. 448/2008 Z. z. o sociálnych slu$-
bách a o zmene a doplnení zákona (. 455/1991 
Zb. o $ivnostenskom podnikaní ($ivnostensk! 
zákon) v znení neskor#ích predpisov, ako sa-
mostatná právna norma, nadobudol ú(innos0 
1. januára 2009. Tento zákon zásadn!m a no-
v!m spôsobom upravil systém poskytovania 
sociálnych slu$ieb na Slovensku a zaviedol aj 
nové kompetencie a úlohy pre územnú a regio-
nálnu samosprávu a nov! systém . nancovania 
neverejn!ch poskytovate"ov sociálnych slu$ieb. 
Napriek viacer!m prijat!m novelám v rokoch 
2010 a 2012, ktoré reagovali na rôzne zmeny 
v spolo(nosti, vrátane dopadov ekonomickej 
a hospodárskej krízy, vláda opä0 pristupuje 
k novelizácii tohto zákona, ktor! je v sú(asnosti 
v legislatívnom procese, a to z viacer!ch dô-
vodov. Jedn!m z nich je potreba rie#i0 viaceré 
problémy, ktoré úzko súvisia s demogra. ck!mi 
zmenami a zvy#ovaním po(tu osôb odkáza-
n!ch na sociálne slu$by na jednej strane a s ne-
dostatkom adekvátnych sociálnych slu$ieb pre 
túto klientelu, ale aj pre iné cie"ové skupiny, a to 
tak z h"adiska kvality, druhovosti, ako aj fyzickej 

a . nan(nej dostupnosti sociálnych slu$ieb. 
)al#ím dôvodom je prijatie alebo existencia 
"udsko-právnych strategick!ch a koncep(n!ch 
dokumentov na medzinárodnej a národnej 
úrovni, ktoré je potrebné premietnu0 do slo-
venskej legislatívy sociálnych slu$ieb, ale aj po-
kra(ujúci nedostatok . nan(n!ch zdrojov v soci-
álnych slu$bách, resp. potreba zapoji0 do tejto 
oblasti viaceré zdroje. Mnohé zo zmien, ktoré 
sa navrhujú v pripravovanej novele, reagujú na 
problémy, ktoré sa vyskytujú v implementa(nej 
praxi. 

Vychádzajúc z vy##ie uvedeného, hlavn!m 
cie"om pripravenej novely zákona o sociálnych 
slu$bách je zlep#i0 kvalitu sociálnych slu$ieb 
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pre klientov, zv!#i0 participáciu #tátu na . nan-
covaní sociálnych slu$ieb a upravi0 pravidlá 
podpory sociálnych slu$ieb z verejn!ch zdro-
jov, a t!m zv!#i0 udr$ate"nos0 a dostupnos0 
sociálnych slu$ieb.

FINANCOVANIE SLU'IEB DLHODOBEJ 
STAROSTLIVOSTI NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI

V snahe dosiahnu0 uvedené ciele sa navrhu-
je . nan(ne podpori0 poskytovanie sociálnych 
slu$ieb dlhodobej starostlivosti z prostriedkov 
#tátneho rozpo(tu aj na regionálnej úrovni, 
a to osobitne pre neverejn!ch poskytovate"ov, 
reagujúc na ka$dodenné problémy klientov so 
zdravotn!m postihnutím a seniorov s . nanco-
vaním t!chto sociálnych slu$ieb zo samospráv-
nych krajov. Navrhovan! spôsob . nancovania 
neznamená komplexné rie#enie . nancovania 
v#etk!ch klientov odkázan!ch na sociálne slu$-
by dlhodobej starostlivosti, ale je 1al#ím v!-
znamn!m krokom k doplneniu systému . nan-
covania tejto sociálnej udalosti na Slovensku.

SPRÍSNENIE PODMIENOK REGISTRÁCIE A 
ZV(&ENIE OCHRANY PRÍJMU KLIENTOV

Novelou sa navrhuje upravi0 a sprísni0 via-
ceré podmienky registrácie a . nan(nej podpo-
ry z verejn!ch zdrojov tak, aby boli jednozna(-
né a transparentné. V nádväznosti na reálne 
príjmy cie"ov!ch skupín, ktor!m sa sociálne 
slu$by poskytujú, sa zvy#ujú hranice ochrany 
príjmu prijímate"ov sociálnej slu$by pred plate-
ním neprimeranej úhrady za sociálnu slu$bu pri 
jednotliv!ch formách pobytov!ch sociálnych 
slu$ieb a vybran!ch  druhoch sociálnych slu-
$ieb, ktoré neboli zvy#ované takmer 15 rokov. 

Nové druhy sociálnych udalostí, odborn!ch 
(inností a sociálnych slu$ieb, nové posudzo-
vanie odkázanosti 

Ako sme u$ uviedli, viaceré navrhované 
zmeny reagujú na po$iadavky praxe, a preto sa 
upravujú nové dôvody nepriaznivej sociálnej 
situácie (napr. zotrvávanie v priestorovo segre-
govanej lokalite s prítomnos0ou koncentro-
vanej a genera(ne reprodukovanej chudoby), 
nové druhy odborn!ch (inností (napr. preven-
tívna aktivita, pomoc pri pracovnom uplatnení, 
pri príprave na #kolskú dochádzku) a nové dru-
hy sociálnych slu$ieb (napr. terénna sociálna 
slu$ba, komunitné centrum), ale aj samostatná 

skupina sociálnych slu$ieb krízovej intervencie. 
V snahe zní$i0 administratívnu a . nan(nú zá0a$ 
pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu slu$-
bu pre samosprávu, ale hlavne skvalitni0 a zjed-
nodu#i0 tento proces pre klientov, sa navrhuje 
nov!m spôsobom rozdeli0 kompetencie obcí 
a VÚC v posudzovacom procese a posudzova0 
klientov nie na jednotlivé druhy sociálnych slu-
$ieb dlhodobej starostlivosti, ale len z h"adiska 
stup*a odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby. 

ZMENY SÚVISIACE S DEIN&TITUCIONALIZÁCIOU

V tejto (asti (lánku by sme Vám radi pred-
stavili niektoré zmeny v novele zákona o sociál-
nych slu$bách, ktoré priamo súvisia s procesom 
prechodu z in#titucionálnej na domácu alebo 
komunitnú starostlivos0, t. j. dein#titucionalizá-
cie. Ich zapracovanie do novely nie je náhodné 
a  ani samozrejmé, zmeny nadväzujú na me-
dzinárodné dokumenty (napr. Dohovor OSN 
o právach osôb so zdravotn!m postihnutím, 
Dohovor o právach die0a0a, Európska sociálna 
charta, Charta základn!ch práv EU), ktoré sú 
pre Slovenskú republiku záväzné ako aj  národ-
né dokumenty (napr. Stratégia dein#tituciona-
lizácie systému sociálnych slu$ieb a náhradnej 
starostlivosti v Slovenskej republike , Národn! 
ak(n! plán dein#titucionalizácie), ku ktor!m sa 
prihlásila a zaviazala vláda SR. Z uveden!ch dô-
vodov, (i sa to niekomu pá(i alebo nepá(i, ako 
sme zistili po(as prípravy a diskusie o zmenách 
t!kajúcich sa dein#titucionalizácie, Slovenská 
republika o. ciálne vstúpila do tohto procesu 
a zákonom o sociálnych slu$bách sa vytvárajú 
legislatívne podmienky na postupné kroky 
a zmeny, ktoré kompetentní musia robi0, aby 
sme dosiahli zmeny aj v reálnom $ivote "udí so 
zdravotn!m postihnutím a pre seniorov, a nie-
len zmeny na papieri. Chceli by sme zdôrazni0, 
$e dein#titucionalizácia nie je jednorazov!m 
opatrením, ale plánovan!m a  pokra(ujúcim 
procesom reagujúcim na zmeny, dein#titu-
cionalizácia je o zabezpe(ovaní podmienok 
pre uplat*ovanie a ochranu "udsk!ch práv 
"udí so zdravotn!m  postihnutím a seniorov 
vo v#etk!ch oblastiach ich $ivota, a preto sa 
musí sta0 sú(as0ou nielen sociálnej politiky, ale 
aj ka$dodenného $ivota celej spolo(nosti na 
v#etk!ch úrovniach.
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INDIVIDUÁLNY PLÁN

V súlade s procesom prechodu z in#titucio-
nálnej na komunitnú starostlivos0 sa navrhuje 
podrobnej#ie upravi0 de. níciu individuálneho 
plánu tak, aby jeho ciele zodpovedali individu-
álnym potrebám prijímate"a sociálnej slu$by, 
jeho rodiny a komunity. Bez komplexného 
a 4 exibilného individuálneho plánu nie je mo$-
né poskytova0 kvalitné komunitne orientované 
slu$by. Do tohto procesu vstupuje k"ú(ov! 
pracovník, ktor! individuálny plán koordinu-
je, podporuje a sprevádza klienta. Sú(asne sa 
upravuje aj obsah individuálneho plánu (§9). 

SLU'BA V$ASNEJ INTERVENCIE PRE DETI SO ZP 
A STIMULÁCIA KOMPLEXNÉHO V(VOJA DIE,A,A

)al#ou zmenou je zavedenie novej sociálnej 
slu$by, ktorou je slu$ba v(asnej intervencie pre 
deti so zdravotn!m postihnutím vo veku do 7 
rokov a ich rodinu (§ 33), aby nedochádzalo 
v dôsledku neposkytnutia adekvátnej pomo-
ci, k ohrozeniu komplexného v!voja die0a0a 
a k sociálnemu vylú(eniu die0a0a a jeho rodiny. 
V rámci tejto sociálnej slu$by sa navrhuje vyko-
náva0 viaceré odborné (innosti (napr. #peciali-
zované poradenstvo, preventívne aktivity, ale 
aj stimuláciu rôznymi metódami a technikami, 
ktorá je novou samostatnou odbornou (innos-
0ou (§ 16) ). Ich cie"om je, v súlade s holistick!m 
prístupom, zabezpe(i0 optimálny v!voj die0a0a 
so zdravotn!m postihnutím. Túto novú sociál-
nu slu$bu je mo$né vníma0 ako dôle$it! nástroj 
podpory pre rodiny so zdravotne postihnut!m 
die0a0om aj s oh"adom na skuto(nos0, $e deti 
so zdravotn!m postihnutím nebude mo$né 
umiest*ova0 do celoro(ného zariadenia sociál-
nych slu$ieb typu DSS. Slu$bu v(asnej interven-
cie bude mo$né vykonáva0 nielen ambulantne, 
ale aj priamo v teréne prostredníctvom rôznych 
programov.

PODPORA SAMOSTATNÉHO B(VANIA

)al#ou novou odbornou (innos0ou je pod-
pora samostatného b!vania (§21a). Cie"om je 
podpori0 osoby s 0a$k!m zdravotn!m postih-
nutím, ktoré b!vajú v byte alebo v rodinnom 
dome(nie v zariadení sociálnych slu$ieb) pri 
ich nezávislosti a samostatnosti t!m, $e sa im 
poskytujú rôzne aktivity, ako napr. pomoc pri 
prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení  

s peniazmi, podpora pri organizovaní (asu, pri 
zapojení do spolo(enského $ivota, primerané-
ho spolo(enského správania a pri uplat*ovaní 
práv a právom chránen!ch záujmov. Aj tento 
nástroj umo$ní  podpori0 osoby s 0a$k!m zdra-
votn!m postihnutím, ktoré v rámci procesu 
dein#titucionalizácie budú prechádza0 z poby-
tov!ch zariadení sociálnych slu$ieb do priro-
dzeného domáceho prostredia.

MAXIMÁLNA KAPACITA VYBRAN(CH DRUHOV 
ZARIADENÍ A CIE+OVÉ SKUPINY

V!znamnou zmenou je nastavenie hmot-
noprávnych podmienok pre poskytovanie 
vybran!ch druhov sociálnych slu$ieb tak, aby 
zodpovedali princípom dein#titucionalizácie. 

V zariadení podporovaného b!vania, na 
rozdiel od sú(asnej platnej právnej úpravy, sa 
explicitne ur(uje pre prijatie klienta minimálny 
vek 16 rokov, nako"ko od tohto veku sa pred-
pokladá aj osamostatnenie a mo$nos0 napr. 
zamestna0 sa po ukon(ení základnej #kolskej 
dochádzky. Sú(asne sa pre zariadenie pod-
porovaného b!vania ustanovuje maximálny 
po(et klientov v jednom byte (6 osôb) alebo 
maximálny po(et bytov!ch jednotiek v jedno-
m  bytovom dome (2 bytové jednotky), v kto-
rom budú b!va0 osoby s 0a$k!m zdravotn!m 
postihnutím. 

V zariadení pre seniorov sa navrhuje posky-
tova0 sociálna slu$ba maximálne pre 22 klien-
tov tak, aby sa pre seniorov vytvárali men#ie 
zariadenia rodinného typu. Toto kapacitné 
obmedzenie spôsobilo najvä(#í  odpor v rámci 
odbornej diskusie. Pri sociálnej slu$be v rehabi-
lita(nom stredisku (§ 37 odsek 4) sa obmedzuje 
lehota poskytovania na 3 mesiace s mo$nos0ou 
jej pred3$enia iba raz, rovnako o 3 mesiace, 
s cie"om zamedzi0 obchádzanie zákona t!m, $e 
by sa toto zariadenie sociálnych slu$ieb pou$í-
valo na trvalé umiest*ovanie klientov s 0a$k!m 
zdravotn!m postihnutím. Explicitne sa pritom 
ustanovuje, $e od 1.januára 2014 nebude 
mo$né prijíma0 do domova sociálnych slu$ieb 
s celoro(n!m pobytom deti a mláde$ do 18 
rokov (§ 110k odsek 3). )alej sa navrhuje, aby 
do domova sociálnych slu$ieb s denn!m ale-
bo t!$denn!m pobytom(nie u$ celoro(n!m), 
ktor!ch maximálna kapacita je do 40 klientov 
(§ 38), rovnako ako kapacita v #pecializovanom 
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zariadení (§ 39), nemohli by0 prijímaní seniori, 
t.j. osoby v dôchodkovom veku (§ 38). Z h"adis-
ka zamedzenia vzniku 1al#ích subjektov, ktoré 
by chceli poskytova0 sociálnu slu$bu v DSS 
s celoro(n!m pobytom, je v!znamné, $e vy##í 
územn! celok nezaregistruje tak!to druh a for-
mu sociálnej slu$by (§65 odsek 6, písm. g). 

Pri uveden!ch zmenách (stanovenie kapa-
city a okruh klientov) sa s cie"om zabezpe(i0 
kontinuitu poskytovanej sociálnej slu$by a ne-
uplat*ovanie retroaktivity sú(asne upravuje, 
aby sa osobám, ktor!m sa táto sociálna slu$ba 
u$ v sú(asnosti poskytuje a ktoré by v dôsled-
ku zmien v novele nesp3*ali novoustanovené 
podmienky, na1alej poskytovala sociálna slu$-
ba. Napriek tomu, $e regulácia po(tu miest sa 
vz0ahuje na novozriadené zariadenia, sú(asne 
sa v príslu#n!ch ustanoveniach upravuje aj 
zákaz zvy#ovania po(tu existujúcich miest po 
nadobudnutí ú(innosti novely (§ 110k odsek 
8) nad hranicu ustanovenú zákonom. V prí-
pade, $e poskytovate" sociálnej slu$by ani po 
upozornení nezní$i po(et miest, vy##í územn! 
celok rozhodne o v!maze tohto poskytovate"a 
z registra (§ 68 odsek 1, písm. e). 

OCHRANA 'IVOTA A ZDRAVIA KLIENTOV 
V &PECIÁLNYCH PRÍPADOCH

Ochranu $ivota a zdravia klientov v zaria-
deniach dlhodobej starostlivosti zabezpe(uje 
úprava, ktorá nebude umo$*ova0 prijíma0 do 
tak!chto zariadení t!ch klientov,  ktor!m bolo 
z dôvodu zdravotného stavu ulo$ené právo-
platn!m rozhodnutím súdu ochranné opatre-
nie (napr. ochranné lie(enie, ochrann! doh"ad, 
umiestnenie odsúdeného v deten(nom ústave 
pod"a Trestného poriadku) a to po(as doby vy-
konávania ochranného opatrenia (§ 61 odsek 
3). U t!chto osôb nebude mo$né vykonáva0 
ani posudzovanie odkázanosti na pomoc inej 
osoby. Dôvodom takto navrhovanej právnej 
úpravy je zabezpe(i0 ú(innú ochranu t!ch prijí-
mate"ov sociálnych slu$ieb, ktorí z dôvodu veku 
alebo 0a$kého zdravotného postihnutia nie sú 
schopní sa ú(inne bráni0 proti prejavom násilia 
alebo zlého zaobchádzania zo strany osôb, kto-
r!m súd ulo$il ochranné opatrenie.

 OSOBITNÉ OPATRENIA PODPORUJÚCE ZMENY 
V RÁMCI PROCESU DI
Aj zmena upravená v ustanovení § 110p je 

zameraná na podporu procesu transformácie 
zariadení sociálnych slu$ieb v prechodnom 
období (v rokoku 2014 a 2015) a to tak, aby 
sa vytvorili optimálne podmienky na tieto 
zmeny (obmedzenie kapacity, nemo$nos0 
prijíma0 do zariadenia typu DSS deti, mláde$ 
a seniorov) a pritom nebolo ohrozené ich 
fungovanie. Preto sa v návrhu upravuje, $e aj 
v prípade, $e dôjde u poskytovate"a sociálnej 
slu$by v domove sociálnych slu$ieb k takej 
zmene, $e toto zaradenie sa pretransformuje 
len na zariadenie pre seniorov a #pecializované 
zariadenie alebo síce si zachová ur(it! po(et 
mies v DSS, ale sú(asne bude prevádzkova0 aj 
zariadenie pre seniorov alebo  #pecializované 
zariadene a v tomto duchu vykoná aj zápis do 
registra, aj po zmene pravidiel dostanú tak!to 
poskytovatelia . nan(nú podporu z verejn!ch 
zdrojov. Zápis do registra v#ak musí by0 vyko-
nan! najneskôr v lehote ur(enej na zú(tovanie 
. nan(ného príspevku. Pri tejto zmene v#ak 
poskytovate" nie je oprávnen! presiahnu0 svo-
ju pôvodnú kapacitu, t.j. ktorú mal v DSS. Za 
t!chto podmienok mu bude mo$né poskytnú0 
. nan(n! príspevok z Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR na príslu#n! rozpo(tov! 
rok, a to v pôvodnej v!#ke a na pôvodn! po(et 
zmluvne dohodnut!ch klientov. Zmenu vy##ie 
uveden!ch skuto(ností (skon(enie poskytova-
nia sociálnej slu$by v DSS a zmenu druhu soci-
álnej slu$by) je povinn! poskytovate" oznámi0 
ministerstvu bezodkladne a je zárove* povinn! 
mu predlo$i0 v!pis z registra.

Napriek tomu, $e priamo zákonom sa usta-
novuje maximálny po(et klientov pri vybran!ch 
druhoch novozriaden!ch zariadení sociálnych 
slu$ieb (zariadenie podporovaného b!vania, 
zariadenie pre seniorov, zariadenie typu DSS 
a #pecializované zariadenie), zákonom sa usta-
novuje z tohto pravidla v!nimka pre novovy-
budované zariadenia, na ktoré boli vydané prá-
voplatné stavebné povolenia do 31. decembra 
2013. Cie"om návrhu je eliminova0 vznik rizika 
#kôd vysokého rozsahu a zoh"adni0 skuto(nos0, 
$e budúci poskytovatelia sociálnych slu$ieb 
v (ase v!stavby alebo rekon#trukcie svojich 
objektov nepoznali podmienky novely zákona 
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o sociálnych slu$bách t!kajúce sa kapacitn!ch 
obmedzení, a preto nemohli tieto stavby re-
alizova0 v súlade s nimi. Na uvedené ú(elové 
stavby pritom boli vynalo$ené nemalé . nan(-
né prostriedky (i u$ zo #trukturálnych fondov 
alebo zo strany súkromn!ch osôb, a preto by 
nebolo efektívne, aby tieto novovzniknuté sub-
jekty nemohli by0 zaregistrované a podporené 
z verejn!ch zdrojov. Je v#ak potrebné uvies0, 
$e táto v!nimka ve"mi skomplikuje a pred3$i 
proces transformácie ve"kokapacitn!ch po-
bytov!ch zariadení na komunitné slu$by na 
Slovensku. 

V 1al#om prechodnom ustanovení (§110t) 
sa vytvárajú podmienky pre t!ch poskytova-
te"ov sociálnych slu$ieb, ktorí budú realizova0 
projekty v rámci schváleného transforma(ného 
plánu v súlade s vládou schválenou stratégiou 
dein#titucionalizácie systému sociálnych slu-
$ieb. Takíto poskytovatelia nebudú povinní 
dodr$iava0 personálne #tandardy pod"a prílohy 
(.1 zákona o sociálnych slu$bách po(as realizá-
cie transforma(ného projektu (zmena miesta 
a druhu poskytovanej sociálnej slu$by s cie"om 
prechodu na komunitne orientované sociálne 
slu$by), nako"ko po(as realizácie projektu by 
to ani nebolo mo$né, ke1$e bude dochádza0 
k postupnému zni$ovaniu po(tu klientov od-
chádzajúcich z tohto zariadenia sociálnych 
slu$ieb.

&TANDARDY KVALITY SOCIÁLNYCH SLU'IEB 
A AKREDITÁCIA

Z h"adiska kvality poskytovan!ch sociálnych 
slu$ieb a procesu dein#titucionalizácie za v!-
znamnú mo$no pova$ova0 podrobnú úpravu 
podmienok kvality (#tandardy) sociálnych 
slu$ieb a systém ich hodnotenia v prílohe (.2 
zákona. Hodnotenie pod"a takto nastaven!ch 
kritérií je v histórii poskytovania sociálnych slu-
$ieb na Slovensku nov!m prvkom a s ich uplat-
*ovaním poskytovatelia sociálnych slu$ieb ne-
majú dostato(né skúsenosti. Aj z tohto dôvodu 

sa na1alej navrhuje uplat*ova0 ich postupne 
(od 1.1.2016), aby mali poskytovatelia dostato(-
n! priestor na oboznámenie sa s nimi a násled-
nú realizáciu. To v#ak neznamená, $e v tomto 
prechodnom období nebude ma0 poskytovate" 
sociálnej slu$by povinnos0 poskytova0 kvalitné 
sociálne slu$by, nako"ko nielen #tandardy, ale 
mnohé ustanovenia zákona upravujú cel! rad 
práv a povinností, ktoré sú predpokladom po-
skytovania kvalitnej sociálnej slu$by. V #tandar-
doch kvality sa zavádza sa nová oblas0, ktorou 
sú základné "udské práva a slobody. +tandardy, 
indikátory a kritériá nastavené v tejto oblasti 
a nadväzne aj v 1al#ích oblastiach,  ich plnenie 
a dodr$iavanie poskytovate"om, sú zárukou, $e 
sociálne slu$by sa klientom budú poskytova0 
v súlade s prirodzenou "udskou dôstojnos0ou, 
bez diskriminácie a s mo$nos0ou uplat*ovania 
základn!ch "udsk!ch práv a slobôd, s ú(innou 
podporou prijímate"a sociálnej slu$by tak, aby 
bola zachovaná jeho identita, osobná integ-
rita, nezávislos0 a podporené jeho za(lenenie 
do spolo(nosti pri zachovaní rodinn!ch a ko-
munitn!ch vz0ahov. V prípade neodstránenia 
zisten!ch nedostatkov poskytovate"om, orgán 
vykonávajúci hodnotenie mô$e navrhnú0 regis-
tra(nému úradu aj v!maz takéhoto poskytova-
te"a z registra

Ke1$e novela zákona o sociálnych slu$bách 
je v sú(asnosti v medzirezortnom pripomien-
kovom konaní, je tu priestor pre v#etk!ch ak-
térov sociálnych slu$ieb a odborníkov v tejto 
oblasti, navrhnú0 také zmeny, ktoré pripravenú 
právnu úpravu skvalitnia.

Mgr. L!dia Brichtová, PhD. sa dlhodobo a 
profesionálne venuje rôznym oblastiam sociál-
nej ochrany pre rôzne cie"ové skupiny, posledné 
obdobie (od 2009) #peciálne oblasti sociálnych 
slu$ieb, a to tak z poh"adu právni(ky ako aj soci-
álnej pracovní(ky. Pôsobí ako riadite"ka odboru 
sociálnych slu$ieb na MPSVaR SR.
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DEIN+TITUCIONALIZÁCIA ZARIADENÍ V KONTEXTE 
REFORIEM VEREJN5CH SLU2IEB

 Helena Woleková, nadácia SOCIA

ÚVOD

Existujúci systém sociálnych slu$ieb je  za-
lo$en! na ústavnej starostlivosti, ktorá svojím 
charakterom nezabezpe(uje nap3*anie individu-
álnych potrieb klientov. Nové  poslanie sociálnych 
slu$ieb, ktoré vychádza z princípu individuálnych 
"udsk!ch práv, je v sú(asnosti odborne akcepto-
vanou normou. V#etky vyspelé krajiny, re#pek-
tujúc tento princíp, u$ uskuto(nili alebo usku-
to(*ujú zásadné zmeny svojich systémov. Dôraz 
sa kladie na poskytovanie slu$ieb zalo$en!ch na 
komunitnej báze a na komplexnos0 verejn!ch 
slu$ieb, potrebn!ch pre uspokojenie rôznoro-
d!ch potrieb (loveka odkázaného na pomoc. V!-
sledkom sú(asného formálneho systému slu$ieb 
je izolácia a  vylú(enie znev!hodnen!ch ob(anov 
zo spolo(enského $ivota, bez #ance vráti0 sa do*. 
Transformácia systému je preto nevyhnutn!m 
predpokladom pre obsahovú zmenu sociálnej 

práce s t!mito skupinami ob(anov aj u nás. Obsa-
hová zmena spo(íva v poskytovaní slu$ieb pod"a 
princípov nezávislého )ivota, ktor!mi sú:

x� práca a vzdelávanie ako hlavn! zdroj 
a prostriedok ekonomickej nezávislosti 

x� komunitné sociálne slu$by – individualizova-
né slu$by poskytované v prirodzenom sociál-
nom prostredí

x� podporné technológie a pomôcky/kompen-
zácie

V sústave verejn!ch slu$ieb pre obyvate"stvo 
dosiahol moderniza(n! dlh v oblasti sociálnych 
slu$ieb pravdepodobne najvä(#ie rozmery. 
 Po(as uplynul!ch 20 rokov:

— sa 1alej rozvíjala ústavná starostlivos0 na-
priek tomu, $e svetové a európske trendy  
jednozna(ne preferovali a preferujú domácu 
a ambulantnú starostlivos0

— rozvoj alternatívnych sociálnych slu$ieb budo-
van!ch neziskov!mi organizáciami nebol pod-
porovan! a preto nedosiahol tak! podiel na 
trhu slu$ieb, aby zvrátil tento ne$iadúci v!voj

— decentralizácia sociálnych slu$ieb na miest-
nu a regionálnu samosprávu nevyvolala zá-
sadné zmeny systému, preto$e samospráva 
nebola na prevzatie slu$ieb pripravená, 
delenie zodpovednosti nebolo jednozna(né 
a #tát nevytvoril $iadne podporné programy 
na ich profesionalizáciu; dôsledkom bolo za-
konzervovanie stavu, v akom slu$by prevzali

— napriek rati. kácii viacer!ch medzinárodn!ch 
dokumentov o právach znev!hodnen!ch osôb,, 
nepremietlo sa ich prijatie do konkrétnej praxe 
a verejnosti to nepreká$a, lebo ich ani nepozná

Reforma systému sociálnych slu$ieb pod"a 
princípov nezávislého $ivota bude preto vy$ado-
va0 dlhodobú politickú podporu, zapojenie tímov 
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odborníkov do rie#enia jednotliv!ch úloh,  vysokú 
mieru aktivizácie poskytovate"ov i prijímate"ov slu-
$ieb a dlhodobú podporu verejnosti. 

Na tomto mieste chceme upozorni0 najmä 
na dôle$itos0 harmonizácie reformy sociálnych 
slu$ieb s reformami prebiehajúcimi v ostatn!ch 
verejn!ch slu$bách. Bez ich obsahového, ale aj 
(asového zosúladenia, nebude pokrok reformy 
vlastného systému sociálnych slu$ieb kontinuit-
n! a komplexn!. 

REFORMA SOCIÁLNYCH SLU'IEB V KONTEXTE &IR &IEHO 
REFORMNÉHO PROCESU VEREJN(CH SLU'IEB 
 Reforma zdravotníctva sa sústredila a sústre-

1uje na akútnu zdravotnú starostlivos0. Zo systé-
mu vypadávajú pacienti, ktorí potrebujú o#etrova-
te"skú starostlivos0 a dlhodobú pohybovú aktivitu/
rehabilitáciu.  Ich umiestnenie do sociálnych zaria-
dení je (asto kontraindikované potrebou ústavnej 
zdravotnej starostlivosti. Dostato(nej zdravotnej 
starostlivosti sa nedostáva ani chronicky chor!m 
pacientom v domácej starostlivosti – skuto(n! 
rozsah dlhodobej o#etrovate"skej starostlivosti, 
rehabilitácie a fyzioterapie vykonávan! cez ADOS 
nenap3*a potreby. Pokra(ovaním reformy zdra-
votn!ch slu$ieb mô$e by0 tvorba samostatného 
integrovaného podsystému dlhodobej starost-
livosti. Zaplní priestor vyprázdnen! doteraj#ou 
reformou v zdravotníctve (pozri v ostatnom (ase 
redukciu oddelení LDCH, geriatrie, rehabilitácie) 
potrebn!mi zdravotníckymi (innos0ami  a sú(asne 
ho roz#íri o aktivity uspokojujúce sociálne potreby 
t!chto klientov. Dostupnos0 oboch druhov slu$ieb 
musí by0 zabezpe(ená rovnako na in#titucionál-
nej ako aj na domácej báze. Musí by0 dodr$an! 
základn! princíp, $e ka$d! rezort (vrátane samot-
ného klienta) bude . nancova0 svoje náklady, aby 
bol systém udr$ate"n!.

Reforma #kolstva sa inkluzívneho vzdelávania 
detí so #peci. ck!mi potrebami dotkla minimálne. 
V #kolstve je potrebné nielen zabezpe(i0 dôslednú 
debarierizáciu #kolského prostredia, ale predo-
v#etk!m odbornú prípravu a u(ebné pomôcky 
pre u(ite"ov. +peciálnopedagogické poradne berú 
svoje povinnosti vo(i de0om a pedagógom v in-
tegrovanej #kole ako druhoradé a 0a$isko svojej 
(innosti vidia stále v #peciálnych #kolách.  Je po-
trebné rozhodnú0, ak!m smerom sa bude rozvíja0 
alebo utlmova0 #peciálne #kolstvo a (i namiesto 
#peciálnych poradní neda0 t!chto predagógov 

priamo do #kôl. Nedôsledne sú v #kolách zabezpe-
(ovaní aj asistenti u(ite"a pre inkluzívne vzdeláva-
nie detí. V systéme celo$ivotného vzdelávania sa 
na "udí s postihnutím nepamätá.

Reforma v oblasti b!vania na#tartovala 
svoju novú etapu prijatím zákona o dotáciách 
na rozvoj b!vania a o sociálnom b!vaní.  Zákon 
jednozna(ne deklaruje, $e b!vanie/byt nie je len 
trhov!m produktom, ale je aj dôle$itou verejnou 
slu$bou pre t!ch, ktorí sa vzh"adom na svoje 
príjmy nemô$u sta0 vlastníkmi bytu/domu a sú 
odkázaní na nájomné b!vanie. Sú(asn! podiel 
nájomn!ch bytov  - 2,7 % z celkového bytového 
fondu  (z ktor!ch ve"ká (as0 funguje na princípe 
trhového nájomného) – je vo ve"mi nepriaz-
nivom pomere vzh"adom na podiel nízkopríj-
mov!ch (i chudobn!ch domácností. Ve"ká (as0 
t!chto domácností (i jednotlivcov) potrebuje ná-
jomné sociálne b!vanie, kde nájom zah7*a len 
aktuálne náklady na byt a slu$by spojené s b!va-
ním (nezah7*a do nájomného splátky na v!stav-
bu bytu). Dopyt po takomto b!vaní by mal by0 
podporen! príspevkom na b!vanie, dostupn!m 
pre #ir#í okruh "udí ako je to v sú(asnosti. Refor-
ma b!vania zah7*a aj reformu projektovania 
stavieb a verejn!ch priestorov v zmysle univer-
zálneho dizajnu, aby v#etky vnútorné i vonkaj#ie 
priestory boli dostupné a vyu$ite"né aj pre "udí 
so zní$enou mobilitou, orientáciou, (i 1al#ími 
znev!hodneniami.  

Reforma slu)ieb zamestnanosti znamená 
nielen vytvori0, ale aj efektívne aplikova0 v praxi 
modely zamestnávania osôb so zdravotn!m, (i 
sociálnym znev!hodnením. Úrady práce musia 
pripusti0, $e ob(ianske organizácie, ktoré dlho-
dobo pracujú s postihnut!mi "u1mi, lep#ie po-
znajú nielen ich potreby, ale hlavne ich potenciál 
pre v!kon práce. Neziskové agentúry podporo-
vaného zamestnávania, (i agentúry do(asného 
zamestnávania mô$u by0 úspe#nej#ie pri ich 
zamestnávaní ako úrady práce, ak budú uznané 
za rovnocenn!ch partnerov, ak budú ma0 právo 
po$adova0 úhradu vynalo$en!ch nákladov z 
verejn!ch zdrojov, porovnate"nú so #tátnou slu$-
bou zamestnanosti. To sa t!ka aj celo$ivotného 
vzdelávania a rekvali. kácie  t!chto osôb. Slu$by 
zamestnanosti musia by0 ove"a 4 exibilnej#ie 
v podpore nov!ch rie#ení, ktoré prichádzajú 
priamo z praxe.
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Reforma verejnej správy, ktorá za(ala v roku 
2002, skon(ila . skálnou decentralizáciou v roku 
2005. V!znamne posilnila originálne kompeten-
cie oboch úrovní samosprávy, ale nedorie#ila ich 
zabezpe(ovanie v mal!ch obciach. O(akávaná 
reakcia obcí v podobe dobrovo"ného zdru$ova-
nia sa do vä(#ích administratívnych celkov sa 
naplnila len (iasto(ne. Aj pre oblas0 sociálnych 
slu$ieb, ktoré sú plne v originálnej pôsobnosti 
samosprávy,  predstavuje odborná a . nan(ná 
neschopnos0 jednotliv!ch obcí uspokojova0 
sociálne potreby obyvate"ov, $ivotne dôle$it! 
problém. Reforma slu$ieb musí by0 preto dô-
sledne previazaná s pokra(ovaním reformy ve-
rejnej správy, s komunálnou reformou.

ZÁVER

A (o to v#etko má spolo(né s dein#titucional-
záciou? Tak ako existencia a súlad reformn!ch po-
hybov v ostatn!ch oblastiach verejn!ch slu$ieb je 
dôle$itá pre reformu systému sociálnych slu$ieb 
ako celku, je rovnako nevyhnutná aj pre uskuto(-
nenie procesu dein#titucionalizácie v ka$dom jed-
nom zariadení. Klienti daného zariadenia sa budú 
nielen u(i0 samostatne b!va0, ale ich b!vanie musí 
sp3*a0 minimálne podmienky sociálneho b!va-
nia. +pecializované slu$by zamestnanosti musia 
vyh"adáva0 mo$né pracovné príle$itosti, diagnos-
tikova0 pracovn! potenciál ka$dého jednotlivca 
a ka$dému stanovi0 individuálny program trénin-
gu. Podporova0 zamestnanca i zamestnávate"a, 
rozhodova0 spolu s klientom o zmene práce, (i 
zamestnávate"a, at1. Podpori0 pracovnú rehabili-
táciu, ale aj rekvali. káciu a doplnenie vzdelania.  
Obecná samospráva musí prevzia0 zodpovednos0 
za komunitné slu$by a 1alej ich rozvíja0. 

Je mnoho úloh, ktoré treba pre podporu dein-
#titucionalizácie vykona0. Tím, ktor! bude realizo-
va0 Národn! projekt podpory dein#titucionalizá-
cie, bude ma0 dos0 práce, aby efektívne pomohol 
vybran!m pilotn!m zariadeniam zabezpe(i0 
potrebné komunitné slu$by na lokálnej úrovni. Je 
preto ve"mi dôle$ité, aby sa dein#titucionalizácia  
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stala poslaním (o naj#ir#ieho okruhu 1al#ích od-
borníkov z viacer!ch oblastí. V súlade s Národn!m 
ak(n!m plánom prechodu od in#titucionálnej ku 
komunitnej starostlivosti by sa títo mali veno-
va0 vytvoreniu legislatívnych, in#titucionálnych 
a ekonomick!ch podmienok pre nezávisl! $ivot 
osôb so zdravotn!m postihnutím vo v#etk!ch 
oblastiach verejn!ch slu$ieb.

PhDr. Helena Woleková, CSc. (1946) vy#tu-
dovala sociológiu na Filozo. ckej fakulte Univer-
zity Komenského v Bratislave. Do roku 1990 pra-
covala v oblasti sociológie práce a podniku. V ro-
koch 1990 – 1994 pôsobila vo verejn!ch funkci-
ách, vrátane postu ministerky práce a sociálnych 
vecí SR (1991 – 1992). Od roku 1995 do roku 2002 
pracovala ako nezávislá expertka v Centre pre 
anal!zu sociálnej politiky, kde sa venovala v!-
skumu sociálnej politiky a neziskového sektora. 
Externe spolupracovala s v!skumn!m centrom 
UNICEF vo Florencii na hodnotení v!voja politiky 
na ochranu práv die0a0a v postkomunistick!ch 
krajinách. V rokoch 1996 – 1999 bola vedúcou 
slovenského tímu v medzinárodnom v!skume 
neziskového sektora pri Univerzite Johna Hop-
kinsa v Baltimore. Od roku 2002 je správky*ou 
SOCIA – nadácie na podporu sociálnych zmien, 
ktorá podporuje najmä vytvorenie alternatívnej, 
ne#tátnej siete modern!ch sociálnych slu$ieb. 
Nadácia pod jej vedením implementovala via-
cero projektov, ktoré priná#ali do praxe sociálnej 
politiky nové prvky: komunitné plánovanie, 
#tandardy terénnej sociálnej práce, dein#tituci-
onalizácia. Bola (lenkou a hovorky*ou Grémia 
tretieho sektora, je líderkou nezávislej platformy 
SocioForum od jej zalo$enia. Dlhodobo spolu-
pracuje na príprave zákonn!ch úprav sociálnych 
slu$ieb a sociálnoprávnej ochrany detí, s oso-
bitn!m zameraním na rovnoprávne postavenie 
v#etk!ch poskytovate"ov slu$ieb z h"adiska ich 
práv a povinností. Je autorkou a spoluautorkou 
viacer!ch #túdií a (lánkov z oblasti sociálnej po-
litiky a neziskového sektora.
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 „UNIVERZÁLNA TVORBA FYZICKÉHO PROSTREDIA –
– ANTIDISKRIMINA,NÁ V5ZVA“

Mária Samová

Motto: „... ma# dobr& úmysel je iba polovica na"ej povinnosti, správne myslie# je tou druhou“.
J. David Hoglund.

Sú(asné zameranie sociálnej politiky EÚ, ako 
aj aktuálny v!voj medzinárodnej "udsko-právnej 
agendy zdôraz*uje potrebu zmeni0 systém soci-
álnej in#titucionálnej starostlivosti – dein#titucio-
nalizova- a transformova- ho na systém s pre-
vahou slu)ieb poskytovan!ch v prirodzen!ch 
spolo"enstvách – komunitách. Nie je mo$né 1a-
lej negova0 poznanie, $e ústavná starostlivos0 vo 
ve"kokapacitn!ch zariadeniach vedie k nere#pek-
tovaniu individuálnych potrieb, negatívnemu 
vplyvu na zdravie a najmä k sociál nemu vylú(eniu 
a znemo$neniu plnohodnotného $ivota. 

Úspe#né zvládnutie tohto procesu je silne 
podmienené kvalitou fyzického prostredia, 
ktoré doká$e re4 ektova0 nov! systém  sociál-
nych slu$ieb. Hlavnou  ambíciou architektov, 
urbanistov a v#etk!ch profesistov participujú-
cich na tvorbe a realizácii prostredia by malo 
by0 vypracovanie metódy architektonickej 
tvorby nediskrimina(ného hmotného $ivotné-
ho  prostredia, ktorá podporí fungovanie nové-
ho systému komunitn!ch slu$ieb aplikovaním 
princípov Univerzálneho navrhovania.

Verejn! uli"n! priestor/námestie/park/promenáda/…musí „prija-“ v#etk!ch .udí do svojho Verejn! uli"n! priestor/námestie/park/promenáda/…musí „prija-“ v#etk!ch .udí do svojho 
prostredia, práve preto, )e je verejn!m priestoromprostredia, práve preto, )e je verejn!m priestorom
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Dein#titucionalizácia rezidenciálnych slu-
$ieb musí by0 v synergii s novovytvoren!m 
systémom sociálnych,  zdravotníckych, pracov-
n!ch,  kultúrno-spolo(ensk!ch, vzdelávacích, 
administratívno-ob(ianskych a vo"no(asov!ch 
slu$ieb. Túto ambíciu je mo$né naplni0 len za 
predpokladu, $e fyzické prostredie v ktorom 
budú komunitné slu$by poskytované, bude 
prístupné pre v#etk!ch obyvate.ov. V sú(as-
nosti je vo vyspel!ch krajinách metóda tvorby 
komplexne prístupného prostredia v procese  
bádania, ktoré odha"uje potrebu poznania a 
správneho uplat*ovania princípov Univerzál-
neho navrhovania (Universal Design). Implan-
tovanie tejto metódy tvorby prostredí v urba-
nistick!ch, architektonick!ch i interiérov!ch 
súvislostiach musí by0 . lozo. ou pri v#etk!ch 
novonavrhovan!ch, ale aj prestavovan!ch, mo-
dernizovan!ch a rekon#truovan!ch budovách 
i exteriérov!ch priestoroch. 

Vstup Slovenska do EÚ zintenzívnil úsilie 
vytvára0 predpoklady pre dodr$iavanie práv a 
nap3*anie individuálnych potrieb v#etk!ch ob-
(anov. Dejinné súvislosti z minulého storo(ia 
viedli v komunistick!ch krajinách k vytváraniu 
in#titucionálneho systému poskytovania sociál-
nych slu$ieb a v oblasti tvorby prostredia bolo 
4 agrantne podce*ované úsilie o vytváranie 
komplexne prístupného – bezbariérovo u$íva-
te"ného fyzického prostredia. 

Ak zacielime pozornos0 na  medzinárodné 
v!chodiská a základné medzinárodné záväzky 
(ktoré prijala vláda SR), t!kajúce sa prístupnosti 
prostredia, najmä:

— Európska komisia Res. 1642/2009 Sprístup-
nenie práv osobám so zdravotn!m postih-
nutím a ich plnej a aktívnej participácie na 
$ivote spolo(nosti

— COM(2010) 636 . nal „Európska stratégia pre 
oblas0 zdravotného postihnutia pre roky 
2010 – 2020 – obnoven! záväzok pre bezba-
riérovú Európu“

— Dohovor OSN o právach osôb so zdravot-
n!m postihnutím

— Rezolúcia Res AP (2001)1 Rady Európy o za-
vedení princípov Univerzálneho navrhova-
nia do u(ebn!ch osnov pre v#etky profesie 
zú(ast*ujúce sa tvorby prostredia

a na rámcové vnútro#tátne v!chodiská, najmä

— Zákon (. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchá-
dzaní v niektor!ch oblastiach a o ochrane 
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 
niektor!ch zákonov (antidiskrimina(n! 
 zákon), 

— Uznesenie vlády SR z 8.11.2006 (. 932 Ná-
rodn! program rozvoja $ivotn!ch podmie-
nok ob(anov so zdravotn!m postihnutím 
vo v#etk!ch oblastiach $ivota

— Vyhlá#ka M2P SR (. 532/2002 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o v#eobecn!ch 
technick!ch po$iadavkách na v!stavbu a 
o v#eobecn!ch technick!ch po$iadavkách 
na stavby u$ívané osobami s obmedzenou 
schopnos0ou pohybu a orientácie

Na prv! poh"ad sa zdá, $e ich imperatívy sú 
nato"ko v!re(né, $e dotknuté profesie  a #tátne 
a samosprávne subjekty, si ich osvoja a stoto$-
nia sa s nimi.

Av#ak napriek prijat!m európskym a ná-
rodn!m dokumentom sa na Slovensku nedarí 
realizova0 nimi vyt!(ené ciele. Je to najmä v dô-
sledku nekompatibility na#ej legislatívy s eu-
rópskou a v existujúcej stavebnej legislatíve je 
mno$stvo nezrovnalostí, (o v praxi zaprí(i*uje 
nelichotivú realitu v podobe  fyzick!ch, orien-
ta(n!ch, komunika(n!ch i bezpe(ie ohrozu-
júcich bariér dokonca i v novozrealizovan!ch 
stavbách.

V kontexte obsahu humanoekológie a "ud-
sk!ch práv a slobôd je nutné aplikova0 nové 
prístupy aj pri tvorbe hmotného $ivotného 
prostredia. Architektúra, urbanizmus a staveb-
níctvo sú odbory, ktoré zásadne ovplyv*ujú 
u$ívate"skú kvalitu prostredia. Nediskrimina"-
né fyzické prostredie je podmienkou pre 
inklúziu .udí so zdravotn!mi a in!mi znev!-
hodneniami do ka)dodenného )ivota. Pre 
vytváranie takéhoto ústretového prostredia pre 
v#etk!ch "udí je vytvorená nová metóda tvorby 
Univerzálne navrhovanie. 
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SOCIÁLNA ZODPOVEDNOS, ARCHITEKTÚRY

V prvom rade je potrebné uvedomi0 si, $e 
tvorba prostredia so skuto(ne sociálnymi kva-
litami je vlastne politick!m problémom. Udr$a-
te"nos0 rozvoja ka$dej spolo(nosti je v#eobec-
ne akceptovaná vyvá$enos0 environmentál-
nych, ekonomick!ch, ale v neposlednom rade 
i sociálnych podsystémov. Politici vo vyspel!ch 
demokratick!ch krajinách sú u$ dávno uzro-
zumení s nutnos0ou tvori0 sociálne udr$ate"né 
prostredia a po)adujú od urbanistov a archi-
tektov sociálne zodpovednú prácu. Návrh 
prostredia s takouto eticko-humaniza(nou kva-
litou je teda jednozna(ne politicky uznávan! 
ako k"ú(ov! komponent udr$ate"ného rozvoja 
spolo(nosti. Sociálny podsystém zásadne od-
mieta vnímanie umelo vytvoreného hmot-
ného )ivotného prostredia ako priestorov, 
kde .udia len existujú. Naopak, ka$d! jedinec 
v *om má právo $i0 svoj osobn! $ivot a u$íva0 si 
ho. Ak je prostredie u) v zárodku svojho for-
movania diskrimina"né, je méta udr)ate.né-
ho sociálneho rozvoja v nedoh.adne.

Spojenie nov!ch trendov v sociálnej oblasti 
spolo(nosti a humaniza(n!ch metód tvorby 
prostredia je dôle$it!m predpokladom pre 
fungovanie nového systému slu$ieb komu-
nitného typu. Vzájomná interakcia zabezpe(í, 
aby $iadnej skupine obyvate"stva nebola kvôli 
neprístupnému prostrediu (v architektonic-
k!ch, urbanistick!ch i interiérov!ch mierkach) 
odmietnutá ktoráko"vek slu$ba v novom trans-
formovanom systéme.

$O JE VLASTNE „ UNIVERZÁLNE NAVRHOVANIE“ ?
Diverzita "loveka

Nazeranie na "loveka ako na jedine"nú 
.udskú bytos- s rôznymi nespriemerovate"-
n!mi kvalitami sa objavuje s demokratizáciou 
"udskej spolo(nosti. Demokracia, ako kultúrno-
-spolo(ensk! fenomén vyznáva také hodnoty 
ak!mi sú sloboda, právo, dôstojnos0 pre ka$-
dého (loveka, bez oh"adu na jeho vek, rasu, 
vierovyznanie, (i zdravotn! stav. 

Prv!m krokom k pochopeniu nového postu-
pu zalo$eného na princípoch „ Univerzálneho 
navrhovania – navrhovania pre v#etk!ch“,  je 
odmietnutie v sú(asnosti u$ pre$itej tvorby 

fyzického prostredia pre akéhosi (v reálnom 
$ivote neexistujúceho) stredného,  spriemero-
vaného, (i #tandardného (loveka. Táto premisa 
pramenila z mylného presved(enia, $e práve za 
tohto predpokladu budú uspokojené u$ívate"-
ské  potreby vä(#iny "udí. V protiklade k takto 
postavenej . lozo. i tvorby stojí nová demokra-
tická koncepcia, zalo)ená na akceptácii 
diverzity .udí, ktorá je schopná eliminova0 
sociálnu a ekonomickú marginalizáciu ve"kej 
skupiny obyvate"stva. 

Akceptácia diverzity "udí je kultúrnym 
po(inom, ktor! vníma ka$dého (loveka ako 
komplexnú bytos0 s nesmierne rozmanit!mi 
telesn!mi, ale aj zmyslov!mi, (i mentálnymi 
danos0ami a kvalitami.

Presved(enie, $e objektivizovanie skuto(nej 
kvality architektonického sveta je mo$né len cez 
prizmu napl*ovania potrieb jeho u$ívate"ov, za-
(alo v 90.tych rokoch 20. storo(ia priná#a0 prvé 
v!sledky. V ekonomicky a demokraticky vyspe-
l!ch európskych a zámorsk!ch krajinách nielen 
architekti, urbanisti a dizajnéri, ale v#etci profe-
sisti zainteresovaní do investi(n!ch procesov, 
museli prekona0 problém s prijatím a hlavne so 
stoto$nením sa s reálne existujúcou diverzitou 
"udí. Táto je toti$ obrovská, preto$e okrem #tan-
dardne vymenovávan!ch skupín zdravotne 
alebo inak znev!hodnen!ch "udí (vozí(kari, ne-
vidiaci, nepo(ujúci, seniori, rodi(ia s detsk!mi 
ko(íkmi) existujú i "udia, ktorí majú navonok 
nevidite"né obmedzenia (kardiaci, astmatici, 
"udia s respira(n!mi ochoreniami, stomici, re-
umatici, "udia trpiaci v#etk!mi formami osteo-
porózy, s do(asn!m pohybov!m obmedzením 
po úrazoch, operáciách, lie(ebn!ch kúrach, ...), 
"udia s v!razne odli#n!m telesn!m habitom, ale 
i takí, ktor!ch mentálna a senzorická v!bava 
im nedovo"uje promptne a bezpe(ne sa orien-
tova0 a u$íva0 architektonick!/urbanistick! 
priestor. Naviac,  je potrebné uvedomi0 si nevy-
menovate"nú #kálu t!chto znev!hodnení, pre-
to$e ke1 hovoríme o vozí(karoch, nesmieme 
zabúda0 ani na "udí pohybujúcich sa pomocou 
bariel a in!ch kompenza(n!ch pomôcok. Popri 
nevidiacich, musíme ma0 na mysli aj slabovi-
diacich, pri nepo(ujúcich i slabopo(ujúcich, 
at1., preto$e miera obmedzenia je rôzna, (o 
v#ak neznamená, $e ju mô$eme opomenú0. 

INTEGRÁCIA / „UNIVERZÁLNA TVORBA FYZICKÉHO PROSTREDIA – ANTIDISKRIMINAéNÁ VÝZVA“

integracia_1_13.indd   39 28.10.2013, 9:39:06



40

Záverom je nutné zdôrazni0 reálnu existenciu 
vzájomn!ch kombinácií zdravotn!ch limitov. 
Nediskrimina(ná  architektúra a urbanizmus, 
ktor!mi chceme zabezpe(i0 ob(ianske práva 
a slobody pre uvedenú „men#inu“, majú 1al#í 
nezanedbate"n! bene. t. Sú toti$ oce*ované 
aj "u1mi, ktorí nepatria do $iadnej z uveden!ch 
skupín.

AKCEPTÁCIA INAKOSTI

Ako sa v#ak s touto obrovskou diverzitou 
vysporiada0? V zásade je mo$né jediné rie#e-
nie: fyzické prostredia a ich doplnky by mali 
poskytova0 mo$nos0 v!beru a adaptability. 
Na prv! poh"ad zlo$ité, av#ak realizovate"né 
(dokonca u$ existujúce a fungujúce) prístupy, 
by nemali by0 architektom vzdialené. Princípy 
univerzálnosti / adaptability / 4 exibility,  dopl-
nené o podnety vypl!vajúce z prijatia faktu, $e 
"udia sú ve"mi rôzni, nazna(ujú svetlo na konci 
tunela.

Zásadn! v!znam pre túto humaniza(nú 
v!zvu mal, pre nás Európanov mo$no prekva-
pivo, ústavn! zákon Americans with Disabilities 
Act (ADA) prijat! americk!m zákonodarn!m 
zborom v roku 1990.1  Táto právna norma 
s v!znamn!m celospolo(ensk!m dopadom 
dôsledne formuluje podmienky slobôd a práv 
Ameri(anov, ktorí vzh"adom na svoje rôzne 
zdravotné limity boli v ka$dodennom $ivote 
diskriminovaní zle navrhnut!m a zrealizova-
n!m prostredím. Pod"a ADA prístupnos0 fyzic-
kého prostredia musí by0 zabezpe(ená nielen 
pri #tátnych, ale aj pri súkromn!ch investí ciách. 
Naviac, sú tu o#etrené aj povinnosti pre pre-
vádzkovate"ov v#etk!ch komunika(n!ch tech-
nológií a v neposlednom rade i pre zamest-
návate"ov, aby  znev!hod*ovanie niektor!ch 
ob(anov pri obstarávaní zamestnania bolo 
eliminované na (o najni$#iu mieru. Táto (as0 zá-
kona získala dokonca hierarchickú prioritu vy-
jadrenú hne1  prv!m odsekom v ADA.  Nako"ko 
v USA je dobrá úrove* vymo$ite"nosti práva, 
nastal obrovsk! spolo(ensk! tlak na reformu 
prístupu k architektonickej a urbanistickej tvor-
be pre bezbariérové navrhovanie hmotného 
$ivotného prostredia v (o najkomplexnej#om 
zmysle slova. Univerzity s v!znamn!m teore-
ticko-v!skumn!m potenciálom (MIT, Boston; 
Pratt Institute of Industrial Design, New York a 
North-Caroline State University, Raleigh) sa uja-
li iniciatívy rie#i0 problém diverzity u$ívate"ov. 
Nastalo obdobie h"adania efektívnych architek-
tonick!ch a dizajnérskych postupov a princípov 
pre navrhovanie fyzick!ch prostredí a v!robkov 
prístupn!ch a u$ívate"n!ch v#etk!mi "u1mi. 
V roku 1993 vzniká nová metóda tvorby nazva-
ná „Univerzálna tvorba“ (Universal Design), 
obsahovo naplnená siedmymi princípmi 
(7 Principles of Universal Design). Princípy 
univerzálneho navrhovania sú sformulované 
tak, aby tvorcovia architektonického a urbanis-
tického prostredia a priemyseln!ch produktov 
boli spo"ahlivo vedení k dosiahnutiu nediskri-
mina(ného prostredia vyhovujúceho v#etk!m 
jeho u$ívate"om. De. nícia univerzálnej tvorby, 
ktorej tvorcom bol architekt Ron Mace hovorí: 

 1 Samová, M.: „Universal Design“ na americk&ch univerzi-
tách. In: Projekt 1/1995, s.48-50.
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„Univerzálna tvorba je navrhovanie fyzick!ch 
prostredí a v!robkov tak, aby boli u$ívate"né  
v#etk!mi "u1mi, v (o najvä(#ej mo$nej miere 
bez toho, aby bola nutná ich adaptácia alebo 
#peciálne navrhovanie a dizajn.“ 2,3 

V!sledky t!chto v!skumov prenikli aj na 
európsky kontinent a silne rezonovali najmä 
v seversk!ch krajinách, Nemecku, Rakúsku 
a prekvapujúco v +panielsku. Odozva tu na-
stala, preto$e podobné kultúrno-spolo(enské 
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a environmentálne prem!#"anie v t!chto #tá-
toch u$ takisto ist! (as prebiehalo. Koordinácia 
medzi t!mito #tátmi v#ak nebola tak efektívna 
a ak(ná ako v zámorí, (o sa odzrkadlilo v rôznej 
miere dôraznosti presadzovania prístupnosti 
prostredí a v nekoordinovanosti legislatívneho 
zabezpe(enia. Tak sa stalo, $e aj pomenovania 
nov!ch prístupov „Universal Design“ sa v európ-
skom priestore rôznia. Dôkazom sú synonymá 
„Design for All“, „Inclusive Design“, „Human-
-Centred Design“, „Friendly Design“. Rôzne 
ozna(enia toho istého fenoménu nie sú v#ak 
podstatné, preto$e len vyjadrujú h"adanie (o 
najv!sti$nej#ieho v!razu pre tú istú . lozo. u 
tvorby exteriérov!ch i interiérov!ch priestorov. 

Slobodn! pohyb a u$ívanie urbanistic-
k!ch a architektonick!ch prostredí nará$a na 
jeden problém. Ich budúci u$ívatelia sú pre 
architekta/urbanistu/projektanta anonymní, 
ke1$e nevie, akí "udia do ním navrhovaného 

Nábre!ná promenáda v Bratislave nie je bezbariérovo prepojená s promenádou na úrovni obchodno-spolo$enského centra Nábre!ná promenáda v Bratislave nie je bezbariérovo prepojená s promenádou na úrovni obchodno-spolo$enského centra 
Eurovea. Promenádujúci rodi$ia s detsk#mi ko$íkmi, pohybovo i zrakovo znev#hodnení ob$ania, seniori… (existencia len Eurovea. Promenádujúci rodi$ia s detsk#mi ko$íkmi, pohybovo i zrakovo znev#hodnení ob$ania, seniori… (existencia len 
schodiskov#ch spojení dvoch v#"kov#ch úrovní, naviac bez zábradlia a nále!it#ch ozna$ení, príve%mi strmá trávnatá plocha, schodiskov#ch spojení dvoch v#"kov#ch úrovní, naviac bez zábradlia a nále!it#ch ozna$ení, príve%mi strmá trávnatá plocha, 
nevhodná pre pohyb t#chto %udí) nemo!u u!íva& centrum s jeho slu!bami (ob$erstvenie, toalety, detské kútiky, zábavné podu-nevhodná pre pohyb t#chto %udí) nemo!u u!íva& centrum s jeho slu!bami (ob$erstvenie, toalety, detské kútiky, zábavné podu-
jatia…). Je to príklad nového (nie zdedeného/ diskrimina$ného prostredia, ktoré bez ak#chko%vek poch#b malo slú!i& v"etk#m jatia…). Je to príklad nového (nie zdedeného/ diskrimina$ného prostredia, ktoré bez ak#chko%vek poch#b malo slú!i& v"etk#m 
obyvate%om a náv"tevníkom mestaobyvate%om a náv"tevníkom mesta

 2 Understanding the Evolution from Accessibility to 
Universal Design / A REFERENCE GUIDE. Vyd. Uni Ac-
cess EU Framework Oslo, Programme for Research 
and Technological Development, 2008.

 3 Guideline ADA/Universal Design  of Built-environmets 
– v!skumné práce. Adaptive Environments Centre, 
Boston – Coordinator of UD, osobn! v!skumn! grant 
autorky z International Research and Exchange Board, 
Washington 1994.
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prostredia prídu. Preto je bezpodmiene(ne 
nutné po(íta0 s ich diverzitou (fyzickou, pohy-
bovou, zmyslovou i mentálnou) u$ od prv!ch 
koncep"n!ch fáz projektovacieho procesu.

Ak autor svojím návrhom vytvorí fyzické, 
orienta(né, bezpe(nostné, (i komunika(né ba-
riéry, diskriminuje "udí, obmedzuje ich slobodu 
a právo na pohyb, vzdelávanie, b!vanie, prácu, 
medicínsku starostlivos0, vyu$ívanie vo"ného 
(asu ..., a v neposlednom rade tak zni$uje ich 
"udskú dôstojnos0. 

NEVYHNUTNOS, SYSTÉMOV(CH PRÍSTUPOV

Udr$ate"n! rozvoj najmä v kontexte sociálnej 
ekológie i spomínan!ch základn!ch "udsk!ch práv 
a slobôd mô$e projektant nap3*a0 len za predpo-
kladu systémov!ch, komplexn!ch prístupov. Ak 
by aj niektorá budova bola príkladne komplexne 
bezbariérovo navrhnutá a zrealizovaná, av#ak bez 
toho, aby bola vsadená do urbanistického prostre-
dia s toto$n!mi kvalitami, bola by len jednotli-
vos0ou v prístupnosti prostredia postrácajúcou 
logiku a zmysluplnos0. Preto pri  tvorbe  fyzického 
prostredia musí by- univerzálne navrhovanie 
obsiahnuté vo v#etk!ch projektov!ch mier-
kach, po"núc urbanistick!mi, cez architekto-
nické, a) po interiérové a dizajnérske.

Potrebná komplexnos0 a systémovos0 musí 
by0 zabezpe(ená i legislatívne, preto$e v#etky 
prvky patriace do mozaiky v!sledného obrazu 
prístupnosti a u$ívate"nosti prostredia, sú dô-
le$ité a neopomenute"né. Inak systém zlyhá. 
V tomto smere nás na Slovensku (aká e#te ve"a 
práce, nielen z h"adiska dosiahnutia kompati-
bility s európskou legislatívou, ale aj z h"adiska 
akútnej potreby novely stavebného zákona 
a vyhlá#ok, preto$e sa jedná o medzirezortn! 
problém súvisiaci s antidiskrimina"n!mi, 
sociálnymi, bytov!mi, vzdelávacími, pracov-
n!mi, zdravotníckymi, kultúrnymi, doprav-
n!mi, vo.no"asov!mi právnymi, % nan"n!mi 
a environmentálnymi agendami #tátu. 

Taktie$ je potrebné dotknú0 sa i 1al#ej dô-
le$itej podmienky univerzálneho prostredia 
– . nan(n!ch nákladov. V#eobecne roz#írené 
presved(enie, $e táto pridaná kvalita architek-
túry je nákladná, je iba predsudkom. 2e ide len 
o (iasto(nú pravdu dokazujú zahrani(né ekono-
mické v!skumy. Na základe ich údajov je mo$né 
dôkazne potvrdi0 4,  $e najmä pri novonavrho-
van!ch budovách sú náklady na prístupnos0 

Príklad univerzálného rie"enia nábre!ia v Lyone (rampové prepojenia v"etk#ch v#"kov#ch úrovní, zábradlia…) zabezpe$ujúce Príklad univerzálného rie"enia nábre!ia v Lyone (rampové prepojenia v"etk#ch v#"kov#ch úrovní, zábradlia…) zabezpe$ujúce 
nediskrimina$néprostredie v atraktívnej $asti mestanediskrimina$néprostredie v atraktívnej $asti mesta

 4 Rollová, L.: Bezbariérov& turizmus. Vyd. CEDA FA STU, 
Bratislava 2010, s. 24-26.
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a u$ívate"nos0 zanedbate"né, najmä vzh"adom 
na získan! humanitn! bene. t. Na druhej strane, 
je pravdou, $e dodato(ná debarierizácia takmer 
v$dy zvy#uje investi(né  náklady. Naviac, pro-
jektant musí siaha0 po kompromisoch, ktoré 
mnohokrát s0a$ujú dosiahnu0 vskutku nediskri-
mina(né  prostredie.  

ZÁVER

V na#ej tvorbe je doposia" príli# hlboko zako-
renená, tak dlho v#tepovaná predstava o „#tan-
dardnosti“ u$ívate"a, ktor! je v$dy priemern! po 
telesnej, zmyslovej i mentálnej stránke a nesmie 
$iadnym spôsobom vy(nieva0 z radu. Je najvy##í 
(as prekona0 toto totalitné, nehumánne komu-
nistické chápanie "udskej bytosti. 

Vstupom do EU a podpísaním mnoh!ch jej 
dokumentov  sme sa zaviazali uplat*ova0 nové 
prístupy k tvorbe nediskrimina(ného prostredia. 
To, $e v slovensk!ch pomeroch sa to bohu$ia" 
nedarí, je zrejmé. Formálny prístup zo strany 
#tátnych riadiacich a zákonodarn!ch zlo$iek, cez 
samosprávne a$ po profesionálne zlo$ky, sved(í 
o mnohom. Bude zaujímavé sledova0, ako sa 
budú plni0 povinnosti plynúce z najnov#ieho 
dokumentu „ The European Disability Strategy 
2010-2020“ podpísaného slovenskou vládou, 
v ktorom prístupnos0 prostredia obsadila prvú 
prie(ku dôle$itosti. 

Najpoctivej#ie by bolo za(a0 od nás, architek-
tov. Pre(o je tak!m problémom v(leni0 do sú0a$-
n!ch podmienok na urbanistické a architekto-
nické diela podmienku prístupnosti prostredia 
pre v#etk!ch, najmä ak je tento aspekt u ar-
chitektov tak ve"mi podce*ovan! a systémovo 
nepoznan!? Skuto(nos0, $e vo vyspel!ch kraji-
nách sa táto sú0a$ná podmienka neobjavuje, je 
spôsobená t!m, $e  kvalita prístupnosti v celej jej 
komplexnosti (nie len vulgárna schéma -  rampa 
a toaleta) je samozrejmos0ou. Pre(o nie je pre nás 
architektov in#piráciou prestí$ny anglick! spolok 
architektov RIBA, ktor! ude"uje „Inclusive Design 
Award“ komplexne prístupn!m  architektúram?   

RESUME: The author Doc. Samová, o# ers the reader a brief entry into the problems of universal design, which is an important part 
of the quality of the physical environment as a re" ection of a new system of community social services. Her ambition is to create an 
environment that will, generally speaking, accessible to all residents. The author identi! es the basic principles of universal design and 
highlights the social, moral and ethical responsibilities of modern architecture towards society. It also provides basic international 
documents, which should guide architecture and which Slovak Republic agreed to follow.

Pre(o ani jedno slovenské mesto nie je zapojené 
do hnutia City for All, do ktorého je zapojen!ch 
436 európskych miest, ako v!sledok úsilia mest-
sk!ch zastupite"stiev urobi0 svoje mesto ústreto-
v!m pre jeho obyvate"ov, ale aj náv#tevníkov? 

Asi preto, $e na#a spolo(nos0 étos humaniz-
mu a etiky  len proklamuje. V uveden!ch kon-
textoch, zotrvanie na prekonan!ch neosobn!ch 
prístupoch k tvorbe fyzického prostredia vlastne 
priná#a opovrhovanie "u1mi ako jedine(n!mi 
bytos0ami. Smutné kon#tatovanie. Pritom urba-
nistické a architektonické priestory by mali ma0 
základnú kvalitu: prija0 (loveka so v#etk!mi jeho 
charakteristikami, schopnos0ami, aj  limitmi. Na 
to má ka$dá "udská bytos0 právo.

Príspevok bol spracovan! v rámci v!skumné-
ho projektu VEGA 1/0996/11 

Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. pôsobí 
na Fakulte architektúry STU v Bratislave od roku 
1970, absolvovala  4-mesa(n! #tudijn! pobyt na 
Technickej univerzite v Otaniemi-Helsinky, 6-me-
sa(n! v!skumn! pobyt v Adaptive Environment 
Centre v Bostone, na základe získania Individual 
Advanced Research Award od International Re-
search and Exchanges Board vo Washington-e. 
Je vedúcou V!skumného a #koliaceho centra 
bezbariérového navrhovania – CEDA (Centre 
of Design for All) na Fakulte architektúry STU, 
ktoré je (lenom  EIDD – Design for All Europe 
– (European Institute for Design and Disability) a 
(lenom ICTA – The International Commision on 
Technology and Accessibility. Je tie$ (lenkou ná-
rodnej komisie pre ude"ovanie medzinárodnej 
sú0a$e Access City Award, organizovanej Jus-
tice – European Commission. Je zakladate"kou 
predmetu „Univerzálne navrhovanie“ na Fakulte 
architektúry STU a rie#ite"kou medzinárodn!ch a 
domácich v!skumn!ch úloh a projektov tema-
ticky zameran!ch na univerzálne navrhovanie 
architektonického a urbanistického prostredia.

Pokra%ovanie témy v )al"om %ísle %asopisu 
Integrácia.
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POMOC NEPOMOC

Radovan *urana

Na zdroje z fondov EÚ sa zvykne nazera0 ako 
na dar, (i transfer, ktor! by bolo hriechom nevy-
u$i0. Dokonca sa zvykne hovori0 o plytvaní v sú-
vislosti s nevyu$itím dostupn!ch zdrojov, ktoré 
do spolo(ného rozpo(tu únie vlo$ili da*oví 
poplatníci in!ch krajín. Tak!to zov#eobec*ujúci 
poh"ad je v#ak príli# ve"k!m zjednodu#ením. 
V!sledky #túdie Monitoring (erpania #truktu-
rálnych fondov v sociálnej oblasti poukazujú 
na to, $e (erpanie mô$e vies0 k dlhodob!m 
negatívnym vplyvom. To, $e sa s prostriedkami 
nakladá neefektívne u$ bohu$ia" na Slovensku 
nie je ni(ím prekvapujúcim. 

&TÚDIA

Neziskové zdru$enie INESS sa dlhodobo 
venuje problematike verejn!ch . nancií a naj-
mä efektivite vyu$itia t!chto zdrojov. V tejto 
súvislosti bol in#titút osloven! Nadáciou otvo-
renej spolo(nosti na spoluprácu pri anal!ze 
vyu$ívania prostriedkov #trukturálnych fondov 
práve kon(iaceho programového obdobia. V!-
sledkom anal!zy je v úvode spomínaná #túdia, 
ktorá je vo"ne dostupná na stránke in#titútu. 
V nasledujúcom texte budú popísané hlavné 
zistenia tejto #túdie.

Predmetom anal!zy bola jedna z viacer!ch 
prioritn!ch osí Regionálneho opera(ného 
programu (ROP). Na ú(el „Zv!#enie úrovne 
poskytovan!ch slu$ieb v sociálnej oblasti“ bolo 
pôvodne vy(lenen!ch 270 mil. eur, (i$e asi 
16%dostupn!ch zdrojov ROP. Cie"om programu 
malo by0 310 zrekon#truovan!ch zariadení a 30 
nov!ch zariadení. ROP v#ak pre#iel v1aka poli-
tick!m zmenám a aktuálnemu v!voju (erpania 
viacer!mi úpravami. Predmetom #túdie sa tak 
nakoniec stalo 125 zmlúv, z toho 42 t!kajúcich 
sa nov!ch zariadení. Zmluvy pokr!vali investí-
cie s nenávratn!m príspevkom v hodnote 
183 mil. eur. Nako"ko vä(#ina projektov v (ase 
anal!zy prebiehala, hodnotené sú informácie 
zo zmlúv a z rozpo(tov, nie z v!sledného (er-
pania. Finan(né a kapacitné nále$itosti zmlúv 
sú tie$ vo"ne dostupné v xls tabu"ke na stránke 
in#titútu.

CIELE PROGRAMU

Nastavenie cie"ov a predmetu (erpania tejto 
osi siaha niekedy do rokov 2005-2006. V tom 
(ase sa o rozvoji komunitne poskytovan!ch slu-
$ieb hovorilo hlavne v tre0om sektore, verejn! 
sektor nebol pripraven! na zmenu paradigmy  

integracia_1_13.indd   44 28.10.2013, 9:39:07



45

v nazeraní na klientov sociál-
nych slu$ieb, to znamená, $e 
k zvy#ovaniu úrovne posky-
tovan!ch slu$ieb sa nepristu-
povalo z poh"adu rozvoja kli-
enta, ale z poh"adu in#titúcie, 
ktorá slu$by mala poskytova0. 
Nie je preto prekvapujúce, $e 
ciele programu boli predo-
v#etk!m kvantitatívne (ko"ko 
budov sa zrekon#truuje, pri-
(om príspevok mohli získa0 
len zariadenia pre 50 a viac 
klientov) a abstrahovali od 
kvalitatívnych cie"ov, ktoré by 
de. novali po$adovanú zmenu 
v kvalite $ivota klientov. Aby 
sme boli presní, ka$d! $iadate" 
musel popísa0 aj vznik nov!ch 
slu$ieb, prípadne roz#írenie 
existujúcich. Tieto popisy v#ak 
z poh"adu hodnotenia adek-
vátnosti $iadostí o príspevok 
boli hlavne povinnou jazdou, 
nie kritériom v!beru. V ko-
ne(nom dôsledku sa tak  90% 
zdrojov zo #trukturálnych fon-
dov premenilo na polystyrén, 
plastové okná, betón a tehly. 
Ultimátnym cie"om tejto pri-
oritnej osi sa tak stala kvalita 
b!vania klientov. 

Nie$eby podmienky v mno-
h!ch slovensk!ch domovoch 
sociálnej starostlivosti boli hotelové, naopak, 
(asto krát sú 1aleko od toho, aby boli nazvané 
prijate"né. Av#ak vzh"adom na prijatie vládnej 
stratégie Dein#titucionalizácie v roku 2011 sa 
potreba rekon#trukcií javí v odli#nom svetle. 
Aby sme v#ak nehodnotili zmluvy, vypl!vajúce 
z v!ziev vypísan!ch pred prijatím tejto straté-
gie, uvedieme nieko"ko podstatn!ch záverov 
z poh"adu pôvodn!ch cie"ov prioritnej osi.

,erpa0 sa za(alo neskoro. Prvá v!zva bola 
vyhlásená a$ v máji 2009. Pridelené zdroje sa 
nedarilo (erpa0. Potreba spolu. nancovania 
a náro(nos0 vypl!vajúca z rozsahu projektu 
(cca 1 mil. eur) bola pre mnohé zariadenia limi-
tujúcou preká$kou. Do toho vstúpila kríza a tlak 

na rozpo(ty samosprávy. V tak!ch (asoch ide 
sociálna sféra na druhú ko"aj. V!sledkom bol 
neustály tlak na presun nevy(erpan!ch zdrojov 
do oblastí, v ktor!ch (erpanie i#lo r!chlej#ie.

Pozoruhodná je variabilita nákladov. 
Program bol koncipovan! tak, $e v prípade 
rekon#trukcie starého aj budovania nového 
stanovoval v!davkové limity na klienta. Takéto 
nastavenie pochopite"ne vedie k snahe vy(er-
pa0 maximum.  Polovica z novobudovan!ch 
zariadení mala rozpo(et nastaven! takmer 
na euro presne s povolen!m limitom. Tak!to 
v!sledok je ilustráciou absencie vz0ahu medzi 
donorom a bene. cientom. Z titulu administra-
tívnej náro(nosti sa donor nezaujíma o pridanú 
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hodnotu svojich zdrojov, ale o naplnenie kri-
térií, ktor!mi zjednodu#il svoje posudzovanie. 
Túto absenciu motivácie je mo$né dobre ilu-
strova0 na dosahovaní tzv. horizontálneho cie"a 
– zni$ovania energetickej náro(nosti. Rekon-
#truované zariadenia museli sp3*a0 isté kritéria 
usporen!ch Gigajoulov, aby sa podarilo naplni0 
limit 200 000 GJ na cel! program (tento cie" 
nebol splnen!, len 76,6 GJ by sa malo u#etri0). 
Kritériá v#ak neboli nastavené v podobe u"etre-
ná energia za 1+ investície. Schválené preto boli 
aj projekty, pri ktor!ch návratnos0 investícií 
pri bezúro(nej pô$i(ke dosahuje 81 rokov. Za-
tep"ova0 sa teda oplatilo aj „ka#tiele“,  a preto 
sa pri prepo(ítaní energetickej náro(nosti na 
klienta ukázalo, $e medzi u$ rekon#truovan!mi 
zariadeniami bude aj 500% rozdiel v spotrebe.  
Treba doda0, $e hoci zateplenie nebolo jedin!m 
prínosom, z poh"adu kvality $ivota, náklady na 
zateplenie oby(ajne tvorili gro projektu. Ab-
surdnos0 hlavne horizontálnych cie"ov ilustruje 
aj po$iadavka „rodovej rovnosti“. V sociálnej 
oblasti pracuje podstatne viac $ien ako mu$ov, 
ale v cie"och sa zis0oval aj po(et nov!ch miest 
pre $eny. Kritérium tak splnil napríklad projekt, 
ktor! zamestnal 1al#iu $enu v rekon#truovanej 
prá(ovni.

POH+AD NA PROJEKTY Z POH+ADU 
DEIN&TITUCIONALIZÁCIE

Ke1$e ide o retrospektívny poh"ad, treba 
ho bra0 predov#etk!m ako pou(enie, a nie ako 
v!(itku vo(i zú(astnen!m stranám. Z poh"adu 
Stratégie Dein#titucionalizácie mô$eme hovo-
ri0 nie ako o kroku ved"a, ale vzad. Podporení 
prijímatelia viedli zariadenia s priemernou ka-
pacitou 57 klientov. Schválené projekty by mali 
zv!#i0 ich priemernú kapacitu na 99 klientov. 
Medzi podporen!mi prijímate"mi bolo 27 za-
riadení s kapacitou vy##ou ako 100 klientov. Ak 
budú úspe#ne realizované zazmluvnené pro-
jekty, po(et ve"kokapacitn!ch zariadení vzrastie 
na 49. Varovné sú ale aj náklady prepo(ítané na 
klienta. Na vä(#ine územia Slovenska, s v!nim-
kou krajsk!ch miest, by pridelené prostriedky 
posta(ovali na kúpu jednoizbového a$ dvojiz-
bového bytu pre ka$dého klienta. Nielen$e 
bola preme#kaná príle$itos0 presunú0 klientov 

spä0 do komunít, zv!#en! po(et klientov vo ve"-
k!ch zariadeniach musí by0 zachovan! 5 rokov 
po skon(ení projektov. Kotva byrokratick!ch 
pravidiel, ktorá vo ve"k!ch ústavoch okrem 
klientov zadr$í aj stovky pracovníkov, ktorí by 
mohli napomáha0 roz#irovaniu komunitnej 
starostlivosti.

POU$ENIA DO BUDÚCNOSTI

Eurofondy sa v na#ej krajine stali náhradou 
vlastn!ch investícií. Absencia vz0ahu k t!mto 
investíciám (v#ak to sme neplatili my) pred-
stavuje limit pre ich u$ito(nos0 a udr$ate"nos0. 
Financovanie investícií z verejn!ch zdrojov 
bude v$dy podlieha0 politick!m rizikám, ktoré 
rastú s objemom zdrojov.  Prv! ukazovate", kto-
r! vykazujú politickí nominanti v in#titúciách 
spravujúcich eurofondy, je miera (erpania. Za 
efektívny program sa pova$uje ten, ktor! r!ch-
lej#ie (erpá a nie ten, ktor! priná#a maximum 
hodnoty za minimum nákladov. Z toho vypl!-
vajú aj základné motivácie pri nastavovaní (er-
pania fondov a schva"ovaní projektov. Úradník 
preferuje málo ve"k!ch projektov, pri(om zvlá#0 
sociálna oblas0 potrebuje presn! opak.  Pod-
mienkou ú(elného (erpania eurofondov z po-
h"adu rozvoja komunitn!ch slu$ieb v budúc-
nosti je preto, okrem iného, úspe#n! lobbying 
pri prípave nového programovacieho obdobia 
a spoluú(as0 v riadení, to za ú(elom pred3$e-
nia obdobia (erpania (zní$enia tlaku na r!chle 
vy(erpanie). )alej nahradenie kvantitatívnych 
cie"ov kvalitatívnymi (odstránenie kritérií typu 
u#etrené GJ) a tlak na mo$nos0 . nancovania 
mal!ch projektov, ktoré budú vy$adova0 vy##iu 
mieru spoluú(asti. Vy##í vlastn! vklad  je pred-
pokladom dlh#ej udr$ate"nosti mal!ch projek-
tov, a zárove* predpokladom toho, $e projekty 
a komunitná starostlivos0 budú ma0 . nan(né 
zdroje aj po skon(ení zlatej eurofondovej éry.

Mgr. Radovan /urana: analytik a spoluza-
kladate" INESS In#titútu ekonomick!ch a spolo-
(ensk!ch anal!z. Je absolventom Fakulty Ma-
nagementu Univerzity Komenského. Vo svojej 
analytickej (innosti sa venuje najmä oblastiam 
t!kajúcim sa verejn!ch . nancií, sociálneho sys-
tému a zda*ovania.
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ISTOTA ,I ODVAHA 
So,a Holúbková

V roku 2012 som dostala #ancu spolupra-
cova0 na publikácii o vyu$ívaní #trukturálnych 
fondov s "u1mi, ktorí sa venujú viac verejn!m 
. nanciám ne$ sociálnym slu$bám. In#titút 
INESS ma zapojil ako konzultantku v prvej 
publikácii projektu, a následne ako spoluau-
torku v druhej (asti „Odvaha na nové sociálne 
slu$by“. Tá je vo"ne dostupná na stránke http:
//www.iness.sk/blog/5020-Publikacie.html  v1aka 
podpore OSF/NOS.

Táto publikácia by mohla ma0 funkciu (erve-
nej nite v bludisku, aby sme sa v1aka fondom 

úplne nestratili v tom, 
ak! zmysel majú sociál-
ne slu$by, ako zvládnu0 
proces dein#titucionali-
zácie a ako v!voj soci-
álnych slu$ieb ovplyv-
*uje kvalitu $ivota "udí. 
Komunikácia s ekonó-
mami je v!borná, otvá-
ra nové perspektívy 
a ja som si uvedomila 
nielen cenu slu$ieb, ale 
aj cenu (loveka, Pozrela 
som sa na to, kam vä(-
#ina verejn!ch . nancií 
smeruje a bezkonku-
ren(ne vedú zariadenia 
sociálnych slu$ieb. Tam 
má (lovek, ktor! tieto 
slu$by potrebuje a ma-
jú mu slú$i0, najmen#iu 
mo$nos0 tieto slu$by 
ovplyv*ova0 a o sebe 
rozhodova0. Tak$e naj-
vy##ie náklady s mini-
málnou efektívnos0ou. 

V tejto publikácii sa dozviete o sociálnych 
slu$bách, ktoré plne re#pektujú (loveka, jeho 
potreby, h"adajú rie#enia tam, kde problémy 
vznikajú, a to je komunita. Miesto, kde "udia 
spolu $ijú, komunikujú, nakupujú, prechádzajú 
sa, stretávajú sa. Do(ítate sa tam, $e tak!to spô-
sob poskytovania sociálnych slu$ieb je efektív-
nej#í a vhodnej#í pre u$ívate"ov, poskytovate-
"ov ale tie$ pre komunitu. T!m, $e sa problémy 
"udí rie#ia a "udia sa neposielajú na iné miesta, 
komunita preberá svoje právomoci a stáva sa 
silnej#ou a kompaktnej#ou. 
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Pí#eme o odvahe ale aj o spôsoboch, ako pre-
ru#i0 bludn! kruh, v ktorom sa tradi(né sociálne 
slu$by pohybujú. ,lovek po umiestnení v zaria-
dení prichádza o svoje rituály, svoj spôsob $ivo-
ta, sociálne kontakty a chtiac - nechtiac sa musí 
prispôsobi0 prevádzke a spôsobom in#titúcie. 
(Ako my v#etci, ke1 ideme do nemocnice a ako 
sa te#íme domov.) Na druhej strane komunitné 
slu$by nie sú dnes dostupné a "udia si dávajú 
$iadosti do zariadení. Zariadenia potrebujú 
. nancie na prevádzku, a potom nie sú zdroje 
na vytvorenie slu$ieb v komunite.  Zria1ovatelia 

argumentujú  po(tom 
$iadostí a otvárajú sa 
nové pobytové slu$by. 
A (o potrebuje kon-
krétny (lovek, na to u$ 
priestor neostáva.

Pí#eme o právnych 
normách pre  nové for-
my sociál nych slu$ieb  
poskytovan!ch v komu-
nite. V publikácii sa do-
(ítate o zásadn!ch do-
kumentoch, ku ktor!m 
sa Slovenská republika 
zaviazala a ktoré plne 
re#pektujú práva "udí 
s postihnutím na vzde-
lanie, prácu, b!vanie, 
rodinn! $ivot v priro-
dzen!ch podmienkach. 

Napriek tomu, pod"a 
údajov +tatistického 
úradu $ilo k 31.12.2011 
na Slovensku 35 938 
ob(anov v 613 zaria-
deniach, z toho 6 238 
boli deti. A teraz znovu 
ekonomick! poh"ad - je 
zrejmé, $e tieto slu$-
by sú nielen . nan(ne 
nákladné, ale hlavne 
sú dlhodobé. Ve1 ako 
die0a, ktoré pre$ije 
svoje detstvo v in#ti-
túcii, bude pripravené 
na $ivot v komunite? S 
ve"kou pravdepodob-

nos0ou bude na1alej v pobytov!ch slu$bách, 
mimo be$n! $ivot, kvalita $ivota nízka, náklady 
vysoké.

Zaujímavé (ísla a úvahy nájdete v skúsenos-
tiach zo sveta a dozviete sa, $e poskytovanie 
sociálnych slu$ieb v komunite "u1om, ktorí 
doposia" $ili v zariadeniach, nemusí by0 drah#ie 
a ur(ite priná#a vy##iu kvalitu  $ivota. A do(ítate 
sa tam aj o tom, $e sa slu$by dostanú k "u1om, 
ktorí ich doteraz nemali, lebo v mieste ich byd-
liska neboli, a takto sa vytvoria. 

ODVAHA
NA NOVÉ SOCIÁLNE SLU!BY

So!a Holúbková / Radovan "urana

INTEGRÁCIA / ISTOTA éI ODVAHA
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Popisujeme v#ak aj príklady dobrej praxe 
zo Slovenska a veríme, $e budú in#piráciou 
pre t!ch, ktorí chcú sociálne slu$by poskytova0 
zmysluplne v súlade s potrebami konkrétnych 
"udí, ktorí $ijú spolu s nami v komunitách.

Proces dein#titucionalizácie bude dlhodob! 
proces, ale (ím skôr sa podarí, t!m viac no-
v!ch foriem slu$ieb mô$e vzniknú0 a t!m viac 
príle$itostí na zmenu postojov t!ch, ktorí sú 
nedôver(iví (i priamo túto zmenu odmietajú. 
Nachádzame sa v prípravnej fáze, ke1 je vy-
pracovaná stratégia dein#titucionalizácie, ktorá 
vyplnila doteraz prázdne miesto v programovej 
#truktúre koncep(ného smerovania sociálnych 
slu$ieb a náhradnej starostlivosti na Slovensku. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky schválilo v roku 2011 Národ-
n! ak(n! plán prechodu z in#titucionálnej na 
komunitnú starostlivos0 v systéme sociálnych 
slu$ieb na roky 2012 – 2015. 

Je teda (as prejs0 od prípravy k implemen-
tácii a dúfame, $e vás aspo* trochu nain. ku-
jeme na#ou víziou, $e ka$d! (lovek (teda aj 
(lovek s postihnutím, star! (lovek s demenciou 
– dopl*te si pod"a va#ich skúseností) mô$e $i0, 
vzdeláva0 sa, pracova0, b!va0, oddychova0 na 
miestach, kde by obvykle, vzh"adom na svoj 
vek a primerane svojim aktivitám, bol, keby 
nemal  zdravotné postihnutie. Komunitné so-
ciálne slu$by ho podporujú pri kompenzácii 
postihnutia tak, aby sa na aktivitách vo svojej 
komunite mohol zú(astni0 ako aktívny (len.

Tak!to prístup má nasledujúce znaky:

x� B!vanie je oddelené od podporn!ch slu$ieb 
(ten, kto potrebuje podporu sa nemusí s0a-
hova0 za zdrojom, ale mô$e b!va0 tam, kde 
mu to vyhovuje).

x� Platí princíp rovnak!ch príle$itostí (aj "udia, 
ktorí potrebujú vo svojom $ivote podporu 
sociálnych slu$ieb, majú právo na b!vanie, 
prácu, rodinu, vo"n! (as).

x� Uplat*uje sa princíp slobodnej vo"by a kon-
troly nad vlastn!m $ivotom ("udia s postih-
nutím majú ma0 takú podporu, ktorá plne 
re#pektuje ich vo"bu, rozhodovanie, prípad-
ne majú podporu pri rozhodovaní, ktoré 
plne re#pektuje ich záujmy a potreby).

V tejto stru(nej publikácii sa dozviete aj 
o tom, aké  predpoklady musia by0 naplnené, 
aby sa vízia mohla v praxi realizova0. Zárove* 
pribli$ujeme stratégiu EÚ, ktorá podporuje cie-
lené vyu$ívanie #trukturálnych fondov na pod-
poru prechodu od ústavnej starostlivosti ku ko-
munitn!m slu$bám. A, $e nejde len o teoretické 
v!chodiská ilustrujú konkrétne ukazovatele 
v#eobecne platn!ch po$adovan!ch v!stupov 
z projektov . nancovan!ch Európskym fondom 
regionálneho rozvoja pre budúce obdobie:

x� Po(et jednotiek pre nezávislé b!vanie v ko-
munite

x� Po(et jednotiek pre podporované b!vanie 
v komunite

x� Po(et nov!ch alebo upraven!ch budov, 
v ktor!ch sú poskytované komunitné slu$by

x� Zní$enie po(tu miest v ústavoch
x� Po(et uzavret!ch ústavov pre dlhodob! po-

byt
x� Po(et uroben!ch úprav v be$n!ch slu$bách
x� Po(et uroben!ch úprav v domácnostiach

Ako v#ak túto príle$itos0 vyu$ijeme, to u$ 
je na#a zodpovednos0. A mô$eme sa prikloni0 
k tomu, $e zariadenia sú istota (aj ke1 bez sku-
to(ného $ivota) alebo sa s odvahou a dôverou 
v "udí pustíme do vytvárania slu$ieb v komuni-
te, ktoré slú$ia "u1om. 

PhDr. So0a Holúbková (1953) Pracovala 
v pozíciach podnikového psychológa, kurátora 
pre mláde$, poradkyne v man$elskej a pred-
man$elskej poradni, riadite"ky denného centra 
pre osoby s postihnutím, pracovníka MPSVaR 
SR. V sú(asnosti pracuje v tre0om sektore, je 
sociálnym poradcom, lektorom,  sprevádza a 
vedie klientov k nezávislému $ivotu v podpo-
rovanom b!vaní,  je  riadite"kou odbo(ky  RPSP 
v 2iline.

INTEGRÁCIA / ISTOTA éI ODVAHA
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AKO VNÍMAM SÚ,ASN5 STAV DI NA SLOVENSKU?
Denisa Nincová

V domove na Slatinke $ijeme témou dein#ti-
tucionalizácie u$ od roku 2004. Od roku, kedy 
nás prv!krát nav#tívila Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci a urobila u nás monitoring kva-
lity. Cez jeho v!sledky sme sa dokázali pozrie0 na 
slu$by, ktoré poskytujeme, objektívne. Od tohto 
(asu bojujeme s vä(#ími (i men#ími úspechmi 
s predsudkami, rutinou, postojmi, s be$n!mi 
"u1mi, spolo(nos0ou a niekedy aj sami medzi 
sebou. E#te v nedávnej minulosti sme miesto 
pojmu dein#titucionalizácia pou$ívali pojem 
transformácia – zmena. Je celkom prirodzené, $e 
ka$dá zmena sa realizuje cez kon4 ikty a konfron-
tácie, v ktor!ch sa stretáva staré s nov!m. 

V na#om zariadení sa prv! koncept transfor-
ma(ného projektu vytvoril u$ v roku 2005, jeho 
cie"om bolo opusti0 ka#tie" v Slatinke v Lu(enci 
a umo$ni0 klientom zariadenia odís0 z in#tituci-
onálnych do komunitn!ch sociálnych slu$ieb. 
Od toho roku sa udialo ve"mi ve"a – v#etci 
zamestnanci zariadenia pre#li vzdelávaním na 
zmenu postojov, postupne sme pripravovali 
klientov na prechod a na ve"kú $ivotnú zmenu, 
ktorá ich (akala, za(ali sme pracova0 s komu-
nitou, s dobrovo"níkmi. V roku 2008 z ka#tie"a 
odi#li prví klienti, ktorí za(ali $i0 v zariadení pod-
porovaného b!vania. Videli a vnímali sme ich 
posun, rast, to, ako sa postupne menili z klien-
tov in#titúcie na be$n!ch "udí s ka$dodenn!mi 
rados0ami a staros0ami. Postupne sa nám poda-
rilo z ka#tie"a ods0ahova0 do malokapacitn!ch 
zariadení v meste vä(#inu klientov. V rodinnom 
dome v areáli ka#tie"a v Slatinke zostáva $i0 
posledn!ch 15 klientov, pre ktor!ch taktie$ 
pripravujeme alternatívu. Ka#tie" sme koncom 
roku 2012 de. nitívne zatvorili. Napriek tak!mto 
zdanliv!m úspechom máme pred sebou e#te 
ve"mi dlhú cestu, aby sme úprimne mohli pove-
da0, $e proces DI v Slatinke bol úspe#n!. 

Prostredníctvom pilotného projektu DI, 
ktor! práve pripravujeme, chceme zo Slatinky 
pres0ahova0 posledn!ch klientov, ktorí tam 
zostávajú $i0. Vytvori0 pre nich mo$nosti, kto-
ré im umo$nia integrova0 sa, sta0 sa sú(as0ou 
be$nej spolo(nosti. Posledn!ch 15 klientov 
ná#ho domova e#te stále $ije v izolácii. Ich ka$-
dodenn! $ivot prebieha schovan! za vysok!m 
plotom mimo mesta. Títo "udia majú len ve"mi 
obmedzené mo$nosti vyu$íva0 slu$by, ktoré 
komunita ponúka. Umiestnenie zariadenia 
mimo mesta neumo$*uje, aby (lovek s 0a$#ím 
mentálnym (i telesn!m znev!hodnením mohol 
pravidelne dochádza0 do #koly, zamestnania, 
za kultúrou (i 1al#ími slu$bami a aktivitami, 
ktoré sú sú(as0ou $ivotov nás v#etk!ch. Majú 
len ve"mi obmedzené mo$nosti odchádza0 
z in#titúcie, stretáva0 sa s priate"mi, (i in!mi 
"u1mi, ktorí $ijú mimo zariadenia. Tak!to $ivot 
je ve"mi chudobn! a neumo$*uje klientom 
zariadenia rozvíja0 sa. Dohovor o právach osôb 
so zdravotn!m postihnutím, ktor! Slovenská 
republika rati. kovala, uznáva právo ka$dého 
(loveka na nezávisl! $ivot a za(lenenie sa do 
spolo(nosti. Ka$d! (lovek, aj "udia so zdravot-
n!m znev!hodnením majú ma0 zabezpe(en! 
prístup k celému spektru podporn!ch a komu-
nitn!ch slu$ieb. Projektom, ktor! pripravujeme, 
chceme aj na#ím klientom, ktorí e#te stále $ijú 
v izolácii v areáli b!valého ka#tiela, zabezpe(i0 
vyu$ívanie tohto práva.

Témou tejto krátkej úvahy je podeli0 sa 
o svoje pocity z toho, ako sa DI na Slovensku 
realizuje. Prvé, (o ma napadá je slovo „rozporu-
plne“. Na jednej strane vnímam, $e za posledné 
roky sa na Slovensku udiali v!znamné a zá-
sadné kroky, rati. koval sa Dohovor o právach 
"udí so ZP, bola prijatá Národná stratégia de-
in#titucionalizácie sociálnych slu$ieb, podpora 
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 dein#titucionalizácie sa stala prioritou pri (er-
paní #trukturálnych fondov v práve prebiehajú-
com programovacom období. Na druhej strane 
mám e#te stále pocit, $e DI je na Slovensku len 
okrajová téma, ktorou sa vá$ne zaoberá len 
úzky okruh profesionálov a vä(#ina ml(í, tvári sa 
ako by sa ni( nedialo a na1alej pokra(uje v ru-
tinnom poskytovaní sociálnych slu$ieb v zatvo-
renom prostredí in#titúcie, tak, ako je zvykom, 
tak, ako to robí vä(#ina, bezpe(ne. Realizova0 
proces DI v tak!ch podmienkach, ako sú na 
Slovensku je trochu adrenalínová jazda, pri kto-
rej si na svoje príde ka$d! milovník vzru#enia. 

PRÍPRAVA PROJEKTU DI 
CEZ &TRUKTURÁLNE FONDY

Ako som u$ uviedla, v Slatinke sme proces 
DI za(ali realizova0 skôr, ako pri#la mo$nos0 (er-
pa0 #trukturálne fondy na podporu pilotného 
projektu DI existujúcich zariadení sociálnych 
slu$ieb. Táto mo$nos0 nás pote#ila, uvítali sme, 
$e mô$eme za(a0 pripravova0 projekt, v rámci 
ktorého dokon(íme proces DI, pres0ahujeme zo 
Slatinky posledn!ch klientov, zrekon#truujeme 
a vybavíme priestory, v ktor!ch na#i klienti $ijú, 
ale tie$, $e mô$eme za(a0 realizova0 posun od 
in#titucionálnym k alternatívnym, komunitn!m 
sociálnym slu$bám. Tie v na#ej komunite ch!-
bajú. A tak sme za(ali, síce s trochu zvlá#tnymi 
pocitmi, preto$e si (lovek uvedomuje, $e to, 
(o má vytvori0 je systémová zmena. Zmena, 
ktorá mô$e kvalitu sociálnych slu$ieb v na#om 
regióne ovplyvni0 na dlhé roky, $e má morálnu 
povinnos0 robi0 správne rozhodnutia, je v#ak 

núten! robi0 tieto rozhodnutia ve"mi r!chlo 
a cez mno$stvo kompromisov. Z môjho poh"a-
du vo v!zve na (erpanie #trukturálnych fondov 
nie sú práve najrozumnej#ie nastavené opráv-
nené náklady, (o nám neumo$nilo kúpi0, alebo 
prenaja0 si nové nehnute"nosti, alebo byty. Toto 
je ve"mi nelogické, preto$e ak je cie"om projek-
tu DI pres0ahovanie klientov in#titúcie do ma-
lokapacitn!ch zariadení, musia by0 vytvorené 
mo$nosti, kde ich pres0ahova0. Banskobystrick! 
samosprávny kraj, ako aj iné kraje, momentálne 
nemá dostatok . nan(n!ch zdrojov na nákup 
nehnute"ností, a tak sme museli o zmenách 
uva$ova0 v rámci ve"mi zú$en!ch mo$ností. 
V meste Lu(enec nám vy#iel v ústrety mestsk! 
úrad, s ktor!m máme dobrú spoluprácu a za 
symbolické jedno euro nám prenajal rodinn! 
dom, ktor! bude po rekon#trukcii z projektu 
slú$i0 na poskytovanie sociálnych slu$ieb klien-
tom, ktorí e#te stále $ijú v Slatinke. Napriek 
tomu, $e si uvedomujeme, $e príprava malo-
kapacitn!ch zariadení s po(tom 12 klientov 
v jednom dome, nie je t!m najlep#ím rie#ením, 
takto nastavené kritériá v!zvy nám neumo$nili 
h"ada0 optimálnej#ie.

Za 1al#í zásadn! problém pri realizácii proce-
su DI pova$ujem to, $e v rámci projektu ideme 
integrova0 "udí s mentálnym znev!hodnením 
do nepripraveného prostredia. Cel! proces DI 
sa nedot!ka len in#titúcií a "udí, ktorí v nich 
$ijú, je to proces, ktor! zasahuje aj  do $ivotov 
"udí v mieste, kde sa zmeny realizujú. 6udí, ktorí 
nevedia, nepoznajú ob(anov s mentálnym zne-
v!hodnením, majú strach a obavy. Be$ní "udia 
v spolo(nosti mali v minulosti len ve"mi málo 
mo$ností prís0 do kontaktu s (lovekom, ktor! 
je tak trochu in!, a tak sú ich reakcie a odmie-
tavé postoje nie(ím, s (ím pri realizácii zmien 
musíme po(íta0 a pracova0. Na základe vlastnej 
skúsenosti v#ak mô$em poveda0, $e "udí nemô-
$eme hádza0 do jedného vreca, nie v#etci majú 
odmietav! postoj. Pri realizácii zmien v na#om 
zariadení sme pri#li do kontaktu aj s "u1mi, su-
sedmi, ktorí nás podporujú. V jednom z na#ich 
domov, kde $ijú na#i klienti, sa susedka stala 
na#ou aktívnou dobrovo"ní(kou. V domoch, 
kde na#i klienti $ijú dlh#í (as, $iadne problémy 
nemáme, susedia sa na vlastnej skúsenosti 
museli presved(i0 o tom, $e "udia s mentálnym 
znev!hodnením nie sú $iadnym ohrozením. 
Problém so susedsk!mi vz0ahmi rie#ime len 
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v jednom objekte – v dome, kde na#i klienti $ijú 
len nieko"ko mesiacov. Z poh"adu projektu na 
rekon#trukciu budovy je to problém, preto$e, 
aby sme mohli poda0 projekt, potrebujeme 
dolo$i0 aj stavebné povolenia. 2ia", staveb-
n! zákon je nekompromisn!, sta(í nesúhlas 
jedného suseda a stavebné konanie sa mô$e 
pred3$i0. Za normálnych okolností by to neva-
dilo – argumenty o tom, $e "udí s mentálnym 
znev!hodnením nechcú v susedstve, $e ich na-
s0ahovaním sa do ich blízkosti sa znehodnotia 
ich nehnute"nosti, sú argumentmi, ktoré neob-
stoja a so stavebn!m konaním vôbec nesúvisia, 
patria do celkom iného súdka. V (asovej tiesni, 
v ktorej sa v#ak momentálne nachádzame, 
mô$u ohrozi0 realizáciu celého projektu – odvo-
lávanie sa, postúpenie konania na vy##í orgán, 
to nie je hra o pravdu, len hra s (asom. A toho 
momentálne nemáme nadosta(. Rozporuplné 
postoje laickej, ale aj odbornej verejnosti k in-
tegrácii ob(anov s mentálnym znev!hodnením 
do spolo(nosti sú nie(ím, s (ím sme po(ítali. 
Nielen na Slovensku, ale v ka$dej krajine, kde 
sa "udia s mentálnym znev!hodnením za(ali 
integrova0 do spolo(nosti, k tak!mto kon4 ik-
tom dochádzalo. Na za(iatku sa mi zdalo, $e na 
Slovensku sme sa k ohrozeniam procesu, ktoré 
sme predvídali, postavili rozumne. Ke1 Fond 
sociálneho rozvoja v marci za(al realizova0 
Národn! projekt „Podpora procesu dein#tituci-
onalizácie a transformácie systému sociálnych 
slu$ieb“, bola som plná nádeje, $e aktivity tohto 
projektu nám, "u1om v praxi pomô$u pracova0 
s tak!mito ohrozeniami. Nedá mi, ale musím 
vyjadri0 ve"ké sklamanie z toho, $e od marca 
Fond sociálneho rozvoja nezrealizoval ani jed-
nu aktivitu. Napriek tomu, $e jednou z aktivít 
projektu je publicita a informovanos0 verej-
nosti o cie"och dein#titucionalizácie, v médiách 
neodznela ani jedna informácia. Myslím si, $e 
keby sa Národn! projekt za(al realizova0 v do-
stato(nom predstihu pred implementáciou 
projektu cez #trukturálne fondy, mohlo sa pre-
dís0 mno$stvu problémov, s ktor!mi momen-
tálne my riaditelia v zariadeniach bojujeme, (i 
u$ ide o problémy so susedmi, s verejnos0ou, 
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postojmi zamestnancov ale aj  s postojmi re-
gionálnych politikov, ktorí sa tie$ (asto stavajú 
k problematike DI negatívne. 

$O JE PRED NAMI

Na záver by som e#te nieko"k!mi slovami 
chcela opísa0 aktivity a ciele projektu dein#ti-
tucionalizácie ná#ho zariadenia. Na#ím cie"om 
je rie#i0 situáciu klientov, ktorí v zariadení $ijú, 
vytvori0 pre nich vhodné ubytovacie podmien-
ky v rodinn!ch domoch s men#ou kapacitou. 
Po realizácii projektu bude DSS Slatinka posky-
tova0 celoro(né ubytovacie slu$by v Zariadení 
podporovaného b!vania v dvoch prevádzkach, 
s kapacitou 10 a 12 miest. V dvoch domovoch 
sociálnych slu$ieb s kapacitou 12. T!$denné po-
bytové slu$by v jednej prevádzke s kapacitou 
10 miest. Okrem pobytov!ch slu$ieb roz#írime 
ambulantné slu$by, ktoré momentálne posky-
tujeme len v DSS aj o slu$by Rehabilita(ného 
strediska a slu$by v(asnej intervencie. Taktie$ 
chceme za(a0 s poskytovaním slu$ieb podpory 
samostatného b!vania pre siedmych klientov, 
ktorí momentálne $ijú v na#om zariadení pod-
porovaného b!vania a v tomto prostredí získali 
schopnosti a zru(nosti, aby mohli $i0 s men#ou 
podporou zo strany nás profesionálov, mimo 
in#titúcie. Na#ím cie"om je vytvori0 v komuni-
te podpornú sie0 sociálnych slu$ieb pre "udí 
so zdravotn!m znev!hodnením a ich rodiny 
tak, aby "udia s hendikepom nemuseli odís0 
z miesta, kde $ijú, aby mali podporu v ka$dom 
$ivotnom období, aby sme pomohli rodinám 
rie#i0 ich náro(nú $ivotnú situáciu, aby nemu-
seli rozm!#"a0 o umiestnení svojho die0a0a do 
ve"kej in#titúcie, z ktorej sa u$ pravdepodobne 
nikdy nedostane. 

Mgr. Denisa Nincová v sociálnych slu$bách 
pracuje od roku 1995.  Od roku 1997 v DSS 
Slatinka, Lu(enec ako sociálna pracovní(ka 
v priamom kontakte s klientmi.  Spoluautorka 
transforma(ného projektu DSS Slatinka. Od 
roku 2012 je riadite"ka DSS Slatinka. Vy#tudova-
la sociálnu prácu na UMB Banská Bystrica a V+ 
sv. Al$bety v Bratislave.
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SÚ,ASN5 STAV DEIN+TITUCIONALIZÁCIE NA SLOVENSKU 
Z POH6ADU RIADITE6A ZARIADENIA

V5ZVY, PREKÁ2KY…

Ján -renkel

Krajiny sú(asnej Európskej únie sa u$ od 70. 
rokov minulého storo(ia venujú realizácii pro-
cesu dein#titucionalizácie a podpore práva $i0 
v prirodzenej komunite pre v#etk!ch ob(anov 
bez rozdielu. Viaceré európske #táty implemen-
tovali tieto my#lienky i do svojej legislatívy.

Transformácia sociálnych slu$ieb je v pod-
state ak!msi prirodzen!m v!vojom vychá-
dzajúcim preva$ne z po$iadaviek prijímate"ov 
sociálnych slu$ieb a ich rodín, odborníkov v so-
ciálnych slu$bách i poskytovate"ov sociálnych 
slu$ieb. Cie"om transformácie v sociál nych slu$-
bách je zní$enie po(tu prijímate"ov v zariade-
niach a ich za(lenenie do be$ného prostredia 

komunity  a  podpora t!ch poskytovate"ov soci-
álnych slu$ieb, ktor!ch prioritn!m záujmom je 
poskytovanie vysokokvalitn!ch sociálnych slu-
$ieb na odbornej úrovni. K"ú(ov!m aspektom 
v procese transformácie je, aby napríklad po 
prechode prijímate"ov zo zariadenia sociálnych 
slu$ieb /DSS/ do domácnosti, v rámci podporo-
vaného b!vania, v tomto nevládli rovnaké pra-
vidlá a stereotypy, aké boli  zau$ívané v pred-
chádzajúcom zariadení. Prioritou je nap3*anie 
"udsk!ch práv pre prijímate"ov sociálnej slu$by. 
Úpln!m základom procesu transformácie je 
individuálne plánovanie v sociálnych slu$bách. 
Mimoriadne dôle$it! je aj proces prinavrátenia 
spôsobilosti na právne úkony  pre prijímate"ov. 
Poslaním moderného zariadenia sociálnych 
slu$ieb by malo by0 poskytova0 kvalitné soci-
álne slu$by prijímate"om na základe individuál-
neho, etického a odborného prístupu, v súlade 
s ochranou "udsk!ch práv a základn!ch slobôd 
tak, aby prijímatelia mohli v budúcnosti vyu$í-
va0 i menej intenzívne formy sociálnej slu$by 
a za(lenili sa do be$nej spolo(nosti.

Niektoré zariadenia sociálnych slu$ieb sú 
e#te len na za(iatku procesu transformácie a u$ 
sa objavil fenomén dein#titucionalizácie. U$ sa-
motn! termín „dein#titucionalizácia“ je tak jazy-
kolamn!, $e sa v#eobecne zau$ívala skratka DI. 

Pojem dein#titucionalizácia v sociálnych 
slu$bách vnímam ako zmenu smerom k posky-
tovaniu sociál nych slu$ieb, ktoré sú zamerané 
na individuálnu podporu $ivota hendikepova-
ného (loveka v jeho prirodzenom prostredí. 
Pre proces dein#titucionalizácie je nevyhnut-
ná spolo(enská zhoda zav7#ená politick!m 
rozhodnutím s následn!mi odborn!mi doku-
mentmi, ktoré podporia a usmernia cel! tento 
proces.  
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Národn! ak(n! plán prechodu z in#titucio-
nálnej na komunitnú starostlivos0 v systéme 
sociálnych slu$ieb na roky 2012 - 2015 je jed-
nou zo základn!ch úloh Stratégie dein#titucio-
nalizácie systému sociálnych slu$ieb a náhrad-
nej starostlivosti v Slovenskej republike, ktorú 
schválila vláda 30. novembra 2011 uznesením 
(. 761/2011. Ambíciou tohto dokumentu je 
premeni0 právo prijímate"a na nezávisl! $ivot 
a za(lenenie sa do spolo(nosti, do reálnej so-
ciálnej praxe.

Dein#titucionalizácia (1alej len „DI“) vo svojej 
podstate predstavuje „proces prechodu klientov 
z tradi(n!ch zariadení sociálnych slu$ieb, kde sú 
fyzicky a mentálne izolovaní od be$ného $ivota, 
do komunitn!ch slu$ieb, ktoré spolu utvárajú 
podmienky pre $ivot zodpovedajúci vä(#inovej 
spolo(nosti, podmienky rovnoprávneho ob(ian-
stva.“ (Národn! ak(n! plán ... , 2011, s. 6)

Cie"om Národného projektu DI je podpora 
procesu transformácie a dein#titucionalizácie 
systému sociálnych slu$ieb, ktor! oslobodí 
prijímate"ov t!chto slu$ieb od závislosti na 
jednom zariadení a namiesto toho poskytne 
komplex kvalitn!ch alternatívnych verejn!ch 
slu$ieb /napr. opatrovate"skú slu$bu, zariadenia 
podporovaného b!vania, od"ah(ovacie slu$by, 
centrá v(asnej diagnostiky, a pod./, ktoré im 
umo$nia slobodn! a nezávisl! spôsob $ivota 
s podporou komunity (odborníkov, (lenov ro-
diny, dobrovo"níkov).

DEIN&TITUCIONALIZÁCIA V ZARIADENÍ SOCIÁL-
NYCH SLU'IEB NA ZA$IATKU 3. TISÍCRO$IA 
O$AMI RIADITE+A

„Nikto z mojich kolegov a ani ja sám by 
sme si nezvolili dobrovo"ne $ivot mimo svojej 
rodiny a nechceli by sme $i0 v „ústavoch“ v pod-
mienkach, v ktor!ch aj dnes, v 21. storo(í, $ijú 
stovky prijímate"ov sociálnych slu$ieb na celom 
Slovensku. Neverím, $e by niekto z nás chcel 
dobrovo"ne $i0 svoj $ivot v závislosti na "u1och, 
ktor!ch by si sám nevybral.  

V sociálnych slu$bách sa pohybujem u$ viac 
ako dvadsa0 rokov a takmer osem rokov sa spo-
lu so svojimi kolegy*ami a kolegami usilujem 
vytvori0 z Domova sociálnych slu$ieb s celo-
ro(n!m pobytom Záti#ie v Osadnom prechod 
medzi sociálnou in#titúciou socialistického 
typu, umiestnenou na samom konci republi-
ky, a progresívnymi alternatívnymi sociálnymi 
slu$bami regionálneho dosahu. 

Základnou my#lienkou dein#titucionalizácie 
v praxi je, aby deti, mláde$ a dospelí prijímate-
lia sociálnych slu$ieb mali prístup k tak!m $i-
votn!m podmienkam a be$n!m ka$dodenn!m 
(innostiam, ktoré sa (o najviac podobajú t!m, 
v ktor!ch $ijú be$ní "udia. To, $e budú sú(as0ou 
komunity, povedie k vytváraniu nov!ch vz0a-
hov a k nov!m skúsenostiam. Moja dlhoro(ná 
prax v sociálnych slu$bách a spolu$itie s "u1mi 
s mentálnym postihnutím ma opráv*uje k ná-
zoru, $e majú neoby(ajné schopnosti v získa-
vaní nov!ch priate"ov a nadväzovaní nov!ch 
známostí. Je pozoruhodné, ako sa mnohokrát 
sebavedomo pohybujú vnútri komunity, ktorá 
je pre nich domovom. Mnohí z nich vynikajú 
v individuálnych zru(nostiach a aktivitách, kto-
ré sú zlo$ité aj pre zdrav!ch "udí.
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ZARIADENIE PODPOROVANÉHO B(VANIA - 
„NÁ& DOM$EK“
Traja mladí chlapci. Pri#li do „ústavu“ v prie-

behu jedného roka, e#te pred „ne$nou“. Vyrástli 
a dospeli v socialistickej in#titúcii kdesi na 
konci sveta. Nechodili do #koly, lebo bola taká 
doba a vlastne ani nebolo kde. Postupne sa 
stali „lídrami ústavu“, neskôr domova, boli naj#i-
kovnej#í, usilovní, pracovití, vnímaví. V#etci tra-
ja majú svoje biologické rodiny, ktoré sa o nich 
nezaujímajú. Pre#lo ve"a rokov. 

Transformovali sme, stavali, menili mnohé.  
Spolo(ne s Bertom, Robom a Marcelom.  

Op!tal som sa jedného z nich: „,o je lep#ie, 
$ivot v domove (i v zariadení podporovaného 
b!vania, do ktorého ste sa pres0ahovali len 
prednedávnom?“

Odpove1: „Toto je predsa ná# dom(ek – my 
sme tu doma. Tu máme pokoj.“

Pre nás s vlastn!mi domami a domácnos0ami 
– zariadenie podporovaného b!vania, pre t!ch-
to mlad!ch mu$ov – ich dom(ek a oáza pokoja. 

Zariadenie podporovaného b!vania ja osob-
ne vnímam ako modernú sociálnu slu$bu, ktorá 

poskytne mo$nosti osobnostného rozvoja a in-
dividuálnej samostatnosti u prijímate"ov, ktorí 
vyrástli v domovoch sociálnych slu$ieb a patria 
svojím $ivotn!m príbehom k t!m, ktorí sa ne-
zmieria s t!m, (o ka$dodenne zostanú odkáza-
ní na in!ch. Na za(iatku 90-tych rokov dvadsia-
teho storo(ia prebehla v Nórsku reforma soci-
álneho systému zameraná na zmenu ubytova-
cích podmienok. Nov!m typick!m ubytovaním 
sa stali domy pre dvoch a$ #tyroch "udí a ka$d! 
z nich mal svoj byt s plochou 50 – 55 metrov 
#tvorcov!ch. Byt sa skladal z ob!va(ky, spálne, 
kuchyne a kúpe"ne. Nov! spôsob b!vania mal 
pozitívny dopad a rodiny nav#tevovali svojich 
mentálne postihnut!ch príbuzn!ch (astej#ie, 
lebo to bolo pre nich "ah#ie a najmä s dosta-
to(n!m priestorom na súkromie. 2ivot v be$nej 
spolo(nosti je nevyhnutn!m predpokladom 
preto, aby mohol by0 ka$d! jednotlivec integ-
rovan! do spolo(nosti – (o v praxi znamená, $e 
musí dosta0 príle$itos0 rozvíja0 vz0ahy a zú(ast-
*ova0 sa na $ivote komunity. Je potrebné, aby 
moderné sociálne slu$by boli charakterizované 
nízkym po(tom prijímate"ov v jednom byto-
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vom dome, aby bolo b!vanie v be$nej bytovej 
zástavbe a aby bola podporovaná realizácia 
be$n!ch denn!ch aktivít pre prijímate"ov, ako 
je práca v chránenej dielni a podobne.  

HUMANIZÁCIA SÚ$ASN(CH POBYTOV(CH 
ZARIADENÍ

Humanizácia sociálnych slu$ieb znamená 
zmenu v zameraní sa na prijímate"a ako na in-
dividualitu, a z toho plynúce súvisiace (innosti. 
Ú(inn!m nástrojom v individualizácii sociálnej 
starostlivosti sú #tandardy kvality, ktoré, verím, 
$e (oskoro uzrú svetlo sveta a za(nú novú eta-
pu kvalitatívnych zmien v sociálnych slu$bách 
na Slovensku. 

SME PRIPRAVENÍ NA DEIN&TITUCIONALIZÁCIU? 
V sú(asnosti mô$eme kon#tatova0, $e zaria-

denia sociál nych slu$ieb vnímajú prijímate"ov 
ako partnerov a pri poskytovaní sociálnych 
slu$ieb dodr$iavajú ich "udské práva, osobnú 
slobodu a ochranu súkromia. Verím, $e ka$dé 

zo zariadení sa pod"a svojich mo$ností sna$í vy-
tvára0 (o najlep#ie podmienky pre stretávanie 
sa s rodinou a priate"mi prijímate"ov. Stravova-
nie má v#ak uniformn! charakter (stravovanie 
sa v jedálensk!ch priestoroch v presne stano-
venom (ase) a prijímatelia nemajú mo$nos0 
v!beru z viacer!ch jedál. V rámci integrácie sa 
zariadenia sna$ia  poskytova0 slu$by, ktoré pod-
porujú vytváranie podmienok pre komunikáciu 
s okolím a pomáhajú prijímate"om integrova0 
sa do spolo(nosti.

Nebude jednoduché meni0 názory "udí 
v prospech dein#titucionalizácie. Aj názory za-
hrani(n!ch odborníkov sa rozchádzajú a nie sú 
jednozna(ne za (i proti DI. Dein#titucionalizá-
cia spo(íva v podpore rozvoja komunitnej siete 
sociálnych slu$ieb, ktorá umo$ní prijímate"om 
najvy##iu mo$nú mieru variabilného $ivota, 
porovnate"ného s vrstovníkmi. Dein#titucio-
nalizácia zmení $ivoty nielen prijímate"om, ale 
tie$ personálu zariadení a "u1om v ich okolí. 
Mô$e by0 vnímaná aj ako práca ohrozujúca 

'ivot cez mre!e'ivot cez mre!e
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The Author presents a view of social services manager on the current state of the de-institutionalization process in Slovakia.  The fa-
cility is part of the National project Assisting the transformation and de-institutionalization of social services, which has been running 
since March 2013 and should be completed by August 2015.

a v niektor!ch 
regiónoch per-
sonálom odmie-
taná, a to najmä 
z dôvodu, $e v za-
riadení pracuje 
viac (lenov jed-
nej rodiny, ktorá 
je na príjmoch 
z pracovného 
pomeru priamo 
závislá. DI a cel! 
proces transfor-
mácie sociálnych 
slu$ieb sa tak sta-
ne pre takéto ro-
diny v!znamnou 
hrozbou. 

Základn!m 
zámerom DI 
musí by0 vytvori0 
a zabezpe(i0 pod-
mienky pre ne-
závisl!, slobodn! 
a plnohodnotn! 
$ivot prijímate-
"ov... $ivot bez 
obmedzení ... 
$ivot, ktor! dosta-
ne nov! zmysel. 

PaedDr. PhDr. 
Ján &renkel - ria-
dite" zariadenia 
sociálnych slu-
$ieb CSS Záti#ie,  
#peciálny peda-
góg, supervízor. 
Vy#tudoval UPJ+ 
v Pre#ove,  u(ite"-
stvo pre primárne 
vzdelávanie na pedagogickej fakulte, absolvo-
val roz#irujúce #túdium #peciálnej pedagogiky 
na PU v Pre#ove a UK v Bratislave.  Pôsobil 15 
rokov ako vychovávate" v Detskom domove 
v Hostoviciach a od roku 2005 je  riadite"om 

Centra sociálnych slu$ieb v Osadnom. Od roku 
2010 pôsobí aj ako #tatutárny zástupca ob(ian-
skeho zdru$enia ROVNOCENNÍ pre "udí so zdra-
votn!m postihnutím. www.csszatisie.sk.

Foto: archív autora
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Sme radi, )e 16. 08. 2013 prijali na#e 
pozvanie  do  „rady“ v Bratislave Mgr. Iveta 
Mi#ová,  riadite"ka republikovej centrály Zdru-
$enia pre pomoc "u1om s mentálnym  postih-
nutím v Slovenskej republike v Bratislave, Ing. 
Edita Kruzsliková,  riadite"ka Domova soci-
álnych slu$ieb prof. K. Matulaya v Bratislave 
a JUDr. Ivan +tub*a  sociálny  a právny poradca 
Spolo(nosti na pomoc osobám s autizmom, 
aby hovorili o práci ale hlavne o ich postre-
hoch a názoroch k dein#titucionalizácii sociál-
nych slu$ieb.  Zhováral sa Slavoj Krupa.

!akujem Vám, "e Ste prijali moje pozvanie.  
Je e#te stále dovolenkové, letné  obdobie. 
Predpokladám, "e ste aj napriek tomu mali 
cez leto pracovn! program v organizáci-
ách, kde pracujete a ktoré vediete ...

Iveta: My máme stále, aj po(as prázdnin,  
plánovan!  program. Venujeme sa proble-
matike obhajoby "udsk!ch práv ob(anov 
s mentálnym postihnutím a pripravovali 
sme nové projekty. Okrem toho sme mali 
v ka#tieli v Mojmírovciach  zaujímavú akciu.  
Pripravili sme  dva kurzy pre dospel!ch "udí 
s mentálnym postihnutím. Kurz „Za$i príro-
du v#etk!mi zmyslami“ a „,akám náv#tevu 
kamaráta alebo kamarátky“. Trojd*ové kur-
zy  sme pripravili v1aka . nan(nej podpore  
z Nemecka a  zo  +vaj(iarského . nan(ného 
mechanizmu. Kurzy viedli  na#i novovy#ko-
lení lektori z rôznych regiónov Slovenska 
pod supervíziou nemeck!ch lektorov. 

Ako ste vybrali ú$astníkov kurzov?

Iveta: Dali sme v!zvu cez internet a zaují-
mavé bolo, $e sa nám prihlásil rovnomern! 
po(et "udí do obidvoch kurzov, dokonca 
rovnak! po(et $ien a mu$ov.

Boli tam tie" ob$ania z DSS?

Iveta: Pripravujeme takéto podujatia u$ 
dlho dobo a na ponuky, ktoré sú na webo-
vej stránke zdru$enia, reagujú tie$ domovy 
sociál nych slu$ieb.   

Ako ste sa cítili v Mojmírovciach?

Iveta: Ve"mi dobre. Je to pre nás známe 
prostredie,  osobne som tam absolvovala 
#túdium, v ka#tieli sme boli ako #tudenti 
ubytovaní a mali sme tam tie$  predná#ky 
u(ite"ov z Pedagogickej fakulty Univerzity 
Kon#tantína Filozofa z Nitry a Katedry soci-
álnej práce Ped.F. Univerzity Komenského 
z Bratislavy.

Venovali ste sa e#te nejak%m in%m aktivitám?

Iveta: Obhajoba práv ob(anov s mentál-
nym postihnutím je stála téma, ktorou sa 
zaoberáme a aokrem toho sme pripravovali 
niektoré nové projekty. 

 A $o sa dialo v  Domove sociálnych slu-
"ieb prof. K. Matulaya?

Edita: My sme v t!chto d*och otvárali nové 
podporované b!vanie pre "udí s mentálnym 
postihnutím. Od 19. 08. 2013 tam nastupujú 
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noví obyvatelia. Projekt sme pripravovali pri-
bli$ne pol roka. Rekon#truovali sme priesto-
ry a viedli sme poradenstvo pre rodi(ov 
klientov, ktorí budú ubytovaní v podporova-
nom b!vaní. 

Ko&kí ob$ania nastupujú do podporované-
ho b%vania?

Edita: V pondelok #tyria a do konca septem-
bra e#te 1al#ích 8 obyvate"ov. 

 Domov prof. K. Matulaya bude ma' od 
pondelka dve podporované b%vania. Ako ste 
vyberali záujemcov o podporované b%vanie?

Edita: Vyberali sme postupne. Najprv 
vznikla rodi(ovská skupinka, kde sme spolu 
o podporovanom b!vaní hovorili. Neskôr, 
ke1  uvideli tie priestory,  ktoré sme vybrali 
pre  podporované b!vanie, tak sa  niektorí 
rodi(ia priamo, aj . nan(ne, zapojili do re-
kon#trukcie - pre svoje dcéry a synov. Samo-
zrejme, $e sme museli splni0 po$iadavky 
zákona a cel! proces umiestnenia prebiehal 
v kooperácii s odborom slu$ieb Bratislavské-
ho  samosprávneho kraja, ktor! má záujem 
na roz#írení komunitn!ch slu$ieb v obciach. 

Ako ste vyberali pracovníkov do podporo-
vaného b%vania?

Edita: Koordinátorom podporovaného 
b!vania je Júlia Krupová, ktorá prejavila 
záujem by0 do prípravy a prevádzkovania 
podporovaného b!vania aktívne zapojená. 
Dve jej kolegyne – terapeutky sa prihlásili, $e 
majú záujem o prácu v b!vaní a teraz vybe-
ráme bytov!ch asistentov, ktorí sa hlásia na 
ná# inzerát. 

Ak% program mala cez leto  SPOSA?

Ivan: Pripravili sme letn!, t!$denn! pobyt 
pre rodiny, ktoré majú postihnuté deti, v Ter-
chovej. Tie$ podobne ako ZPMP,  v spolupráci 
so zahrani(ím, ale i#lo o spoluprácu so 16 za-
hrani(n!mi  dobrovo"níkmi, z viacer!ch kra-
jín - Litvy, Francúzska, Armén ska,  Gruzínska, 

+panielska a Írska. Venovali sa  de0om. T!m 
sme  sme vytvorili podmienky pre poskyt-
nutie  poradenstva a relax  rodi(ov. Z Írska 
pri#li dokonca dvaja dobovo"níci, ktorí majú 
mentálne postihnutie. Chceli sme, aby mohli 
na#i rodi(ia vidie0, $e mentálne postihnutí 
nie sú "udia, o ktor!ch sa treba stara0 ale 
ktorí sa vedia postara0 o in!ch. Podarilo sa 
nám vytvori0 také organiza(né podmienky, 
$e  ka$dé die0a, a bolo ich tam celkovo 13,  
malo jedného dobrovo"ného pracovníka.  
Mali sme tam tie$ terapeutov  a skôr, ne$ 
tam rodi(ia s de0mi pri#li,  pripravili sme 
program.  V#etko kon(ilo tak, $e od dojatia 
a siln!ch zá$itkov  plakali v#etci, rodi(ia, deti 
aj dobrovo"níci.

!akujem za zaujímavé informácie, majú 
tie"  súvislos'  s témou dein#titucionalizácie 
a rozvíjania komunitn%ch slu"ieb, o ktorej 
chcem s Vami hovori'.  Reprezentujete  mi-
movládne organizácie ale aj verejnú správu 
a viete, "e situácia &udí, ob$anov s mentálnym 
postihnutím, ktorí sú v pobytov%ch zariade-
niach sociálnych slu"ieb,  sa dá z h&adiska 
prostredia a klienta pobytov%ch sociálnych 
slu"ieb popísa' tie" takto: prostredie – rodi-
na, odborníci, #kola, verejná správa rozhod-
nú o ob$anovi s  s mentálnym postihnutím, 
z rôznych dôvodov, "e je pre neho dobré, aby 
bol na cel% "ivot  ubytovan% do zariadenia 
sociálnych slu"ieb. On sám nemá  mo"nosti 
ovplyvni' alebo zmeni'  ich rozhodnutie. Ná-
sledne "ije, niekedy a" do konca "ivota, v za-
riadení sociálnych slu"ieb – bez toho, aby mal 
akúko&vek #ancu sa z prostredia domova do-
sta' do be"ného "ivota. Dein#titucionalizácia 
je #anca pre t%chto &udí, aby nemuseli "i' cel% 
"ivot v prostredí domova, ale aby mohli "i' 
v inklúzivnom prostredí v spolo$nosti. Dráma 
v#ak nekon$í, lebo ak umo"níme &u(om, aby 
sa vrátili, hrozí im, "e ich spolo$nos', obec ne-
prijme a nedovolí im "i' v be"nom, prirodze-
nom komunitnom prostredí  obce. Prostre-
die si toti" zvyklo na "ivot, v ktorom &udia 
s postihnutím nemajú miesto,  a preto ich 
neprijímajú   a  odmietajú. Tak sa to stalo  len 
nedávno v Zlat%ch Moravciach a mnohokrát 
predt%m v in%ch lokalitách Slovenska. 
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Edita:  Myslím si, $e zo strany rodi(ov je 
prí(inou ochrany  strach, a tie$ obava, $e im 
niekto ublí$i, $e  nároky prostredia nezvlád-
ne. Preto treba klienta chráni0. Je to tak aj 
zo strany zamestnancov a niekde v pozadí 
je tie$ obava, $e klienti nároky vonkaj#ieho 
prostredia zvládnu a potom ich u$ nebudú 
potrebova0. 

Jedn%m z dôvodov, pre$o ste pre m)a 
osobne  a dúfam tie" pre $itate&ov Integrácie 
zaujímaví, je skuto$nos' – vá# osobn% príbeh. 
Ste odborníkmi v sociálnej práci s &u(mi so 
#peciálnymi potrebami ale zárove) máte 
osobnú skúsenos'  s postihnut%mi de'mi vo 
vlastnej rodine. 

Iveta: Ur(ite je v tom obava rodi(ov, ako vra-
ví Edit, ve1 roky debatujeme na túto tému. 
Je skuto(nos0ou, $e zákon o sociálnych 
slu$bách, ktor! máme od roku 1998 (pred-
t!m zákon o sociálnej pomoci),  umo$*uje 
zria1ovanie chráneného/podporovaného 
b!vania a po jeho prijatí nenastal nejak! 
obrovsk! „boom“. 

Na druhej strane máme na Slovensku 
niektoré príklady dobrej praxe podporova-
ného b!vania. 

Myslím si, $e zamestnanci zariadení soci-
álnych slu$ieb nemusia ma0 obavu zo zmeny 
alebo straty zamestnania, preto$e aj ke1 
dôjde k zmene, na1alej budú klienti potre-
bova0 ich podporu pre svoj $ivot a pôjde len 
o to, ko"ko hodín a akú ve"kú. 

 Situáciu poznám viac zo  strany rodi(ov. 
Rodi(ia naozaj nemajú mo$ností ve"a. Tie$ 
sa p!tajú, (i bude po ukon(ení #koly mo$né, 
aby sa ich deti zamestnali. ,i by mohli praco-
va0 v dielni  na otvorenom trhu práce a keby 
pracovali, (i im bude poskytnutá podpora 
v zamestnaní. Nemáme e#te legislatívne ná-
stroje na podporované rozhodovanie. Ve"a 
problémov nie je e#te dorie#en!ch. )al#ia 
vec je ochranárstvo, ktorého prí(inou je oba-
va, (i u$ mô$em svojho syna dcéru do priro-
dzenej komunity obce pusti0. Uvedomujem 
si to tie$ ako matka syna s postihnutím. 

Pri práci s rodi$mi som  mal skúsenos'  s ro-
di$mi, ktorí mali na za$iatku vysoké ambície 
a o$akávania od pracovníkov. Zamestnanci 
v sociálnych slu"bách sa sna"ia rodi$ov realis-
ticky zorientova'  s mo"nos'ami , ktoré mô"u 
o$akáva' a ktoré mô"e zariadenie sociálnych 
slu"ieb rodi$om splni'. Tie sú samozrejme 
spravidla ni"#ie ako rodi$ia na za$iatku o$a-
kávali ...  To je 'a"k% a bolestn% proces lebo 
sa dot%ka samotnej skuto$nosti a reality  
náro$nej situácie, s ktorou sa dennodenne 
musia zaobera'. Potom sa  ale akosi zmieria 
zo skuto$nos'ou a sú radi, "e je situácia s ich 
synom alebo dcérou zvládnutá. Potom ale 
prídu  odborníci, ktorí hovoria, "e predsa tu 
existuje mo"nos' adaptácie die'a'a, "iaka, 
dospelého $loveka s postihnutím do spolo$-
nosti a "e tento proces je podmienen% tie" 
zmenou postojov prostredia. 

Iveta: Zále$i na tom, v akom veku prichá-
dza ponuka integrácie. Predstavte si rodi(a, 
 ktor! od narodenia svojho syna (i dcéry po-
(úva negatívne správy, (o jeho die0a nevie, 
(o nedoká$e, v#ade sú limity pri posudzova-
ní, v zdravotnej starostlivosti sa dozvie# dia-
gnózy a dá sa to zhrnú0, $e v#ade po(úvame 
o de0och s postihnutím nie(o negatívne. 

Edita: Ja si myslím, $e ka$dá zmena bolí. 
Najprv sa  nastavím na danú realitu a potom 
niekto príde aza(ne tú realitu meni0. Je zrej-
mé, $e to bude mo$né len vtedy, ke1 budem 
chcie0 aj ja. Zmena je mo$ná len postupn!mi 
krokmi. Rodina musí rie#i0 mno$stvo náro(-
n!ch situácií, a ke1 sa má zmeni0 aj to, (o 
funguje, je to 0a$ké. Ale stretávam sa s t!m, 
$e po nejakom (ase rodi(ia menia svoj po-
stoj. Jedna matka mi povedala: „Ja sa u$ tak 
te#ím, kedy pôjde Renátka do podporované-
ho b!vania“. Viem, $e by mi tieto slová e#te 
pred dvomi rokmi nepovedala. Potrebovala 
(as, je to pôrod, proces, v ktorom sa rodi(ia 
sami musia stoto$ni0 s nov!mi mo$nos0ami. 
Potom ten postoj rodi( vy$aruje a vlny za-
chytáva aj ich dcéra. 

INTEGRÁCIA / …KAŽDÁ ZMENA BOLÍ

integracia_1_13.indd   60 28.10.2013, 9:39:12



61

Ivan:  Neviem, kde za(a0. Ide o viac problé-
mov z ktor!ch sa ten základn! skladá. Prv!m 
je potreba v(asnej diagnostiky a terapie. 
V tejto oblasti vidím absolútnu absenciu 
tohto dôle$itého (lánku pre 1al#í $ivot (lo-
veka s postihnutím. Nemáme regionálne 
pracoviská pre diagnostiku a terapiu a nepra-
cujú tam tímy odborníkov, ktoré by dokázali 
de0om s autizmom efektívne pomôc0. Ch!-
bajú  odborne spracované programy a táto 
oblas0, napr. individuálne plánovanie rozvoja 
osobnosti, sa len pomaly rozbieha. Nepripra-
venos0 ob(anov na integrovanie do spolo(-
nosti kon#tatujú viaceré aj nami realizované 
v!skumy  a ich závery. In!m problémom je, 
$e nám ch!bajú sociálne programy pre "udí 
s autizmom v období od 15 – 18 roku, ktoré 
by prepojili ich $ivotnú cestu v príprave na 
1al#í $ivot. Myslím si $e jedno zariadenie soci-
álnych slu$ieb ako je DSS ROSA, ktoré pripra-
vuje klientov po ukon(ení základnej #koly,  je 
stra#ne málo pre "udí s postihnutím  na celom 
Slovensku. Bolo by potrebné, aby boli naviac 
takéto zariadenia diferencované pod"a indivi-
duálnych potrieb "udí s postihnutím. 

!akujem Ivan, zaujímalo by ma, ako  sa  ro-
di$ia pozerajú na mo"nosti osamostat)ova-
nia sa a relatívne nezávislého "ivota ich detí.

Ivan: Rodi(ov zjednocuje strach o budúc-
nos0 svojich detí. Na jednej strane ich ne-
chcú umiestni0 do celoro(n!ch domovov so-
ciálnych slu$ieb ,na druhej strane sa ni( také 
nerobí, (o by umo$nilo iné rie#ene. Otázkou 
je aj stav ekonomiky #tátu,  a s t!m súvisiace 
(asové otázky, ako realizova0 transformáciu. 
Na Slovensku zrejme nie je ve"a odborníkov, 
ktorí majú na to odborné predpoklady. 
Rodi(ia si v zásade ani sami nevedia kon-
krétne predstavi0, (o to bude pre nich a ich 
deti znamena0, potrebujú osvetu, pozna0 aj 
ekonomické dôsledky pre ich rodinu, vypl!-
vajúce z umiestnenia ich detí v komunitnom 
b!vaní. Osobne by som nemal problémy 
s t!m, aby môj syn b!val v podporovanom 
b!vaní ale chcel by som, aby aj pracoval. Ani 
tieto mo$nosti nie sú primerané potrebám 
"udí s postihnutím. Myslím, $e môj syn by 

tie$ nemal problémy s b!vaním a prácou. 
Presved(uje ma o tom jeho správanie na po-
bytoch, kde vyh"adáva spolo(nos0 a nájde si 
sám svoje miesto pri práci v kuchyni. )alej si 
myslím, $e v na#ej spolo(nosti ch!ba dobre 
organizovaná kampa*, zameraná na spo-
lo(nos0 celkovo, lebo aj v sú(asnosti sa stre-
távame s negatívnymi postojmi verejnosti. 
Pritom, v minulosti boli "udia s postihnutím 
prirodzenou sú(as0ou prostredia komunity 
obce. Potom sme ich segregovali od spo-
lo(nosti, v #kole, vo verejnom $ivote a ich 
návrat narú#a kruhy zau$ívaného spôsobu 
$ivota spolo(nosti. 

Hovoríme o rodi$och a spolo$enskom 
prostredí ale proces zmeny dein#titucionali-
zácie sa dot%ka tie" pracovníkov v sociálnych 
slu"bách. Existuje viac siln%ch odborn%ch ar-
gumentov, ktoré potvrdzujú správnos' dein-
#titucionalizácie zariadení sociálnych slu"ieb 
a "ivot &udí s postihnutím v integrovanom 
komunitnom prostredí. Detské domovy sú 
toho dôkazom Odborníci nespochyb)ujú 
potrebu transformácie detsk%ch domovov 
a v%hodu "ivota napr. v náhradnej  profesi-
onálnej rodine. Argumenty pre dein#titucio-
nalizáciu detsk%ch domovov platia rovnako 
pre domovy sociálnych slu"ieb. Otázkou je, 
pre$o sú pobytové zariadenia pre &udí s po-
stihnutím na(alej najviac frekventovan%m 
a akceptovan%m spolo$ensk%m rie#ením, ak 
tieto argumenty platia? 

Iveta: Dvadsa0 rokov po(úvame o tom, $e 
preká$kou dein#titucionalizácie je nedosta-
tok . nancií, resp. zlá ekonomická situácia 
#tátu. Teraz ale Európska únia vy(lenila pre 
Slovensko fondy, ktoré sú ur(ené na dein#ti-
tucionalizáciu. Tak$e sa uká$e, (i spolo(nos0 
naozaj pova$uje dein#titucionalizáciu za 
potrebnú a nevyhnutnú. Teraz je tá #anca. 
Narazili sme na problémy realizácie ale tie 
budeme musie0 rie#i0.   Dein#titucionalizáciu 
nemô$e realizova0 ministerstvo, minister-
stvo mô$e preto vytvori0 podmienky ale 
realizova0 ju budeme musie0 my. 
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Edita, aké  sú postoje pracovníkov zariade-
ní ktoré vedie#, k dein#titucionalizácii ?

Edita:  Preva$ná (as0 pracovníkov si zod-
povedne zastáva svoju pracovnú pozíciu. 
Posunú0 postoje pracovníkov mô$u len 
osobnosti medzi nimi, ktorí sú príkladom 
a sami sú presved(ení o potrebe dein#titu-
cionalizácie. Myslím si, k zmene postojov 
pracovníkov mô$e dôjs0 vtedy, ke1 sa na 
proces pozerajú z pozície klienta. Zmena 
prostredia je dôle$itá práve pre klienta 
a ke1 tento fakt prijme, potom sa aj postoje 
pracovníkov menia. Dobr!m príkladom je 
jeden ná# klient, ktorého sme doporu(ili 
pracova0 v Radni(ke so skú#obnou dobou 
tri mesiace. Samozrejme, $e sa v práci na#iel 
a po (ase, ke1 nás pri#iel nav#tívi0, povedal, 
$e by nechcel do domova chodi0. Pote#ilo 
ma to. U nás mal „v#etko“, mal stravu, mal 
priate"ov, mal ochranu pred nebezpe(ím 
ale ne$il svoj vlastn! $ivot.  Pri vä(#ích za-
riadeniach, vä(#om kolose je to s postojmi 
pracovníkov 0a$ké, lebo systém prevádzky 
ich nepustí. Je to potom 0a$ké. 

Pozoruhodné je, "e odborné dôvody dein-
#titucionalizácie $as' odborníkov nielen uzná-
va ale aj realizuje, iní ich uznávajú ale myslia 
si, "e ich nie je mo"né v sú$asnosti realizova'.  
Nie je mo"né obchádza' skuto$nos', "e exis-
tujú tie" záva"né právne dôvody, pre ktoré je 
dein#titucionalizácia nevyhnutná. 

Iveta: To je moja srdcová zále$itos0, lebo 
Slovenská republika v roku 2010 rati. kovala 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravot-
n!m postihnutím, ako aj op(n! protokol. 
V!bor pre osoby so zdravotn!m postih-
nutím pri MPSVaR SR, ktorého sme spolu 
s JUDr. +tub*om (lenmi, sa t!mito otázkami 
tie$ zaoberá. Nie som v pozícii, ktorá by ma 
opráv*ovala bráni0 #tát ale vidím,  $e po-
maly dochádza k implementácii prijat!ch 
zásad. Potrebujeme nau(i0 "udí uplat*ova0 
svoje práva. Pracujeme s dospel!mi "u1mi 
s mentálnym postihnutím v tejto oblasti, 
a tie$ trochu s rodi(mi. Potrebujeme reali-
zova0 osvetu, semináre, diskusie, aby bolo 

pre pracovníkov , rodi(ov aj klientov zrejmé, 
kam sa majú obráti0, ke1 potrebujú uplatni0 
prijaté právne normy. Potrebujeme dosiah-
nu0, aby sa "udia neobracali v t!chto veciach 
na +trasburg alebo OSN ale aby sme vytvo-
rili také prostredie, ktoré má samé záujem 
presadzova0 právo v $ivote "udí s postihnu-
tím. 

Zaujímav% je príklad na#ich sebaobhajcov, 
s ktor%mi pracujeme dlhé roky a stretávame 
sa t%"denne, $asto majú iné postoje a názory 
ako ich rodi$ia. Rozchádzajú sa v poh&adoch 
na "ivot a vedia si predstavi', ako by mal ten  
ich  vyzera'. 

Ivan:  Neuplat*ovanie právnych noriem má 
prí(inu tie$ v tom, $e ak nie je poru#ovanie 
normy sankciované, nie je ani $iadny prak-
tick! dôvod normu dodr$iava0. Dohovor 
o právach osôb so zdravotn!m postihnutím 
ako tak!,  neobsahuje sankcie za  poru#o-
vanie. Nemyslím si, $e sa budú pripravova0 
za poru#enie dohovoru sank(né opatrenia. 
Podobne ako vyhlásenia OSN, ktoré niekto-
ré #táty uplat*ujú, iné nie, práve preto, $e 
nie sú sankcionované. V#etko je to na dlhé 
lakte a (as r!chlo plynie. Nie je náhoda, $e 
samootn! v!bor nie je priamym poradn!m 
orgánom vlády, hoci to tak donedávna bolo, 
ale poradn!m orgánom iného poradného 
orgánu vlády.

Iveta: Ja si myslím, $e podstatou problému 
je nedôvera v spolo(nosti vo(i "u1om s po-
stihnutím, $e sú schopní  $i0 rovnocenn! 
$ivot, sú pod"a nej menejcenní, je to boj 
s predsudkami spolo(nosti. Zlaté Morav-
ce sú v t!chto d*och príkladom nedôvery 
a strachu z prítomnosti postihnut!ch ob(a-
nov v komunite obce. Predstavitelia mesta 
sa postavili proti tomu, aby obyvatelia do-
mova b!vali v ich strede, a to sme videli tie$ 
v Modre, kde sa potom do rie#enia zapájajú 
politici. T!m, $e sme t!ch "udí  schovali, od-
lo$ili, tak sa teraz spolo(nos0 bráni, lebo má 
obavy z ohrozenia. 
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Isté postoje verejnosti sú neprimerané, 
odmietavé. Ale ako sa mô"eme $udova' po-
stojom verejnosti, ke( sa odborníci, právnici 
nezastanú úplne jasne a zrozumite&ne  za prí-
behy a "ivot &udí s postihnutím?

Ivan: Mala by najprv prebehnú0 diskusia 
medzi odborníkmi. Nemô$eme po(íta0 
s t!m, $e 20 % odborníkov, ktorí pova$ujú 
za dôle$ité transformova0 sociálne slu$by-
,zmení postoje 80% odbornej verejnosti, 
ktorí pova$ujú sú(asn! stav za dobr!. Vplyv 
v!skumu a v!sledkov vedeckého skúmania 
nie v spolo(nosti cíti0.  Nie je cíti0 ani vplyv 
právnikov na zmenu. Právnici v oblasti 
dodr$iavania "udsk!ch práv zdravotne zne-
v!hodnen!ch netvoria ucelenú odbornú 
komunitu. Nakoniec zví0azí názor, $e to, 
pre(o sú postihnutí "udia a "udia s du#ev-
n!mi poruchami izolovaní od spolo(nosti,  
vlastne spolo(nos0 chráni. 

Máte skúsenos' s arogantn%m správaním 
verejnosti? 

Iveta: My sme to za$ili v kauze, v ktorej sa 
dve u(ite"ky u(iace rómske deti obrátili na 
ministra. V liste mimo iného napísali nie 
práve naj#0astnej#ie vyjadrenia smerom 
k $iakom s mentálnym postihnutím. My sme 
sa ako zdru$enie ohradili a napísali sme, $e 
s ním nesúhlasíme. ,o sa potom stalo, bolo 
nepríjemné, lebo sme na internete otvorili 
diskusiu k tejto téme. Nastala neo(akávane 
silná agresívna reakcia proti integrácii po-
stihnut!ch $iakov. Internet je samozrejme 
anonymn! a "udia s vtedy dovo"ujú napísa0 
viac, ako ke1 sa vie, kto  to pí#e. Nemô$em 
v#ak poveda0, $e je to tak stále,  ale sú situá-
cie, v ktor!ch sú prejavy verejnosti nepríjem-
ne a neadekvátne. 

Edita: My sa s negatívnym postojom verej-
nosti nestretávame. Ob(ania, ktorí b!vajú  
v blízkosti ná#ho zariadenia, sa presved(ili, 
$e "udia s postihnutím nie sú nebezpe(-
ní  a správajú sa k nám normálne. Vidíme 
to tie$ v na#ich aktivitách, napríklad na#e 
divadlo malo jediné hercov s mentálnym 
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 postihnutím ale nestretli sme sa so $iad-
nym odsudzovaním, odporom alebo pre-
ká$kami.

Ivan: My sa stretávame zo strany verejnosti 
skôr so zvedavos0ou. 6udia v komunite chcú 
o $ivote na#ich klientov nie(o vedie0. Museli 
sme im vysvetlova0 a dáva0 informácie ale 
my máme malé mo$nosti robi0 osvetu pre 
verejnos0. Nie je rozpracovaná systematická 
osveta v masmédiách. Je to viac fragmentál-
ne a (asto previazané na sviatky.

Iveta: Áno je to tak, máme dobré, mo$no 
viac dobr!ch skúseností. Ale skúste vyhlá-
si0 v médiách, $e od tohto septembra budú 
v#etky deti so zdravotn!m, mentálnym po-
stihnutím integrované v be$n!ch triedach. 
Ako bude reagova0 verejnos0. Je pekné, $e 
verejnos0 dobre reaguje na na#e aktivity, 
hlavne pred Vianocami, ja to nevnímam 
ako pozitívne postoje verejnosti. My predsa 
hovoríme o tom, ako vytvori0 podmienky 
pre za(lenenie "udí s postihnutím do spo-
lo(nosti. Myslím si, $e situácia nie je a$ taká 
ru$ová. Pokia" sa pohybujeme vo svojom 
prostredí, tak áno, ale akonáhle by sme ho 
chceli prekro(i0, u$ sa stretávame s odpo-
rom. Povedomie spolo(nosti má e#te stále 
ve"ké rezervy. 

Ostáva e#te otázka, $i nachádzate porozu-
menie v téme  dein#titucionalizácie s in%mi 
organizáciami? 

Ivan: Na#a komunita je pozitívne nastavená 
k dein#titucionalizácii. Prevláda názor, $e by 
mala by0 diferencovaná pod"a potrieb klien-
tov. Rodi(ia pre$ívajú z roka na rok ale len 
máloktorí rozm!#"ajú o budúcnosti a pod-
mienkach, ktoré by mali ma0 ich (lenovia 
v budúcnosti. 

Edita: My sme za(ali s vytváraním podmie-
nok $ivota pre na#ich klientov v podporova-
nom b!vaní. Myslím si, $e ka$d! klient potre-
buje inú mieru sociálnej podpory. Uvedomu-
jem si, aká je dôle$itá podpora zria1ovate"a. 
Ak má riadite" víziu  dein#titucionalizácie ale 
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nará$a na in! postoj zria1ovate"a, len 0a$ko 
mô$e zmeny presadi0. Ka$dé #tyri roky nastá-
va na kraji personálna zmen, a t!m aj nová 
situácia a úlohy. Ke1 sa postoje zria1ovate-
"a menia, potom sú u$ aj riaditelia opatrní 
a strácajú záujem na realizácii zmien. Musí 
by0 aj na kraji tím, ktor! vidí 1alej ako je neja-
ké krátke obdobie roka. 

Iveta: Tam, kde sa ja pohybujem, nenará-
$am na rozdielne postoje. Skôr je to diskusia 
o tom, kto potrebuje by0 integrovan! a my 
si myslíme, $e to potrebujú v#etci, nielen 
niektorí. Áno, aj ja sama som si to nevedela 
kedysi predstavi0. Hovorili sme si, $e je integ-
rácia dôle$itá pre t!ch, ktorí sú v strednom, 
"ahkom  pásme mentálneho postihnutia, ale 
zistili sme, $e tadia" cesta nevedie. Integrácia 
a najmä za(lenenie (inklúzia)je pre v#etk!ch 
"udí s mentálnym postihnutím. 

Edita: Tie$ to tak vidím, $e poskytnutie príle-
$itostí pre integráciu "u1om s rôznou mierou 
sociálnej odkázanosti je dobr! krok. Vidíme 
to v podporovanom b!vaní, kde si klienti 
sami navzájom pomáhajú, vzájomne sa u(ia. 
Aj v podporovanom b!vaní je dôle$it! indi-
viduálny program ka$dého obyvate"a tak, 
aby mal mo$nos0 realizova0 svoje osobné 
plány.      

Tému, ktorú sme otvorili, nie je mo"né 
uzavrie' t%mto rozhovorom. Naopak, skôr ju 
zase otvárame, aby sme nezastali.  !akujem 
Vám za vá# $as, va#e cenné slová, my#lienky 
a opísané skúsenosti. (Sved$í o tom tie" sku-
to$nos', "e 26. 08. 2013 mesto Zlaté Moravce 
a Nitriansky samosprávny kraj uznali petíciu 
ob$anov proti ubytovaniu obyvate&ov z do-
mova sociálnych slu"ieb v komunite obce 
Zlaté Moravce, a doporu$ili  ubytovanie síce 
v peknej prírodnej zóne dva kilometre od Zla-
t%ch Moraviec ale mimo komunity obce.) 

Ing. Edita Kruzslíková (1963) nastúpila do 
DSS prof. Karola Matulaya ako ekonómka v roku 
1995. Od roku 1997 pracuje ako riadite"ka tohto 
zariadenia. Po(as jej pôsobenia pre#lo zariade-
nie mnoh!mi zmenami (vznik autistického úse-
ku, rozvoj vo"no(asov!ch aktivít, najmä divadla 
KAMKO, práca s rodi(ovsk!mi skupinami, pre-
transformovanie denného zariadenia na denné 
a pobytové, otvorenie Zariadenia podporova-
ného b!vania, vytvorenie Regionálneho pora-
denského centra pre osoby s autizmom a in!mi 
v!vinov!mi poruchami, vzdelávania zamestnan-
cov DSS v oblasti autizmu a pod.). Od roku 2012 
je zariadenie aj #pecializovan!m zariadením pre 
osoby s pervazívnou v!vinovou poruchou.

Bola (lenkou pracovnej skupiny pri tvor-
be materiálu „Podmienky kvality sociálnych 
slu$ieb v kompetencii BSK“. V zariadení pod-
poruje rozvoj dobrovo"níctva. Absol vovala 
v!cvik „Sexuálna v!chova u "udí s mentálnym  
postihnutím“ a získala osved(enia na trénera 
v tejto oblasti. Ako (lenka ZPMP absolvovala 
vzdelávanie „Profesionalizácia práce v miest-
nych zdru$eniach ZPMP“.

Podporuje prirodzenú integráciu a inklúziu 
"udí s mentálnym postihnutím, a to vo v#etk!ch 
oblastiach ich $ivota. V sú(asnom období naj-
vä(#ím úspechom je ví0azstvo divadelného 
kolektívu KAMKO na celoslovenskej prehliadke 
amatérskych divadiel, kde ich odborná porota 
vysoko ocenila a so svojou hrou „h"ADÁM 0a 
EVA“ zví0azili medzi v#etk!mi zú(astnen!mi 
slovensk!mi amatérskymi divadlami.
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PhDr. Iveta Mi#ová (1960) $ije v Bratislave, 
od roku 2000 pracuje ako riadite"ka Republiko-
vej centrály Zdru$enia na pomoc "u1om s men-
tálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR). Je vydatá,  
má tri dospelé deti, troch vnukov,  najstar#í syn 
Martin má Downov syndróm. 

Vy#tudovala sociálnu prácu so #pecializáciou 
na #peci. cké pedagogické problémy. Absolvo-
vala sociálno psychologick! v!cvik, kurz super-
vízie, kurz programu verejnej politiky. Od roku 
1990 je (lenkou ZPMP v Petr$alke, kde v rokoch 
1994-1997 pôsobila vo funkcii predsední(ky. 
Od  roku 1997 – 2000 bola podpredsední(kou 
ZPMP v SR. Od roku  2004 sa anga$uje v Národ-
nej rade ob(anov so zdravotn!m postihnutím 
v SR, kde pôsobí vo funkcii podpredsední(ky. 
Je (lenkou Asociácie supervízorov a sociálnych 
poradcov a (lenkou Spolo(nosti Downovho 
syndrómu. 

V práci sa venuje najmä obhajovaniu práv 
a záujmov "udí s mentálnym postihnutím, 
ovplyv*ovaniu postojov verejnosti, boju proti 
predsudkom a diskriminácii, pripomienkova-
niu návrhov zákonov a  iniciovaniu  nov!ch, 
mana$mentu realizácie celoslovensk!ch i za-
hrani(n!ch projektov, poskytovaniu sociálneho 
poradenstva a vzdelávacím aktivitám. V sú(as-
nosti je (lenkou V!boru pre osoby so zdravot-
n!m postihnutím,  (lenkou V!boru pre v!skum, 
vzdelávanie a v!chovu v oblasti "udsk!ch práv 
a rozvojového vzdelávania, (lenkou V!boru 
expertov pre dein#titucionalizáciu a (lenkou 
Riadiaceho v!boru pre NP DI.     

JUDr. Ivan &tub0a je advokátom, projek-
tov!m mana$érom ob(ianskeho zdru$enie 
SPOSA, kde poskytuje aj sociálne poradenstvo. 
Je otcom 21 ro(ného autistického syna, (o ho 
viedlo k záujmu o problematiku kvality $ivota 
"udí postihnut!ch autistick!m syndrómom, 
ktor! realizuje aj vo forme autorstva, mana-
$ovania a spolu rie#enia viacer!ch grantov!ch 
projektov s celoslovenskou pôsobnos0ou v ob-
lasti autizmu. Zárove* je aj autorom koncepcie 
zamestnávania zdravotne postihnut!ch "udí 
so zameraním na osoby s autizmom, vybranej 
v roku 2011 MPSVaR SR. Pôsobí ako riadny (len 
V!boru pre osoby so zdravotn!m postihnutím, 
ktor! je stálym odborn!m orgánom Rady vlády 
Slovenskej republiky pre "udské práva, národ-
nostné men#iny a rodovú rovnos0. 
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLU2IEBDOMOV SOCIÁLNYCH SLU2IEB SLATINKA 
VV LU,ENCI

Satmárok v domovoch sociálnych slu$ieb v Sla-
tinke, Pohorelskej Ma#i, Kirti – ,elároch v ro-
koch 1950 – 1989“) sa do(ítame, ak! bol dôvod 
zriadenia ústavu pre mentálne znev!hodnené 
deti. V uvedenej práci sa  uvádza: „Ve"ké izby 
v ka#tieli neboli vhodné pre star!ch "udí, preto 
ich pres0ahovali do Lu(enca, a tam zriadili ústav 
sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnu-
té deti vo veku od 3 do 12 rokov“. Klientom  

Ústav sociálnej starostlivosti – O#etrovací 
ústav pre deti, Opatová – Slatinka v Lu(enci 
pod t!mto názvom v auguste roku 1951 sa 
v domove v Slatinke za(ali poskytova0 sociálne 
slu$by de0om s mentálnym znev!hodnením. 

V ka#tieli v Slatinke bol pôvodne zriaden! 
domov dôchodcov. V písomn!ch prame*och 
(Kraj*áková, K.: „,innos0 reho"n!ch sestier 
kongregácie milosrdn!ch sestier sv. Vincenta – 
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sociálnu  starostlivos0 poskytovali reho"né ses-
try Satmárky z rádu sv. Vincenta. Na základe 
údajov z uvedenej práce si vieme vytvori0 ob-
raz o $ivote v ústave v rokoch socializmu. Sestra 
Sapiencia spomína: ... „ke1 som koncom roka 
1955 pri#la do Slatinky, v ústave bolo u$ 95 detí. 
Spo(iatku sa nevykonávala #peciálna v!chovná 
(innos0. Sestry deti opatrovali a mali pri nich 

dozor. V lete boli chodiace deti cel! de* von-
ku vo vyhraden!ch priestoroch, upraven!ch 
pre ne. Tam sa hrali i stravovali ... Za(iatky 
boli 0a$ké. V ústave nebolo ústredné kúrenie, 
teplá voda. Na 95 detí v ústave bolo 7 sestier. 
Neskôr sa pri#lo na my#lienku, $e zdrav#ie 
deti by bolo treba vychováva0, rozvíja0 ich 
motoriku, pamä0. Tak vznikli dve v!chovné 
skupiny“ – toto sú spomienky reho"nej  sestry, 

INTEGRÁCIA / DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLATINKA V LUéENCI

ktorá v domove v Slatinke pracovala. Sú to v#ak 
aj spomienky klientov domova, ktorí v na#om 
domove $ijú a u ktor!ch aj táto in#titucionálna 
etapa tvorí sú(as0 ich $ivotnej histórie. Kvalita 
$ivota v domove sa v 80. a 90. rokoch minulého 
storo(ia trochu zv!#ila. To podstatné sa v#ak 
e#te dlhé roky nezmenilo. A$ v roku 2008 sa 
v domove za(alo uva$ova0 o tom, $e zariadenie 
je potrebné transformova0 a opusti0 neú(elovú 
budovu ka#tie"a.

Milan Cháb v svojej knihe „Sv&t bez ústa-
vu“ hovorí, $e ústavy majú dvere otvorené 
len dovnútra. 2e, ke1 sa raz (lovek do ústavu 
dostane, len málokedy sa mu podarí vráti0 sa 
do normálneho $ivota. Je to tak. Vo ve"k!ch 
domovoch nie je mo$né pripravi0 klientov na 
samostatn! $ivot. V domove platia celkom iné 
pravidlá, sú v *om zau$ívané celkom iné ka$do-
denné rituály ako  v be$nom svete. Ke1 sa raz 
niekto stane klientom ve"kého ústavu, s najvä(-
#ou pravdepodobnos0ou zostane klientom do 
konca svojho $ivota. Vä(#ina klientov domova 
v Slatinke sa do ústavu dostala v detskom veku 
a pre$ili v *om 30 – 40 rokov, vä(#inu svojho 
$ivota.

Tak otvorme dvere a pozrime sa, ako done-
dávna vyzeral $ivot "udí, ktorí tu $ili.

Rozporuplné postoje a prístupy k "u1om 
s mentálnym znev!hodnením odbornej i laic-
kej verejnosti ovplyv*ovali aj zamestnancov 
domova. Postoje a správanie "udí v in#titúcii 
tvoria jej kultúru a ur(ujú jej charakter aj vo 
vz0ahu ku klientom. Pred za(atím procesu 
transformácie a$ 65 % zamestnancov domova 
v priamom kontakte s klientmi tvorili zdravot-
nícki pracovníci a o#etrovatelia, 20 % pedago-
gickí zamestnanci a len 5 % sociálni pracovníci. 
O ochranárskom prístupe a nedôvere v schop-
nosti "udí s mentálnym znev!hodnením jasne 
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hovoria v!stupy zo vstupného dotazníka, ktor! 
pracovníci Rady pre poradenstvo v sociálnej 
práci dali vyplni0 v#etk!m zamestnancom do-
mova pred za(atím transformácie zariadenia. 

Na otázku: „Ak! je hlavn! cie" Va#ej organizá-
cie?“ 50 % zamestnancov odpovedalo, $e hlavné 
poslanie organizácie vidia v ochrane a bezpe(-
nosti klientov, 34 % zamestnancov pova$uje 
klientov za neschopn!ch sa samo obhajova0, 
22 % zamestnancov si myslí, $e klienti nie sú 
schopní pomenova0 svoje potreby, 62 % zamest-
nancov zastáva názor, $e predpoklady klientov 
pre samostatn! $ivot sú len ve"mi nízke.

„2ivot na zámku“ - názov jedného romantic-
kého seriálu. Názov, ktor! v nás spú#0a fantáziu 
a predstavy pä0hviezdi(kového hotela. Kto by to 
nechcel za$i0? 6udia, ktorí na zámku pre$ili vä(#i-
nu svojho $ivota, v#ak majú iné sny a predstavy 
o svojom $ivote. 2i0 v ka#tieli, v budove, v ktorej 
z dôvodu jej historickej hodnoty nebolo mo$né 
zásadnej#ím spôsobom zrekon#truova0 jej inte-
riér,  znamenalo aj mno$stvo schodov a archi-
tektonick!ch bariér. Delenie sa o svoj súkromn! 
priestor v svojej izbe s 1al#ími, v jednom (ase a$ 
15 spolub!vajúcimi. B!va0 na zámku nebol pre 
klientov domova $iadny luxus.

Právo (loveka na intimitu – spolo(né sprchy, 
toalety, spálne. Kde na jednom mieste $ije ve"a 
"udí - intimita a "udské práva idú bokom ... pre-
vádzka organizácie musí fungova0.

Prednedávnom, ke1 e#te klienti domova $ili 
v ka#tieli. Vä(#ina náv#tevníkov mohla s obdi-
vom sledova0 nádhernú v!zdobu, obrazy, v!-
robky klientov a úprimne poznamena0, $e v do-
move $ijú ve"mi #ikovní "udia. Áno, bolo to tak. 
Klienti domova sa ka$dodenne v rámci pracov-
nej terapie zdokona"ovali v rôznych kreatívnych 
technikách. Nau(ili sa mno$stvo zru(ností – tka0 
koberce, vyrobi0 si hrn(ek z hliny, uplies0 ko#ík, 
ma"ova0 (i vy#íva0. Nikto ich v#ak neu(il to, (o je 
v $ivote naozaj dôle$ité – títo #ikovní "udia neve-
deli, ako sa nakupuje v obchode, ako sa cestuje 
v mestskej doprave, ako sa treba správa0 na ulici, 
ako sa zorientova0 v meste, ako sa správa0 k cu-
dzím "u1om, ako si navari0 jednoduché jedlo ... 

Cesta von z in#titúcie bola dlhá a e#te stále 
nie sme na jej konci. Zmeni0 in#titúciu, jej zna-
ky, správanie "udí nie je len v tom, $e sa pres0a-
hujete, $e klientom vytvoríte lep#ie ubytovacie 
podmienky. Ove"a 0a$#ie je meni0 postoje "udí, 
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ich pracovné rituály, na ktoré si za dlhé roky 
zvykli, ich myslenie. Ak chceme, aby bol $ivot 
"udí s mentálnym znev!hodnením kvalitnej-
#í, aby sa stali plnohodnotn!mi ob(anmi, tak 
musíme meni0 aj postoje verejnosti. 6udí, ktorí 
majú (asto obavy z nepoznaného. V $ivote je 
dôle$ité nájs0 niekoho, kolegov, priate"ov, part-
nerov, ktorí nám pomô$u h"ada0 tú správnu 
cestu a pomô$u nám prekonáva0 preká$ky, pre-
to$e na nevychoden!ch cesti(kách je preká$ok 
ve"mi ve"a. My, v Slatinke sme mali #0astie, $e 
na na#ej doteraj#ej ceste z in#titúcie sme stretli 
ve"a "udí, ktorí nám pomohli a stále pomáhajú 
a ktorí nám pomohli uvedomi0 si, aké ve"ké li-
mity v $ivote klientov domova spôsobuje $ivot 
v in#titúcii. 

Klienti domova v Slatinke od roku 2008 
postupne z ka#tie"a odchádzali. Pres0ahovali 
sa do rodinn!ch domov v meste, kde za(ína-
jú $i0 celkom in! $ivot. 2ivot ve"mi podobn! 
takému, ako $ijeme v#etci. Koncom roka 2012 

sme ka#tie"  de. nitívne zatvorili. V Slatinke sa 
sociálne slu$by ob(anom s mentálnym zne-
v!hodnením poskytovali 60 rokov. Neboli to 
len zlé roky, "udia v ka#tieli za$ívali aj pekné 
chvíle. Doba sa v#ak mení, a to, (o bolo dobré, 
#tandardné pred 60 rokmi, je u$ dnes celkom 
iné. Socializmus, po(as ktorého sa "udia s hen-
dikepom schovávali, zatvárali do ústavov mimo 
be$ného sveta, skon(il pred 23 rokmi. Dnes je 
u$ "u1om s mentálnym znev!hodnením mo$né 
poskytova0 lep#ie, kvalitnej#ie slu$by. Umo$ni0 
im, aby mali právo obohati0 spolo(nos0 svojou 
jedine(nos0ou. Myslím si, $e zmeni0 systém so-
ciálnych slu$ieb je ve"ká v!zva, ale zárove* je to 
aj na#a povinnos0.

Pou$ité zdroje:

— KRAJ=ÁKOVÁ, K. : „,innos0 reho"n!ch sestier 
kongregácie milosrdn!ch sestier sv. Vincenta 
– Satmárok v domovoch sociálnych slu$ieb 
v Slatinke, Pohorelskej Ma#i, Kirti – ,elároch 

v rokoch 1950 – 1989“ 
(diplomová práca)
— CHÁB, M. : Sv&t bez 
ústavú“. 1. vyd. Praha : 
QUIP, 2004. 83 s.

TEXT: 
Denisa Nincová

FOTO: 
Petra Daubnerová
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DELIVERING THE PROMISE OF COMMUNITY LIVING: 
A PERSPECTIVE FROM THE UNITED KINGDOM

SPLNENIE S+UBU KOMUNITNÉHO 'IVOTA : 
POH+AD ZO SPOJENÉHO KRÁ+OVSTVA

David Towell

ÚVOD
Je pre m*a ve"kou rados0ou a v!sadou, $e 

mô$em ponúknu0 skromn! príspevok do dô-
le$itého (ísla Integrácie o dein#titucionalizácii. 
Táto téma je pre m*a dôle$itá hlavne kvôli mo-
jej 0a$ko postihnutej sestre, ktorá !ila dlhé roky v 
britskom ústave, a$ do jeho uzatvorenia v roku 
1997 – a ve"a mojej práce v $ivote bolo zamera-
nej na vytváranie podmienok, v ktor!ch by ona 
a ka$d! postihnut! (lovek v mojej krajine mohol 
(slovami sú(asného Dohovoru Spojen!ch náro-
dov) $i0 nezávisle, za(lenen! do komunity. Aj pre 
m*a, je to dôle!ité, preto$e som prv!krát pri#iel 
na Slovensko pred viac ako 20 rokmi a sledujem, 
vä(#inou z dia"ky, úsilie, ktoré venujete tomuto 
spolo(nému programu vo va#ej krajine. Moje 
porozumenie – a skuto(ne predpoklad tohto 
(ísla – je, !e teraz je prav& (as naplno uskuto(ni0 
s"ub komunitného !ivota na Slovensku.

Na základe tejto skuto(nosti ma Dr. Slavomír 
Krupa pozval, aby som ponúkol poh"ad z Ve"kej 
Británie a 1al#ích medzinárodn!ch skúseností na 
k"ú(ové po$iadavky pre úspe"nú transformáciu.

TROCHU VIAC O HISTÓRII

Pred viac ako 20 rokmi, za(iatkom roku 1978, 
som pracoval v britskej nadácii King´s Fund, 
riadil som ich program na reformu príle!itostí a 
podpory, ktor& ponúkal "u1om s postihnutím a 
star#ím "u1om, aby mohli $i0 (slovami hlavného 
sloganu) „Oby(ajn! $ivot“. V roku 1991 som mal 
príle$itos0 vzia0 si platené vo"no a zvolil som 
si strávi0 polovicu tohto (asu vo vtedaj#om 
,eskoslovensku (a druhú polovicu v Kanade 
ako poradca národnej rodi(ovskej organizá-
cie Kanadské zdru$enie pre komunitn! $ivot). 
Mojím hostite"om v CSFR bol (esk! minister 
zdravotníctva, a ten ochotne súhlasil s mojím 

Dawid Towel s prezidentkou Ste(  Novákovou a kolegami zo Slovenska na kongrese Dawid Towel s prezidentkou Ste(  Novákovou a kolegami zo Slovenska na kongrese   Inclusion Inclusion 
International, Berlín, Jún 2010International, Berlín, Jún 2010
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dobrovo"níctvom v krajine, v spojitosti s ob(ian-
skymi organizáciami zameran!mi na zdravotné 
postihnutie.

Menej ako 2 roky po páde Berlínskeho múru 
nastal celkom chaotick! (as (vrátane roku roz-
padu federácie), ale zárove* to bol aj (as nádeje. 
Moja prvá náv"teva Bratislavy sa uskuto(nila za-
(iatkom roku 1991, ke1 som stretol Dr. Krupu, 
vtedaj"ieho námestníka MPSVaR, videl som dob-
rú prácu v centre Prof. K. Matulaya, kde som stretol 
P. Kailinga, a následne prof. Matulaya – (loveka, 
ktor& predbehol svoj (as o 50 rokov. Stretol som 
aj pani E. Kopalovú, zakladate"ku ZPMP, o ktorej 
viem, $e je dodnes aktívna v progresívnom boji 
za zlep#enie $ivota "udí s mentálnym postihnu-
tím a ich rodín.

Nasledujúci rok som bol schopn! zorgani-
zova0 prvú rozsiahlej#iu konferenciu a "tudijnú 
náv#tevu Ve"kej Británie, o komunitn!ch slu$-
bách pre "udí s postihnutím, pre 12 vedúcich 
pracovníkov z ,SFR, vrátane Slavomira, Pavla a 
Eleny. A v roku 1993 som tie! stretol Máriu Ná-
da!dyovú, vtedy riadite"ku národnej agentúry 
zodpovednej za kvalitu v sociálnych slu$bách.

Ako zainteresovan! hos0 som nepochyboval 
a ani dnes nepochybujem o tom, $e Slovensko 
je bohaté na "udí – "udí s postihnutím, rodin-
n!ch príslu#níkov, profesionálov a úradníkov vo 
verejnej správe – s víziami aj anga$ovanos0ou, 
ktoré spolo(ne vedú k ve"kej zmene.

Po(as nasledujúcich 20 rokov som opako-
vane nav"tívil Slovensko, udr!oval som kontakty 
s niektor!mi vedúcimi osobnos0ami. Minulú 
jese* som sa zú(astnil na konferencii ZPMP 
k 30.v!ro(iu zalo$enia rodi(ovskej organizácie.

PRESTAVBA SPOLO,NOSTI

Mojím dojmom je, $e to nebolo "ahk!ch 20 
rokov. Revolúcia v roku 1989 poukázala na po-
treby a otvorila dvere pre ve"ké úlohy sociálnej 
prestavby: vybudova0 efektívnu demokraciu, 
posilni0 dobrovo"nícky sektor a ob(ianske ak-
tivity, vytvori0 zodpovednú a v!konnú verejnú 
správu, vybudova0 trhovú ekonomiku, ktorá 
by bola schopná medzinárodnej konkurencie, a 
zárove* sociálne bezpe(ná, ... a samozrejme, na 
v"etkom sa stále pracuje. 

V priebehu (asu sa niektoré z po(iato(n!ch 
nádejí odrazili v pozitívnej#ích postojoch 

k "u1om  s postihnutím a v mal&ch zmenách, 
ktoré niektor&m prospeli, ale pravdepodobne 
zostali relatívne nedotknuté dlhodobé v&zvy ako 
pretrvávanie ústavnej formy starostlivosti. Toto 
samozrejme nie je len problém Slovenska: sú(as-
né #túdie skúseností "udí s postihnutím pouká-
zali na to, $e viac ako 1,2 milióna spoluob(anov 
v celej Európe !ije v segregácii.

Mo$no argumentova0, $e tieto hlavné úlohy 
sociálnej prestavby potrebujú urobi0 v!znamn! 
pokrok skôr, ne$ bude mo$né plne dokon(i0 
transformáciu v $ivote "udí s postihnutím. Ak je 
to tak, oni a ich rodiny u$ (akali dos0!

Medzinárodné skúsenosti ukazujú, $e transfor-
mácia vy$aduje aspo* 5 k"ú(ov!ch podmienok.

VYTVORI> A UDR2IAVA> POLITICKÚ VÔ6U

Oprava ch&b z minulosti si vy$aduje ve"a prá-
ce. Nedá sa to dosiahnu0 na úrovni celej krajiny 
bez trvalej politickej vôle. Fungujúca demokracia, 
silnej#ia ob(ianska spolo(nos0 a ústa k "udsk!m 
právam, to v"etko sú dobré "tartovacie body, 
ale vo VB, ako v"ade inde, bola tie! potrebná 
"peci' cká politická (v "irokom slova zmysle) 
anga$ovanos0 za práva v#etk!ch (ktorí neboli 
odsúdení za 0a$k! trestn! (in) $i0 v komunite 
s primeranou podporou. Be$ne tento záväzok 
vzniká z dvoch smerov: negatívne - z verejného 
pobúrenia z in"titucionálnych podmienok a zo 
straty !ivota u t&ch, ktorí boli poslaní pre( z ro-
diny a pozitívne – z komunity ako skúsenos0 
zo vzrastajúceho porozumenia medzi "u1mi 
s postihnutím, ich rodín a 1al#ích dôle$it!ch 
"udí, z faktu, $e existuje ove"a lep#ia komunitná 
alternatíva. Na druhej strane, samozrejme, ako 
verejná nespokojnos0 so sú(asn!m usporiada-
ním, tak vízia o nov&ch mo!nostiach, vy!adujú 
nepretr$ité úsilie progresívneho sociálneho 
hnutia, podporu priate"ov v médiách, profes-
n!ch a verejn!ch (inite"ov, aby mohla uspie0 
kampa* za radikálne zmeny

(European Commission study of Deinstitu-
tionalisation and Community Living (The Tizard 
Centre, University of Kent, 2007) is the Toolkit 
for promoting and implementing change which 
makes this argument more fully. Also useful 
here is the European Coalition for Community 
Living’s Creating Successful Campaigns for Com-
munity Living (ECCL, 2008)).
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VYTVORENIE PÔSOBIVEJ VÍZIE
V angli(tine (a pravdepodobne aj v slo-

ven(ine) je dein#titucionalizácia hrozné slovo. 
Vyzerá to, $e sa viac venujeme tomu, (o opú#-
0ame, ne$ tomu, (o ponúkame ako in#pira(n! 
obraz, na ktorom pracujeme. Naviac, zameriava 
pozornos0 len na "udí s postihnutím, ktorí boli 
poslaní pre( z domu a nie ve"ké po(ty "udí, ktorí 
tie$ vy$adujú dobré podmienky a podporu, 
aby mohli vies0 kvalitn& !ivot ako aktívni (leno-
via vo svojich komunitách, Je dôle$ité, aby sme 
najprv vytvorili a potom sa podelili o pôsobivú 
víziu, (o znamená komunitn! $ivot. Ako som 
u$ spomenul, vo VB po(as 80-tych rokov 20. st. 
sme budovali "irokú podporu pre jednoduchú 
ale silnú my"lienku, !e ka!d& si zaslú! „Oby(ajn! 
$ivot” (David Towell An Ordinary Life in Practice 
(London, King’s Fund, 1987)).

V roku 2011 máme viac kompaktnú a úplnú 
víziu rovnocenného ob(ianstva vyjadrenú Do-
hovorom Spojen!ch národov o právach "udí 
s postihnutím, ktor! Slovensko rati. kovalo, a 
to dáva národnej legislatíve silu pre jej opatre-
nia. ,iasto(ne mô$eme oprie0 na#u kampa* 
o (lánok 19 Dohovoru: Nezávisl& spôsob !ivota 

a za(lenenie do spolo(nosti s jednozna(n!m 
záväzkom, $e

Zmluvné strany uznávajú rovnaké právo 
v"etk&ch osôb so zdravotn&m postihnutím $i0 
v spolo(enstve s rovnak!mi mo$nos0ami, 
vo"bami, ako majú ostatní, a zaväzujú sa 
prija0 ú(inné a primerané opatrenia, ktoré 
umo!nia plné u!ívanie tohto práva osobami 
so zdravotn&m postihnutím a ich plné za(le-
nenie a zapojenie do spolo(nosti.

PRIBLI'OVANIE SA K ROVNOPRÁVNEMU 
OB$IANSTVU

Tento Dohovor je ove"a viac ne$ len vyhlá-
senie práv: je to tie! mapa rozsiahlej cesty ich 
naplnenia. Zachytávajúc rôzne aspekty !ivota 
v komunite, navrhuje tri hlavné základné kame-
ne pre naplnenie rovnoprávneho ob(ianstva, 
ktoré by som zhrnul ako:

¾�Sebaur(enie : Ja mô$em poveda0, (o je pre 
m*a dôle$ité a ako chcem $i0.

¾�Individuálna podpora: Mám asistenciu, po-
trebujem $i0 tak, ako ja chcem.
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¾�Za(lenenie: Som za(lenen! do komunity 
a vyu$ívam jej slu$bu.

*For more detail, see David Towell ‘Achiev-
ing Equal Citizenship: meeting the challenges 
of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities’ Tizard Learning Disability Re-
view Vol 14, Issue 2, April 2009 pp 4-9.

RIADENIE ZMIEN

Ka$d! z t!chto základn!ch kame*ov si vy-
!aduje detailnú pozornos0 národn!ch politík 
v ka$dej lokalite. Ale dein#titucionalizácia – de-
centralizácia slu$ieb, ktorá (asto zah7*a "udí 
zo #irokej geogra. ckej polohy – priná#a 1al#iu 
zostavu v!ziev. Pred 20 rokmi idea plánovania 
bola do zna(nej miery na Slovensku spochyb-
nená, vzh"adom na predrevolu(né skúsenosti, 
a riadenie bolo spájané skôr s objavujúcim 
sa súkromn!m sektorom. Teraz sa potrebuje-
me venova0 plánovaniu a riadeniu verejného 
sektora – v spolupráci s partnermi ob(ianskej 
spolo(nosti – aby sme dosiahli rozsiahlu trans-
formáciu.

V sú(asnosti Kampa* za komunitn! $ivot 
v Kanade sumarizovala 10 ponau(ení , ktoré zís-
kali za 25 rokov sna$enia sa o decentralizáciu:

 1. Zabezpe(te, aby zástancovia komunit-
ného $ivota boli zapojení do  vedenia zmien.

 2. Zaistite, aby potreby a preferencie "udí 
boli stredobodom plánovania.

 3. Re#pektujte skúsenosti a úlohu rodín.
 4. Vytvorte skuto(n! domov a osobnú/indivi-

dualizovanú/ podporu pre ka!dého jedinca.
 5. Zamerajte sa na dosiahnutie kvality slu-

$ieb a uistite "udí, $e mô$u riadi0 svoje $ivoty 
bezpe(ne.

 6. Získavajte a rozvíjajte odborn!ch a skú-
sen!ch pracovníkov.

 7. Rozvíjajte rozsiahle partnerstvo pri dosa-
hovaní zmeny.

 8. Spracujte jasn! plán a (asov! postup na 
vytvorenie komunitn!ch slu$ieb, ktoré uro-
bia ka$dé zariadenie prebyto(n!m.

 9. Investujte do komunikácie o v#etkom, (o 
efektívne ovplyvnilo ka$dého, vrátane ko-
munít, kam sa "udia za(lenili.

 10. Podporte ka$dého (loveka po(as jeho pre-
chodu do komunitného !ivota.

Pravda!e, tieto pou(enia je potrebné apliko-
va0 spôsobom, ktor! vyhovuje verejnej správe 
a pravidlám poskytovania komunitn&ch slu!ieb 
ka!dej krajiny. 

OSLAVOVANIE ÚSPECHU

Verím, $e budem ma0 #0astie vráti0 sa na Slo-
vensko na oslavy 40. v!ro(ia ZPMP, to bude u$ 
závere(nej kapitole sociálnej politiky na Slovensku 
a dosiahnutia "udsk!ch práv. Ste'  a priatelia, to 
bude naozaj dobr& dôvod na oslavu!

„David Towell is Director of the London-based 
Centre for Inclusive Futures and an advisor to In-
clusion International, the global association of 
family organisations advocating for people with 
intellectual disabilities. „

David Towell je riadite"om lond!nskej NGO 
zameranej na podporu rozvoja inkluzívnych prí-
stupov a modelov pre budúcnos0.

,lánok z originálu prelo$ila PhDr. Mária 
 Náda$dyová, v pôvodnej anglickej verzii bude 
dostupn! na webovej stránke www.rpsp.sk.

RESUME: D. Towel in his contribution expresses particular interest on the developments in the provision of social care aimed at the 
“good life” of people in Slovakia during the last twenty years. Author‘s participation in the process of changes in the UK, in the Czech 
Republic, Slovakia an d other countries where he worked, is tied to near persons, which he gradually had the opportunity to meet. 
As the call for current change, he sees the persistence of institutional forms of care in the Slovak Republic. He considers that Slovakia 
needs a strong vision in accordance with no. 19th Convention (UN) on the Rights of Persons with Disabilities, which leads to the equal 
citizenship for all people in the country. According to the author of the article, the achieving the vision is possible via planning and 
management of public sector focused to the development of community life. As inspiration, he gives an example of planned develop-
ments abroad and expresses con! dence that such a process is soon visible and real in Slovakia, too.
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POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLU2BY 
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTI2ENÍM 

JAKO TOTÁLNÍ INSTITUCE

Tereza Palánová

V ,eské republice, s ohledem na posilování 
lidsk!ch práv a implementaci strategie sociální-
ho za(le*ování, dochází k postupné p%em&n& 
p%ístupu k poskytování sociálních slu$eb pro 
osoby se zdravotním posti$ením tak, aby se zvy-
#ovala kvalita $ivota jedince. 

Historicky  tomu ov#em v$dy tak nebylo. Lidé se 
zdravotním posti$ením byli od 50. let minulého sto-
letí umis0ováni na základ& rozhodnutí jin!ch osob 
do velkokapacitních institucí – „ústav;“, mnohdy 
proti jejich svobodné v;li. Tyto instituce byly situ-
ovány p%evá$n& v b!val!ch zámcích a klá#terech 
daleko do civilizace, bez návaznosti na p%irozenou 
komunitu a bez mo$nosti volit si individuální $ivot 
podle reáln!ch pot%eb. Trend poskytování t&chto 
slu$eb mimo p%irozené komunity m&st a obcí, bez 
individualizace pé(e o u$ivatele slu$by v n&kter!ch 
oblastech bohu$el najdeme i dnes.  Velkokapacit-
ní instituce pro n&kolik desítek i stovek lidí jsou 
nadále umíst&ny mimo b&$nou spole(nost. Jako 
d;vody se udávají nap%íklad vyu$ití pozemk; (i 
blízkost p%írody a zdravého vzduchu. Skryt!m 
d;vodem jsou ale ve skute(nosti obavy ze zm&ny, 
nezájem startovat n&co nového a obava z navy#o-
vání . nan(ních prost%edk;. Siln!m faktorem m;$e 
b!t také pocit moci, kterou %ízení velké organizace 
kumulované v jednom míst& m;$e p%iná#et. 

Jist& nem;$eme %íci, $e pln& organizovan! 
$ivot, a$ v osmnáctil;$kovém pokoji, daleko od 
mo$nosti kontaktu s jin!mi lidmi, ne$ obyvateli a 
pracovníky za%ízení, bez mo$nosti napln&ní sv!ch 
p%ání a p%irozen!ch pot%eb, odpovídá b&$nému 
zp;sobu $ivota ka$dého z nás. Sociální slu$by 
by m&ly vést k tomu, aby (lov&k, kter! z d;vodu 
v&ku, posti$ení (i jiného znev!hodn&ní nem;$e 
$ít bez pomoci jin!ch lidí, mohl $ít $ivotem odpo-
vídajícím b&$nému zp;sobu $ivota. Pro pracovní-
ky v t&chto za%ízeních je velmi obtí$né poskytovat 
individualizované slu$by a zapojovat jejich u$iva-
tele do aktivit p%irozen!ch v ka$dé komunit&. 

Klí(ov!mi pojmy transformace jsou humanizace, 
individualizace a deinstitucionalizace. Cílem trans-
formace pobytov!ch sociálních slu$eb je p%ede-
v#ím $ivot (lov&ka v p%irozeném prost%edí i p%es to, 
$e ke svému $ivotu do ur(ité míry pot%ebuje pomoc 
a podporu zaji#0ovanou sociálními slu$bami. K to-
mu je nutné vytvo%it odpovídající sí0 slu$eb v celé 
#kále a minimalizovat dosud preferovan! zp;sob 
poskytování t&chto sociálních slu$eb formou ústav-
ní pé(e. Pojem humanizace popisuje poskytování 
sociálních slu$eb vycházejících z individuálních po-
t%eb u$ivatele v d;stojném a p%irozeném prost%edí, 
odborn!mi a vzd&lan!mi pracovníky, kte%í p%i v!-
konu své práce budou sm&%ovat spí#e k podpo%e, 
ne$ pé(i. Podpora je v tomto p%ípad& vnímána jako 
sm&%ování k rozvoji kompetencí u$ivatele, pé(e je 
cestou spí#e sm&%ující k závislosti. 

Vhodnou metodou poskytování sociálních 
slu$eb je vytvá%ení center jednoho poskytovatele,  
poskytujícího celou #kálu terénních, ambulantních 
a pobytov!ch slu$eb. Tyto pobytové slu$by by m&ly 
b!t zaji#0ovány v mal!ch domech (i bytech v b&$né 
zástavb&. Pro transforma(ní proces byl v ,eské re-
publice zvolen maximální po(et 6 osob v jedné do-
mácnosti a maximáln& 2 domácnosti v sousedství. 

Ke zm&n& v p%ístupu k poskytování tohoto 
druhu sociálních slu$eb dochází ze strany odborné 
ve%ejnosti v 80. letech minulého století, kdy n&kolik 
uv&dom&l!ch poskytovatel; sm&%uje instituci a 
její obyvatele k zapojení zp&t do b&$né komunity. 
Zku#enosti, které (eská strana získala v 90. letech 
v rámci (esko-britské spolupráce, zam&%ené na sta-
novení a hodnocení indikátor; kvality a zp;sobu 
vytvá%ení sít& slu$eb odpovídající pot%ebám klien-
t; a jejich blízk!ch, vedou a$ k p%ijetí zákona (. 108/
2006 Sb., o sociálních slu$bách. Tímto zákonem se 
vymezuje povinnost poskytovatel; poskytovat 
sociální slu$by na základ& individuáln& ur(en!ch 
pot%eb v p%irozené komunit& a podporovat napl-
*ování jejich lidsk!ch práv a základních svobod. 
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Pro vymáhání této zákonné povinnosti bohu$el 
není v (eské legislativ& dal#í úprava – a tak je stále 
spí#e deklaratorním a . lozo. ck!m obratem. 

P%esto, $e hlavním cílem národních strategií 
t!kajících se sociálních slu$eb je sociální za(le*o-
vání, je paradoxn& stále podpora lidí s mentálním 
posti$ením v ,R nejvíce poskytována v celoden-
ních, celoro(ních za%ízeních, (asto umíst&n!ch 
mimo dostupnou komunitu a sociální za(le*o-
vání v daném prost%edí není pln& mo$né.

Sociální slu$by pro osoby se zdravotním posti-
$ením, které jsou poskytovány zejména prost%ed-
nictvím velkokapacitních pobytov!ch za%ízení, 
m;$eme identi. kovat podle Maxe Webera jako 
organizace se silnou hierarchií, jasn& de. novan!m 
zám&rem,  p%esn& stanoven!mi pravidly a formální-
mi vztahy.  Jak p%edkládá Foucault, tak v t&chto or-
ganizacích probíhá intenzivní kontrola nad (asem 
a prostorem jedince a klí(ov!m prvkem je dozor a 
disciplína, která vytvá%í poslu#ná t&la. T&lo se dle Fo-
ucaulta (2000) stává objektem a ter(em moci, jím$ 
se manipuluje, je$ vy$aduje neustál! v!cvik a které 
na slovo poslouchá. Go' man (1961) p%edkládá 
popis totální instituce jako „místo, které slou$í sou-
(asn& jako bydli#t& i pracovi#t& a v n&m$ v&t#í po(et 
podobn& situovan!ch jedinc; od%íznut!ch na del#í 
dobu od vn&j#í spole(nosti vede spole(n& navenek 
uzav%en! a formáln& spravovan! zp;sob $ivota“.

Jednotlivé prvky totálních institucí popisují 
zejména Michel Foucault, Erving Go' man a v (es-
ké odborné literatu%e se o nich zmi*ují nap%íklad 
Jan Keller a So*a Vávrová. Je mo$né vymezit zá-
kladní oblasti t&chto prvk;, a to prvky prostoru 
(nap%. uspo%ádání prostoru dle Foucaulta), re$imu 
(nap%. jednotn! (as ob&da), vztah; (nap%. vznik 
„pseudorodin“ (i „cvi(n!ch byt;“) a rolí jedince 
(nap%. (lov&k v$dy z;stává nadále „chovancem“, 
„pacientem“ (i „klientem“, kdy se pro shodn& 
mín&n! v!raz m&ní pouze název). 

Samotná dynamika institucionalizace v p%ístu-
pu k u$ivateli není profesionály poskytujícími 
sociální slu$by v ,R v$dy pln& re4 ektována. Na 
konferencích i v tisku ur(eném poskytovatel;m 
a pracovník;m sociálních slu$eb, je (asto jako 
ideální stav popisována práv& instituce poskytu-
jící v#echny mo$né slu$by, kdy se profesionál (i 
slu$ba zam&%uje na jednotlivé úkony poskytování 
slu$eb (dodání stravy, poskytnutí hygieny) a nikoli 
na integraci a identitu u$ivatele. Pohled pracov-
ník; na jednotlivce je ve v&t#ích za%ízeních více 
anonymizován, stírají se úzké osobní vazby mezi 

pracovníkem a u$ivatelem a metody poskytování 
slu$by vycházejí nikoli z pot%eb jedince, ale z pro-
vozu samotné instituce. Toto se d&je i v p%ípad&, 
$e samotní pracovníci na v#ech úrovních jsou 
v!razn& pro klientsky zam&%eni a sami re4 ektují 
patologi(nost „ústavního“ $ivota. 

Deformace $ivota (lov&ka $ijícího v totální 
instituci, která probíhala v ,R n&kolik desítek 
let není dodnes pln& zastavena a stále na téma 
vhodnosti deinstitucionalizace, kterou m;$eme 
brát také jako proces zm&ny paradigmatu (Kuhn, 
1997) probíhá $ivá diskuse. 

Klí(ovou zm&nu v oblasti poskytování slu$eb 
sociální pé(e v ,eské republice p%iná#í Usnesení 
vlády (. 127 ze dne 21. 2. 2007 -  „Koncepce podpo-
ry transformace pobytov!ch sociálních slu$eb v jiné 
druhy sociálních slu$eb, poskytovan!ch v p%irozené 
komunit& u$ivatele a podporující sociální za(len&ní 
u$ivatele do spole(nosti“. Cíle a opat%ení ustanove-
ná v tomto dokumentu byla realizována zejména 
prost%edním individuálního projektu MPSV „Podpo-
ra transformace sociálních slu$eb“, spolu. nancova-
ného z prost%edk; Evropského sociálního fondu a 
státního rozpo(tu ,R. Hlavním cílem tohoto projek-
tu bylo komplexn& metodicky p%ipravit 32 za%ízení 
sociálních slu$eb na posun do b&$né komunity. 
M;$eme konstatovat, $e do tohoto projektu bylo 
zapojeno cca 3 800 lidí se zdravotním posti$ením, 
kte%í postupn& nalézají nové domovy v b&$né zá-
stavb&, zapojují se do komunity a u(í se $ít normální 
$ivot, jak! $ije kdokoli z nás. 

Za%ízení zapojená do v!#e uvedeného projektu 
se mohla vydat dv&ma hlavními cestami. N&která 
zcela opou#t&jí (i ji$ opustila své p;vodní, nevyho-
vující objekty, ve kter!ch poskytovala pobytovou 
slu$bu, a p%esunuli se do úpln& jin!ch prostor 
– domk; nebo byt;. Jiná za%ízení opou#t&jí pouze 
n&které ze sv!ch budov, ale to zejména z d;vodu 
aktuálního nedostatku investi(ních prost%edk; a 
nikoli z d;vodu nezájmu o deinstitucionaliza(ní 
proces.  Do projektu byla za%azena té$ za%ízení, u 
kter!ch stále nejsou tak velké zm&ny plánovány, 
ale které vyu$ívaly jiné aktivity projektu vedoucí ke 
zkvalitn&ní pé(e o lidi s posti$ením v za%ízení. 

Zde je nutné toti$ konstatovat, $e nikoli zm&na 
formy bydlení, ale zejména my#lení lidí a metodo-
logie práce je hlavním klí(em k deinstitucionali-
za(nímu procesu. 

P%i pr;b&$né #estileté spolupráci s 28 velkoka-
pacitními institucemi v procesu transformace jsem 
m&la mo$nost sledovat n&které aspekty, které 
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ovliv*ují deinstitucionaliza(ní proces a o kter!ch 
bych se ráda krátce zmínila. 

Prvním z p%edpokládan!ch vliv; na (etnost a 
d;raz prvk; totálních institucí jsou identi. kova-
telné postoje relevantních aktér; transforma(ního 
procesu (%editel; organizací, pracovník;, rodinn!ch 
p%íslu#ník; a dal#ích osob) a to nejen k samotnému 
transforma(nímu procesu, ale také k hodnotám 
jako takov!m. Postoj k jinému jedinci, kter! se do 
ur(ité míry objevuje u ka$dého z lidí, vychází ze 
srovnání etick!ch, estetick!ch, nábo$ensk!ch, so-
ciálních a kulturních forem, kdy je jedinec p%ijímán 
nebo odmítán na základ& míry odli#nosti k nám 
(Levi-Strauss, 1999). Nejv&t#í posun sm&rem k nor-
málnímu $ivotu v p%irozené komunit& nastal v or-
ganizacích, kde management i b&$ní pracovníci 
vidí klienta jako rovnocenného partnera, samotná 
ústavní pé(e jim p%ijde patologická  a poskytování 
sociálních slu$eb v mal!ch domácnostech normál-
ní. V!razn!m vlivem byl i osobnostní faktor, kdy ne-
jen odborn& erudovaní, ale také osobnostn& velice 
kvalitní lidé dali svoje síly, (as a energii pro proces 
zm&ny a byli ochotni riskovat. 

Druh!m p%edpokládan!m vlivem na transfor-
ma(ní proces byly sociogeogra. cké podmínky. 
V (eské praxi m;$eme nap%íklad sledovat, $e nejv&t-
#í zájem o  proces transformace jevily kraje s vyso-
kou nezam&stnaností a ni$#ími pr;m&rn!mi p%íjmy 
(nap%. Moravskoslezsk! a Ústeck! kraj (i kraj Vyso-
(ina). Zajímavé je, $e v!razn! vliv na transforma(ní 
proces nem&lo politické rozlo$ení kraj; a to i p%es to, 
$e n&které strany v rámci sv!ch volebních program; 
proces podpory sociálního za(le*ování zmi*ovaly. 

Vliv na nastartování a pr;b&h deinstitucionali-
za(ního procesu m&la (asto také historie samotné 
organizace (nap%. zalo$ení církevním %ádem) (i ma-
teriáln&-technické podmínky (nap%. v opraven!ch 
budovách chybí tlak na deinstitucionalizaci zp;so-
ben! nevhodn!mi podmínkami - mnohem lépe se 
transformují rozpadající se budovy). 

Transforma(ní proces nyní probíhá na t%ech úrov-
ních. Na národní úrovni je realizován návazn! projekt 
Ministerstva práce a sociálních v&cí „Transformace 
sociálních slu$eb“, kter! je podpo%en v rámci Ope-
ra(ního programu Lidské zdroje a zam&stnanost. 

Projekt se zam&%uje na vytvo%ení prost%edí k ote-
v%ené diskusi mezi r;zn!mi subjekty, zv!#ení pov&-
domí ve%ejnosti a prohlubování znalostí odborník; 
v dané problematice.  Projektu se p%ímo ú(astní 40 
za%ízení - poskytovatel; sociálních slu$eb, kte%í jsou 
v procesu transformace nebo cht&jí s transformací 
sv!ch slu$eb za(ít. Jednotlivé aktivity projektu se 
v&nují zejména propagaci transformace a deinsti-
tucionalizace a komunitních slu$eb, konzultacím, 
supervizím,  vzd&lávání a vyhodnocování procesu 
transformace a jejich dopad;.

Na úrovni kraj; je ve vybran!ch regionech pokra-
(ováno v #í%ení deinstitucionaliza(ní strategie a po-
stupné restrukturalizaci sít& poskytovan!ch slu$eb a 
to za podpory v!zev Evropského sociálního fondu.

Na úrovni poskytovatel; sociálních slu$eb do-
chází zejména ke zm&n& my#lení a metodologie 
práce sm&rem od ústav; k normálnímu $ivotu. 

Doufejme, $e v ,eské republice bude transfor-
ma(ní proces nadále pokra(ovat tak, aby sociální 
slu$by postupn& vytvo%ily funk(ní sí0 a byly zalo$eny 
na individualit& lidí, kte%í je ke svému $ivotu pot%ebují. 
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PRÁVO NA 2IVOT V KOMUNIT9 A PROJEKTY 
TRANSFORMACE ÚSTAVNÍ PÉ,E V ,R

Milena Johnová a Jan Strnad

My#lenky deinstitucionalizace jsou pevn& 
spjaty s právem lidí na nezávisl! $ivot – $ivot 
ve vlastním prost%edí podle vlastních p%ed-
stav, s lidmi podle vlastní volby a pot%ebnou 
podporou pro zvládání ka$dodenního $ivota. 
Ústav není, jak zd;raz*uje Evropská koalice pro 
nezávisl! $ivot (ECCL), de. nován svou velikostí. 
Ústav je místo, kde $ijí spole(n& lidé na základ& 
stejného znaku, kter!m je posti$ení. Dále je to 
místo, kde lidé nemají mo$nost kontrolovat 
sv;j $ivot a (init b&$ná ka$dodenní rozhodnu-
tí (ECCL, 2006, str. 1). Úmluva o právech osob 
s posti$ením je v tomto kontextu kompromi-
sem (Eidelman, 2011, str. 4)1. P%esto je (lánek 
(. 19 Úmluvy d;le$it!m v!chodiskem trans-
formace ústavní pé(e a m&%ítkem úsp&#nosti 
transforma(ních projekt;. To je také d;vod, 
pro( byla v rámci projektu „Podpora transfor-
mace sociálních slu$eb“ realizovaného Minis-
terstvem práce a sociálních v&cí ,R v&nována 
pozornost implementaci ustanovení (l. 19.

Téma existujících p%eká$ek p%i uplat*ování 
práva volby místa a zp;sobu $ivota bylo zpra-
cováváno v rámci anal!zy Hodnocení kvality 
sociálních slu$eb a ochrana práv u$ivatel; 
(Johnová & Strnad, 2013). V následujícím textu 
shrnujeme na#e poznatky.

TRANSFORMA$NÍ PROJEKTY

Pozornost je v&nována skupin& 95 lidí, kte%í 
se rozhodli odejít z ústavu. Cílem je zjistit, 
jak je ve vztahu k nim napl*ován (lánek 19 
Úmluvy, tj. jakou m&li tito lidé mo$nost volit 

si na rovnoprávném základu s ostatními místo, 
kde cht&jí $ít, a osoby, se kter!mi cht&jí $ít, p%i 
zaji#t&ní pot%ebné podpory v ka$dodenním $i-
vot&. Tito lidé byli zapojeni do dvou odli#n!ch 
transforma(ních projekt;, jejich$ sou(ástí byla 
úvodní anal!za individuálních plán; zam&%e-
n!ch na (lov&ka s cílem zjistit, kde a s k!m by 
lidé cht&li $ít, kdy$ ne ve stávajícím ústavu. P%í-
tomnost tohoto prvku byla klí(ová p%i v!b&ru 
vzorku lidí za%azen!ch do studie. Díky tomu 
jsme získali informace o volb& místa a spolu-
bydlících na za(átku protransforma(ních ak-
tivit, a to z pohledu lidí samotn!ch. Dále jsme 
se zam&%ili na to, kam a s k!m nakonec lidé 
z ústavu ode#li nebo zda a jak se zm&nila volba 
místa a spolubydlících v dal#ím (ase. V p%ípad& 
zm&n ve volb& jsme pátrali po d;vodech. Pro-
jekty, do kter!ch byli lidé zapojeni, vypadaly 
takto:

TRANSFORMACE ZÁMKU A &KOLY 
Prvním analyzovan!m projektem je trans-

formace ústavu, kter! je p%ísp&vkovou orga-
nizací kraje. V dob& zahájení projektu (r. 2008) 
byly slu$by poskytovány ve dvou men#ích 
obcích vzdálen!ch od sebe 12 km – ve dvou 
technicky nevyhovujících objektech, z nich$ 
jeden byl p;vodn& vystav&n jako barokní zá-
mek (obec s cca 1 000 obyvateli) a druh! b!val 
#kolou (obec s 256 obyvateli). Celková kapacita 
byla v dob& zahájení transformace 175 mu$; 
ve v&ku od 18 let. 

V rámci transforma(ního projektu byla na 
konci dubna 2009 p%ipravena anal!za individu-
álních plán;, která ukázala, do jaké míry ka$d! 
jednotliv! (lov&k chce ústav opustit a p%í-
padn& kam, za k!m a s k!m chce odejít. Tém&% 
polovina (47 %) u$ivatel; slu$eb byla pevn& 

 1 P%edná#ka, kterou S. M. Eidelman p%ednesl v rámci 
konference „2ivot v komunit&“, po%ádané ve 
dnech 1. a 2. 11. 2011 Národním centrem podpory 
transformace sociálních slu$eb. Prezentaci lze 
stáhnout na stránkách Národního centra (kompletní 
je pouze anglická verze).
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 rozhodnuta odejít. 16 % lidí odchod zva$ovalo, 
ale je#t& nebyli de. nitivn& rozhodnuti. Ostatní 
necht&li odejít (29 %) nebo se jejich názor ne-
poda%ilo zjistit (8 %). Na základ& anal!zy bylo 
(leny transforma(ního t!mu rozhodnuto2, $e se 
v rámci transforma(ního projektu bude praco-
vat s lidmi, kte%í jednozna(n& cht&jí odejít. Tato 
skupina p%edstavovala 79 mu$;. Do vzorku na#í 
studie se z nich dostalo 70 osob.

INDIVIDUÁLNÍ ODCHODY

Projekt byl realizován v letech 2009-2011 
ve spolupráci se dv&ma ústavy. Jeden z ústav; 
(DOZP) procházel v dob& projektu transforma-
cí, v jejím$ rámci bylo naplánováno postupn& 
zav%ít hlavní historickou budovu s p;vodní 
kapacitou 100 obyvatel (vlastní transforma(ní 
projekt ústavu (asov& p%esahoval realizaci pro-
jektu). Druh!m spolupracujícím ústavem byl 
domov se zvlá#tním re$imem (DZR), kde vedení 
ani z%izovatel s transformací slu$eb nepo(ítali. 
Dále byli do projektu zapojeni jednotlivci ze t%í 
dal#ích ústavních za%ízení. Ve v#ech p%ípadech 
se jednalo o p%ísp&vkové organizace.

V tomto p%ípad& ne#lo o projekt transforma-
ce jednoho ústavu, ale spí# o soustavu mal!ch 
projekt; zam&%en!ch na plánování a realiza-
ci krok; pro individuální odchody z ústavu. 

D;le$itou roli zde hráli na ústavu nezávislí 
koordináto%i – konzultanti, kte%í spolupracovali  
s pracovníky  ústavu a externími odborníky 
(zejm. psychiatr, právník, terapeut problémo-
vého chování). 

Prvním krokem koordinátor; bylo zjistit 
pot%eby a preference celkem 40 lidí za%azen!ch 
do projektu. Za tímto ú(elem pou$ívali nástroje 
my#lení a plánování zam&%eného na (lov&ka 
s tím, $e obvykl!m v!stupem byl individuální 
plán pou$iteln! pro dal#í poskytování slu$eb. 
To vedlo ke zji#t&ní, $e celkem 25 lidí chce n&jak 
zm&nit svou situaci v oblasti bydlení (z toho 
1 (lov&k cht&l p%estat vyu$ívat terénní slu$bu 
poskytovanou ústavním za%ízením). T&chto 25 
lidí p%edstavuje druhou (ást vzorku lidí, jejich$ 
p%íb&h je sou(ástí této studie.

POPIS ODCHOD1 A SETRVÁNÍ V ÚSTAVU

Do studie je zahrnuto 95 plán;, které za ú(e-
lem odchodu z ústavu vznikaly v letech 2009-
2011. V listopadu 2012 bylo v rámci p%ípravy 
na#í studie zji#0ováno, jak se poda%ilo plány 
naplnit anebo jak se plány zm&nily.

Ze vzorku 95 osob ode#lo z p;vodního ústa-
vu celkem 31 lidí. Následující graf ukazuje, jak 
se u t&chto 31 odchod; poda%ilo naplnit p;-
vodní zám&r odejít do ur(ité obce. 
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 2 Zápis ze setkání transforma(ního t!mu 5. 5. 2009
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Písmena na vodorovné ose p%edstavují r;z-
né obce, na svislé ose jsou po(ty lidí, otazník 
p%edstavuje nezvolenou obec (5 osob nem&lo 
$ádnou preferenci, co se t!(e místa odchodu). 
Modré sloupce ukazují po(ty lidí, kte%í cht&li 
odejít do dané obce (Plán), (ervené sloupce 
ukazují, kolik lidí do dané obce skute(n& ode#-
lo (Realita).

Z grafu je patrné, $e obrázek toho, kam lidé 
cht&li odejít a kam nakonec ode#li, je odli#n!. 
Do n&kter!ch obcí lidé neode#li, do n&kter!ch 
naopak ode#lo podstatn& víc lidí, ne$ p;-
vodn& cht&lo. Byly zji#0ovány d;vody zm&n. 
Nejnápadn&j#ími odchylkami jsou obce B a D, 
kam necht&l p;vodn& nikdo, a obce I a S, kam 
ode#el dvojnásobek lidí. Co je na t&chto obcích 
zajímavé?
B –  je obec s roz#í%enou p;sobností, kde je p;-

vodní ústav, kter! zde v rámci transformace 
vytvá%í chrán&ná bydlení.

D –  je okresní m&sto v sousedním kraji. Zají-
mavé je, $e zde funguje slu$ba podpora sa-
mostatného bydlení, ochotná poskytovat 
slu$by i lidem s du#evním onemocn&ním.

I –  jde o obec se zhruba 3 tisíci obyvateli, kde 
ústav v rámci transformace vybudoval 
vlastní chrán&né bydlení.

S –  jde o obec s necel!mi 6 tisíci obyvateli, 
kde ústav v rámci transformace vybudoval 
slu$bu podpora samostatného bydlení, po-
skytovanou ve vlastním objektu (de facto 
chrán&né bydlení).

Zajímavé je i to, $e do n&kter!ch obcí lidé 
neode#li, a(koli tam cht&li. Nejnápadn&j#í 
je obec P, kam cht&li odejít 4 lidé. P je okresní 
m&sto, kde jsou umíst&na dal#í dv& ústavní za-
%ízení z%izovaná stejn!m krajem. Jedno z t&chto 
za%ízení realizuje vlastní transforma(ní projekt. 

11 lidí z 20 ode#lo do jiné obce, ne$ kterou 
p;vodn& volilo. Z nich 10 ode#lo do pobytové 
slu$by nov& otevírané ústavem, kter! jim tuto 
mo$nost nabídl. 1 (lov&k ode#el do jiného po-
bytového za%ízení, které m&lo volnou kapacitu, 
bylo blí$ bydli#ti jeho matky a spl*ovalo p%í-
tomnost vrstevník;, co$ byl jeden z klí(ov!ch 
d;vod; odchodu. Ostatní lidé bu1 ode#li tam, 
kam cht&li, nebo nepreferovali $ádnou speci. c-
kou obec.

V projektu Transformace zámku a #koly 
se sledovalo také to, s k!m cht&jí lidé z ústavu 
odejít. V&t#ina lidí (14 z 19) ode#la se skupinou 
ostatních obyvatel, kte%í odcházeli do dvou 
nov& otevíran!ch za%ízení v obcích I a S. Pou-
ze v jednom p%ípad& odcházeli p%átelé podle 
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 p;vodního plánu. T%i lidé ode#li podle plánu $ít 
do rodiny a v jednom p%ípad& ode#el (lov&k do 
m&sta poblí$ opatrovnice, jak si p%ál. Co zm&-
nilo plány lidí na odchod s identi. kovan!mi 
osobami nebo do rodiny: rodina by se doma 
nemohla postarat (1x), vn&j#í okolnost: otec ze-
m%el, kamarád cht&l z;stat na zámku s bratrem, 
oblíben! pracovník odcházel do nov& otevíra-
ného za%ízení (2x), nové p%átelství s jin!m u$i-
vatelem slu$by (2x). U ostatních by se d;vody 
daly shrnout takto: bylo mu to jedno, cht&l vyu-
$ít první nabídku nebo #la tam v&t#ina.3

Do jakého prost%edí lidé z ústav; odcházeli: 
Víc jak polovina lidí (17) ode#la do pobytového 
za%ízení nov& vybudovaného p;vodním ústa-
vem v rámci transforma(ního projektu. Dal#ích 
7 lidí ode#lo do chrán&ného bydlení z%izované-
ho jinou organizací a 1 (lov&k do jiného DOZP. 
Ve dvou p%ípadech lidé ode#li do p;vodní ro-
diny. Ve (ty%ech p%ípadech lidé ode#li do vlast-
ního bydlení, kde jim ve dvou p%ípadech byla 
poskytována terénní slu$ba podpora samostat-
ného bydlení, v jednom p%ípad& byla slu$ba 
zaji#t&na z neformálních, neplacen!ch zdroj; 
a v jednom p%ípad& (lov&k z;stal ve vlastním 
byt&, kde v#ak ukon(il poskytování sociálních 
slu$eb ústavem.

V listopadu 2012 stále v ústavech setrvávalo 
celkem 64 lidí z p;vodního vzorku: 51 osob ze 
70 z projektu transformace zámku a #koly, 13 
z 25 z projektu individuálních odchod;. Jaké 
plány tito lidé mají4: U 30 lidí se zm&nil plán 
odejít na plán z;stat. Dal#ích 30 lidí plánuje 
odejít, ale musí po(kat, a$ se vybudují nové 
slu$by nebo se zatím hledá jiné pobytové za%í-
zení. Jedna $ena zem%ela a u t%í lidí se nepoda%i-
lo informace o dal#ích plánech zjistit.

Od pracovník; za%ízení nebo od externích 
koordinátor; (v p%ípad& druhého projektu) 
byly v rámci p%ípravy studie zji#0ovány d;vody, 
pro které byl p;vodní plán odejít zm&n&n. D;-
vody jsou následující: chyb&jící kapacita, (lov&k 
(eká na vybudování nového za%ízení, které 
vzniká v rámci transforma(ního projektu, nebo 

se hledá  specializované pobytové za%ízení (28 
lidí); rodina by nezvládla pé(i (3 lidé); (lov&k 
sám by to nezvládl (2 lidé); (lov&k zm&nil ná-
zor a nechce odejít (9 p%ípad;); opatrovník 
nesouhlasí s odchodem ze za%ízení (9 lidí). Ve 
14 p%ípadech nebyl d;vod zji#t&n, jedna $ena 
zem%ela.

Zkoumali jsme, kam lidé plánují nyní odejít, 
jak se místa zm&nila. Posun ukazuje následující 
graf, kde modré sloupce (Plán A) zna(í p;vodní 
obec, (ervené sloupce (Plán B) zna(í plán aktu-
ální v listopadu 2012.

Zna(ky E, A3 a A6 p%edstavují obce, ve kte-
r!ch se nachází p;vodní ústavy. V ústavu v obci 
E nov& plánuje z;stat 25 osob, p;vodn& zde 
necht&l b!t nikdo. V obci A3 bude p;vodní 
ústav v dohledné dob& uzav%en, cht&ly zde 
z;stat 2 $eny, ale nyní je jejich plán odejít do 
obce A7, kde se chystá nové chrán&né bydlení. 
V obci A6 je umíst&n dal#í ústav, kter! neplá-
nuje transformaci, tak$e po ukon(ení projektu 
individuálních odchod; se v aktivitách nepo-
kra(uje (informace od pracovnice ústavu) a lidé 
z;stanou na stejném míst&.

A$ na dv& v!jimky (N a A9) v#echny obce, do 
nich$ lidé nyní plánují odejít, nebo ve kter!ch 
cht&jí z;stat, jsou obce, kde je p;vodní ústavní 
budova nebo organizace buduje nové poby-
tové za%ízení sociálních slu$eb. Do obcí N a A9 
lidé plánují odejít do pobytové slu$by vytvo%e-
né jinou organizací.

SOUHRN POZNATK1 Z ANALYZOVAN(CH PLÁN1 
ODCHODU Z ÚSTAVU

Tato kapitola shrnuje, co ukazuje rozbor 95 
odchod; z ústavu z pohledu (lánku 19 zakotv-
ujícího právo lidí s posti$ením volit místo, zp;-
sob $ivota a spolubydlící na rovnoprávném zá-
kladu s ostatními a právo na zaji#t&ní podpory 
v ka$dodenním $ivot&. Cílem je získat poznatky 
o tom, co v p%ípadech lidí za%azen!ch do zkou-
maného vzorku fungovalo a jak.

DV2 T3ETINY LIDÍ, KTE3Í CHT2LI ODEJÍT, 
V ÚSTAVU I NADÁLE Z1STÁVAJÍ

Na za(átku projekt; bylo 95 lidí, kte%í cht&li 
odejít z ústavu, odchod se ve studovaném ob-
dobí povedl jen 31 lidem. Ostatní jsou stále 
v ústavu. 
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MÍSTO PRO 'IVOT UR$OVALY P3EDEV&ÍM 
SLU'BY, NIKOLI LIDÉ

Místa, kam lidé ode#li nebo nyní plánují ode-
jít, jsou ur(ována p%edev#ím nabídkou pobyto-
v!ch sociálních slu$eb typu domov pro osoby 
se zdravotním posti$ením, chrán&né bydlení. 
P%edpokládaná kapacita – nap%. plán postavit 
za%ízení – tak formuje p%ání odejít do ur(ité 
obce. Lidé (asto vyu$ívají nabídky k odchodu 
do komorn&j#ího prost%edí chrán&n!ch byt; 
bez ohledu na to, kam a s k!m mí%ili p;vodn&.

Druh!m zp;sobem, jak slu$by ve zkouma-
n!ch projektech formovaly $ivoty u$ivatel; 
slu$eb, je rozhodování profesionál; o tom, kdo 
m;$e a kdo nem;$e zvládnout $ivot v komuni-
t&. Vypovídají o tom plány na budování nov!ch 
slu$eb – schválen! Transforma(ní plán zámku 
a #koly po(ítá s tím, $e byty a domky jsou ur-
(eny pro u$ivatele s lehk!m mentálním posti-
$ením, zatímco nové DOZP je ur(eno pro osoby 
se st%edn& t&$k!m mentálním posti$ením, 
(áste(n& mobilní nebo imobilní klienty. Trend 
rozd&lovat lidi do r;zn!ch forem sociálních slu-
$eb podle míry posti$ení se vyskytuje i v jin!ch 
regionech a projektech, k tomu nap%. (Kocman 
& Pale(ek, 2011).

NEDOSTUPNOST POT3EBN(CH SLU'EB JAKO 
KLÍ$OVÁ P3EKÁ'KA NAPLN2NÍ PRÁVA NA VOLBU 
MÍSTA K 'IVOTU

Nejfrekventovan&j#ím d;vodem neúsp&chu 
p%i pln&ní cíle opustit ústav a odejít do ur(ité 
obce byl nedostatek slu$eb v preferované loka-
lit& – tam, kde lidé cht&li $ít, chyb&ly slu$by. Lidé 
v n&kter!ch p%ípadech musí (ekat, a$ bude do-
slova „postaveno“ nové za%ízení, schváleny pro-
jekty atd. To v n&kter!ch p%ípadech znamená 
p%istoupit ke „kompromisu“, jak uvedl v rozho-
voru jeden z pracovník; za%ízení (12. 10. 2012). 
Lidé rad&ji odejdou na „kompromisní místo“, 
ne$ aby setrvali v nevyhovujícím ústavu. 

Vznik nov!ch kapacit pobytov!ch slu$eb 
ur(oval nejen to, kam se lze odst&hovat, ale i to, 
kam se odst&hovat nelze nebo kde nelze z;stat: 
nap%. ústav ve m&st& A3 je p%edur(en k uzav%e-
ní, p%esto$e 2 $eny m&ly v p;vodním plánu 
z;stat, budou se st&hovat do jiné obce, kde 
vzniká chrán&né bydlení z%izované stejnou or-
ganizací. Jin!m zajímav!m p%íkladem je okresní 

m&sto ozna(ené jako P v prvním grafu a jako W 
ve druhém grafu5 . Cht&lo sem odejít celkem 16 
osob. Neode#el nikdo ani není plánováno, $e by 
n&kdo mohl odejít. V této obci se nebude dal#í 
CHB stav&t, proto$e… „je p%edimenzovaná so-
ciálními slu$bami“6. Ve m&st& toti$ u$ probíhá 
transformace jiného ústavu. 

V&ECHNO NEBO NIC

N&kte%í lidé ode#li z ústavu do p;vodní rodi-
ny, a to za p%edpokladu, $e rodina byla schopna 
zajistit pé(i vlastními silami. Sociální pracovnice 
ústavu z projektu Transformace zámku a #koly 
uvád&la jako d;vod nerealizovaného odchodu 
práv& neschopnost rodiny zajistit pé(i o svého 
blízkého. 

P%i plánování odchodu lidí z ústavu se v ana-
lyzovan!ch projektech uva$ovalo o dvou proti-
lehl!ch pólech: ve#kerou pot%ebnou pé(i zajistí 
za%ízení sociálních slu$eb, nebo rodina. Pokud 
neexistovala tato „absolutní“ varianta, byly dal-
#í kroky pozastaveny – (lov&k z;stává v ústavu 
a (eká, a$ vznikne nové za%ízení. Ani v jednom 
p%ípad& se nepoda%ilo uplatnit kombinaci ne-
formální pé(e zaji#0ované rodinou anebo p%iro-
zen!m sociálním okolím (lov&ka s posti$ením 
a formalizované sociální slu$by.

OCHODY DO VLASTNÍHO BYDLENÍ

Do vlastního prost%edí mimo pobytové 
sociální slu$by odcházeli jen lidé s lehk!m po-
sti$ením, kte%í nepot%ebovali $ádnou nebo jen 
malou míru formalizované podpory – sociál ní 
slu$bu, a kte%í byli zapojeni do projektu indivi-
duálních odchod;, kde . gurovali externí koor-
dináto%i podpory. 

POSTOJ OPATROVNÍK1

Za zm&nami cílového místa, p%ípadn& za 
neuskute(n&ním odchodu stáli také opatrov-
níci, kte%í z d;vodu obav z p%íli#ného kontaktu 
s opatrovancem a v jenom p%ípad& z d;vodu 
obav ze stability slu$eb poskytovan!ch nevlád-
ní, neziskovou organizací zablokovali úvahy 
o hledání nového domova.
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 5 Jde o stejné m&sto, i kdy$ v ka$dém grafu ozna(ené 
jinak kv;li automatickému (íslování.

 6 Z rozhovoru se sociální pracovnicí, která citovala #éfa 
v&cn& p%íslu#ného odboru krajského ú%adu.
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UKON,ENÍ SLU2EB ÚSTAVU 
BEZ NUTNOSTI ODEJÍT JINAM

Sv!m zp;sobem v!jime(n! p%ípad (lov&ka, 
kter! si domluvil s koordinátorem ukon(ení 
u$ívání slu$eb poskytovan!ch ústavem ve 
svém byt&, ukazuje, jak odd&lení slu$eb bydlení 
(pronájem bytu) od sociálních slu$eb umo$*u-
je v&t#í 4 exibilitu a tím i svobodu volby: tento 
mu$ p%estal vyu$ívat slu$by, ani$ by se st&ho-
val ze svého prost%edí, kde cht&l z;stat. Kdyby 
se ocitl ve stejné situaci a bydlení bylo pevn& 
spojeno se sociálními slu$bami, které by nadále 
necht&l, musel by se sou(asn& odst&hovat.

ZÁV2RY PRO REALIZACI 
DAL&ÍCH TRANSFORMA$NÍCH PROJEKT1

Anal!za 95 naplánovan!ch odchod; ukazuje 
na rizika a p%íle$itosti, se kter!mi je pot%eba po-
(ítat p%i plánování a realizaci transforma(ních 
projekt;, pokud je jejich cílem napln&ní jedno-
ho z klí(ov!ch práv lidí s posti$ením – práva na 
$ivot v komunit&.

RIZIKA PRO NAPLN2NÍ PRÁVA 
NA NEZÁVISL( 'IVOT 
Volbu lidí za%azen!ch do transforma(ních 

projekt; lze ozna(it spí# za v!b&r z p%edvole-
n!ch mo$ností, tj. z mo$ností vytvo%en!ch tam, 
kde se z%izovatelé a poskytovatelé sociálních 
slu$eb rozhodli vybudovat pobytovou sociální 
slu$bu. Existenci rizika omezování volby na-
bídkou pobytov!ch sociálních slu)eb, které 
jsou budovány transformujícími se ústavy, 
nep%ímo potvrzuje i anal!za Pr;b&h transfor-
mace ve vybran!ch za%ízeních (Havrdová, 2012, 
stránky 89-97). Tato práce zam&%ující se na pro-
ces transformace ve vybran!ch ústavech zcela 
opomíjí fázi volby místa a osob, s kter!mi si lidé 
plánující odchod p%ejí odejít.

Dal#ím mechanismem, kter! m;$e omezit 
právo lidí s posti$ením na $ivot podle vlastní 
volby, je rozhodování profesionál; o druhu 
slu$by na základ& stupn& posti$ení. Do vlast-
ního bydlení s terénní sociální slu$bou mohou 
jen lidé s ni$#ím stupn&m posti$ení, proto$e 
lidé s t&$#ím posti$ením by to, jak se %íká, 
„nezvládli “.

Speci. ck!m rizikem je omezení mo)ností 
volby v!konem opatrovnictví. Opatrovníci 
mohou mít speci. cké d;vody, pro( ovliv*ovat 
mo$nosti sv!ch opatrovanc; odejít z ústavu 
– nap%. obava z nep%im&%en& velkého kontak-
tu s opatrovancem nebo strach z nestabilního 
zaji#t&ní slu$eb mimo ústav. Provedená anal!za 
potvrdila, $e náhradní rozhodování nemusí b!t 
pro osoby s posti$ením bezpe(né a m;$e ohro-
$ovat jejich práva, v tomto p%ípad& právo na 
nezávisl! $ivot podle (l. 19 Úmluvy.

Zvlá#tní bariérou Transformace zámku a 
#koly, kde nyní $ije 51 lidí z na#eho vzorku, je 
závazek v;(i státu zachovat v objektu posky-
tování sociálních slu$eb. Rekonstrukce Zámku 
byla . nancována ze státního rozpo(tu (okres-
ní ú%ad a pozd&ji je#t& prost%edky z tzv. malé 
privatizace).7 Vzhledem k tomu vznikl závazek 
v;(i státu, kter! dnes p%edstavuje poskytování 
sociálních slu$eb na dobu dal#ích dvaceti let. 
Ústavních za%ízení, kde v návaznosti na inves-
tice ze státního rozpo(tu vznikl podobn! záva-
zek, je podle informací pracovník; MPSV celá 
%ada, dal#í závazky vznikají ve vazb& na (erpání 
Evropsk!ch strukturálních fond;. Konkrétní 
informace o závazcích nejsou zmapovány a ani 
nejsou momentáln& p%ístupné. Doklady lze do-
hledat v tzv. Centrálním archivu (dle informace 
odpov&dného pracovníka MPSV).8

P3ÍLE'ITOSTI PRO NAPLN2NÍ PRÁVA 
NA NEZÁVISL( 'IVOT

S. M. Eidelman hovo%il na pra$ské konferenci 
„2ivot v komunit&“ o d;le$itosti my#lení a plá-
nování zam&%eného na (lov&ka p%i p%íprav& 
transforma(ních projekt; (Eidelman, 2011, 
str. 33). Plánování zam&%ené na (lov&ka se od 
tradi(ních styl; individuálního plánování li#í 
zejména tím, $e vychází z toho, co je d;le$i-
té pro (lov&ka, kter!m a pro kterého se plán 
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 7 Informace o ISPROFIN: http://www.mfcr.cz/cps/rde/
xchg/mfcr/xsl/ispro. n_eds.html

 8 Obrázek o rozsahu tohoto problému podávají 
anal!zy ústavních za%ízení podle jednotliv!ch kraj; 
zpracované v projektu Podpora transformace sociál-
ních slu$eb. Závazek udr$itelnosti v nich je jedním 
ze sledovan!ch údaj; o ústavních slu$bách (viz 
www.trass.cz).
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 p%ipravuje. Tento p%ístup (person-driven appro-
ach) umo$*uje hledat netradi(ní %e#ení mimo 
nabídku organizace. Pro typické individuální 
plánování je naopak charakteristické hledání 
%e#ení v rámci organizace (agency-driven ap-
proach). Byla to práv& mo$nost poskytovatel;, 
co usm&rnilo volbu lidí odejít do omezeného 
okruhu obcí, kde jejich ústav budoval nové 
za%ízení. P%i uplatn&ní p%ístup; zam&%en!ch 
na (lov&ka by se hledaly mo$nosti odpovída-
jící lokalit&, kterou lidé preferovali nezávisle 
na pozd&j#ích transforma(ních plánech. To 
by umo$nilo více p%iblí$it mo$nosti volby lidí 
z ústav; volbám, mo$nostem, jaké má v&t#ino-
vá spole(nost.

Spolupráce s rodinami a dal#ími blízk!mi 
lidmi na spole(ném zaji#t&ní pomoci a pod-
pory v p%irozeném prost%edí by mohlo pomoci 
lidem odejít do preferované lokality i v p%ípad& 
t&$kého posti$ení a bez dostate(né kapacity 
profesionálních slu$eb. Dostupnost bezplatné 
podpory p%irozeného sociálního okolí spolu 
s koordinací pé(e m;$e b!t klí(ová - viz (Quip, 
2011).

Ústavy mohou lidem p%i uplatn&ní vlastní 
v;le poskytnout podporu p%i rozhodování 
a pomoci vyjednat s opatrovníky rozhodnutí 
respektující v;li (lov&ka.
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RESUME: Johnová M. and J. Strnad indicate signi! cant di# erences between the concept of independent living and institutional care. They 
present the results of analysis of the process of de-institutionalization of a particular institution of health care service, based on a comparison 
with the internationally recognized rights of persons with disabilities. They focused on a qualitative analysis of individual plans for people 
that migrated from institutional care to a community natural environment of the village. They highlight some of the risks identi! ed in the 
process of deinstitutionalization: limited options for living in a natural community, the preference in decision of professionals on the type of 
services based on the degree of disability, limited choices of performances of persons with disabilities and the risk of continued operation of 
residential care facilities. According to the authors, it is important to create legal conditions for the development of accessible free support of 
natural social environment, together with the coordination of care that is in the process of de-institutionalization respected and supported 
own decision-making of persons with disabilities. 
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PROCES TRANSFORMÁCIE A DEIN+TITUCIONALIZÁCIE 
V NÓRSKU A JEHO DOPADY

Miroslav Cangár

V sú(asnosti sa v Slovenskej republike roz-
bieha proces dein#titucionalizácie systému 
sociálnych slu$ieb a náhradnej starostlivosti. 
Vláda schválila Stratégiu dein#titucionalizácie, 
a momentálne sa pripravuje Národn! ak(n! 
plán na roky 2011 – 2015 a Národn! projekt 
podpory dein#titucionalizácie slu$ieb sta-
rostlivosti. ,o mô$eme od t!chto procesov 
 o(akáva0? 

Na túto otázku nie je ve"mi "ahké odpoveda0, 
ke1$e, a$ na nieko"ko viac-menej úspe#n!ch 
pilotn!ch projektov v Ko#ickom a Banskobys-
trickom samosprávnom kraji, sa na Sloven-
sku v tejto oblasti v sociálnych slu$bách ve"a 
neudialo.  ,o v#ak mô$eme urobi0, je, $e sa 
mô$eme pozrie0 na tieto procesy v krajinách, 
kde u$ prebehli alebo v sú(asnosti prebiehajú. 
V tomto texte sa budeme venova0 priebehu 
dein#titucionalizácie a jej dopadu (pozitívneho 
a aj negatívneho)na systém sociálnych slu$ieb  
v Nórsku. 

HISTÓRIA SOCIÁLNYCH SLU)IEB V NÓRSKU 
(1874 – 2011)
Bolo to #kolstvo, ktoré sa v roku 1874 ako 

prvé za(alo venova0 "u1om so zdravotn!m po-
stihnutím v Nórsku. Nórske #koly boli otvorené 
len pre "udí so zdravotn!m postihnutím, ktorí 
boli „vzdelávate"ní.“ V roku 1989 zalo$ila Emma 
Hjort (sestra zakladate"a prvej #koly pre "udí so 
zdravotn!m postihnutím v Nórsku) v meste As-
ker (neskôr sa pres0ahovali do mesta Baerum) 
prvú nórsku in#titúciu aj pre „nevzdelávate"-
n!ch“,  ktorá, u$ pod in!mi názvami, existovala 
a$ do roku 1996. Domov Emmy Hjort zabezpe-
(oval, napriek mnoh!m problémom a úskaliam, 
ako jeden z mála, potrebnú starostlivos0 pre "udí 
so zdravotn!m postihnutím. Pre smr0 jedného 
z obyvate"ov, a tie$ pre prevádzkovanie verejnej 
prá(ovne sa Domov Emmy Hjort dostal pod po-
litickú kritiku, (o viedlo k tomu, $e v roku 1915 sa 
do starostlivosti o "udí so zdravotn!m postihnu-
tím zapojil aj #tát. Do roku 1952 existovali v Nór-
sku len dve, #tátne, centrálne in#titúcie pre "udí 
so zdravotn!m postihnutím. Vo vä(#ích mestách 
existovali tzv. „pracovné domy“, „väznice“ a „bláz-
nince“, kde boli in#titucionalizované rôzne kate-
górie "udí aj so zdravotn!m postihnutím. +tátny 
systém fungoval tak, $e rodiny, ktoré mali (lena 
v niektorej z t!chto dvoch #tátnych in#titúcií, 
museli za jeho pobyt plati0. Tento systém viedol 
v 30-tych rokoch k tomu, $e sa "udia so zdravot-
n!m postihnutím dostávali do psychiatrick!ch 
lie(ební, pracovn!ch domov, a pod. V roku 1934 
bol prijat! zákon o sterilizácii "udí so zdravotn!m 
postihnutím. ,iernym obdobím v poskytovaní 
starostlivosti boli aj vojnové roky, ke1 vysoko 
stúpol po(et úmrtí v in#titúciách, a tie$ rie#enie 
povojnovej situácie tzv. vojnov!ch detí z projek-
tu Lebensborn, ktoré sa dostali do in#titúcií aj 
napriek tomu, $e nemali zdravotné postihnutie, 
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ale boli ozna(ené za „slaboduché“ z dôvodu „de-
di(ného postihnutia“, (o viedlo k negatívnemu 
spolitizovaniu zdravotného postihnutia.

 Procesy in#titucionalizácie sa naplno rozbeh-
li a$ po druhej svetovej vojne. V roku 1945 bolo 
v Nórsku len 495 "udí so zdravotn!m postihnu-
tím, ktorí $ili v in#titúciách1. Starostlivos0 bola 
hlavne zodpovednos0ou rodiny, (as0 starostli-
vosti vykonávali rôzne cirkevné a komunitné 
organizácie. Nedostatok miest v in#titúciách 
donútil #tát a parlament k tomu, aby v roku 1949 

miest v in#titúcii a neexistovala $iadna diskusia 
o kvalite poskytovan!ch slu$ieb starostlivosti. 
Okrem toho bol jedn!m z dôvodov in#tituciona-
lizácie, aj v#eobecne uznávan! názor o tom, $e 
je potrebné odbremeni0 rodiny a prostredie od 
starostlivosti o "udí so zdravotn!m postihnutím3. 
Preh"ad a #tatistika o po(te "udí so zdravotn!m 
postihnutím mali prednos0  pred metodick!mi 
rozvojov!mi programami. 

Napriek tomu sa u$ v rokoch 1946 – 1947 
sna$ili niektorí odborníci (ako napr. Ole B. Munch 
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 1 Tøssebro, J. 1992. Institusjonsliv i velfredsstaten. Oslo. 
Ad Notam Gyldendal.

 2 NOU. 1973: 25. Omsorg for psykisk utviklingshemmede.

prijali zákon o #tátnej . nan(nej podpore pre 
domovy, ktoré poskytujú starostlivos0, ochranu 
a vzdelávanie  „slaboduch!m.“ Len$e táto . nan(-
ná podpora mala stá0 #tát (o najmenej, a ten ani 
nemal záujem vytvori0 systém podpory pre ro-
diny s (lenom so zdravotn!m postihnutím. A aj 
preto sa stal tento zákon základom pre r!chle 
budovanie in#titúcií v 50-tych a 60-tych rokoch 
minulého storo(ia. V polovici 60-tych rokov sa 
zria1ovanie in#titúcií spomalilo a v roku 1969 
$ilo v celoro(n!ch in#titúciách 5500 "udí so zdra-
votn!m postihnutím2. Etapa in#titucionalizácie 
pokra(ovala a$ do roku 1988, ke1 nórsky par-
lament prijal tzv. HVPU-reformu, ktorej cie"om 
bolo uzavretie a zru#enie centrálnych in#titúcií 
a prenos starostlivosti na komunity. HVPU-refor-
ma za(ala v roku 1991. 

Profesor  Jan Tøssebro z Nórskej technickej 
a prírodovedeckej univerzity vidí prudk! nárast 
in#titucionalizácie po druhej svetovej vojne 
v jednostrannom zameraní sa na kvantitu ako 
znak rozvoja spolo(nosti, ktor! súvisel s celko-
vo nízkou úrov*ou zabezpe(ovania základn!ch 
"udsk!ch potrieb. Pokrok sa meral po(tom 

– hlavn! #tátny konzultant pre „slaboduch!ch“ 
a vedúci lekár v Domove Emmy Hjort) o hu-
manizáciu podmienok vytváraním satelitn!ch 
mini - in#titúcií a zni$ovaním po(tu obyvate"ov. 
V období in#titucionalizácie vzniklo v Nórsku 19 
in#titúcií, z ktor!ch mala vä(#ina charakter totál-
nej in#titúcie, kde sa zabezpe(ovalo v#etko na 
jednom mieste.4

Koncom 60-tych rokov za(alo zria1ovanie in-
#titúcií z viacer!ch dôvodov stagnova0. Tak ako 
vo vä(#ine západn!ch krajín Európy a v USA, aj 
v Nórsku sa za(ali dia0 zmeny. Odborné skúse-
nosti z oblasti pedagogiky a starostlivosti viedli 
k zmene postojov a názorov (asti pracovníkov 
v in#titúciách na problematiku "udí so zdravot-
n!m postihnutím a ich mo$ností osobnostného 
rastu, vzdelávania sa a rozvoja kompetencií. 
In#titúcie boli, (ím 1alej, t!m viac, vnímané 
ako miesta, ktoré podporujú pasivitu a izoláciu 

 3 Tøssebro, J. 1992. Institusjonsliv i velfredsstaten. Oslo. 
Ad Notam Gyldendal. ; Tøssebro, J. 1996. En bedre hver-
dag. Utviklingehemmedes levekår etter HVPU-reformen. 
Oslo. Kommuneforlaget.

 4 Nórske in#titúcie mali formu samostatn!ch osád, 
kde boli zabezpe(ené v#etky slu$by a aj b!vanie 
pre klientov a personál. Sú(as0ou viacer!ch in#titúcií 
boli aj #koly pre sociálnych pedagógov a pracovníkov. 
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miesto rozvoja. V in#titúciách sa vykonávali 
nezmyselné a rutinné aktivity, ako napríklad 
„rozvoj“ jemnej motoriky rozde"ovaním „#róbov“ 
od matiek, ktoré, ke1 mal (lovek rozdelené, tak 
pracovník ich znovu vysypal na jednu kopu, aby 
mohol za(a0 od znova, a pod. V roku 1966 napí-
sal novinár Arne Skouen sériu (lánkov s názvom 
„Spravodlivos0 pre hendikepovan!ch“ spolu 
s fotkami o nevhodn!ch podmienkach v in#ti-
túciách.  Okrem Arneho Skouena ve"kou mierou 
k zmene postojov spolo(nosti prispeli aj peda-
góg Helge Morset, man$elia Waardal Lundovci, 
Margarethe Wiig a 1al#í. Táto medializácia $ivota 
osôb so zdravotn!m postihnutím vyvolala siln! 
tlak na zmenu. V roku 1967 vznikol Nórsky zväz 
pre "udí s mentálnym postihnutím (1alej NFU), 
ktor! za(al bojova0 za práva "udí so zdravotn!m 
postihnutím. V tomto období viedol  tzv. in#ti-
tu(n! skepticizmus k snahe reformova0 in#titú-
cie. In#titúcie sa zmen#ili, dostali viac zdrojov 
a personálu. Napriek tomuto v#ak pokra(ovala 
kritika systému, ktorá zosilnela v 70-tych a 80-
-tych rokov. V roku 1985 bola zverejnená  vládna 
správa (NOU 1985:34) s názvom 2ivotné pod-
mienky pre "udí s mentálnym postihnutím, kde 
sa jasne povedalo: „$ivotná situácia a $ivotné 
podmienky "udí s mentálnym postihnutím v in-
#titúciách sú medzi"udsky, sociálne a kultúrne 
neakceptovate"né.“ Táto správa  bola základom 
pre za(atie dein#titucionalizácie v Nórsku. Dein-
#titucionalizácia mala prebehnú0 do roku 1995.

Proces dein#titucionalizácie vychádzal 
z idey, $e hlavn!m znakom sociálnej politiky 
v oblasti zdravotného postihnutia bude nor-
malizácia.  V tomto období prevládal stále viac 
názor, $e "udia so zdravotn!m postihnutím sú 
jednou zo zabudnut!ch a zanedban!ch skupín 
spolo(nosti vo welfare #táte, a $e slu$by pre 
nich neboli v súlade s be$n!mi slu$bami pre 
majoritnú spolo(nos0. Zameranie sa na norma-
lizáciu viedlo k tomu, $e "udia so zdravotn!m 
postihnutím sa stali plnohodnotn!mi ob(anmi 
spolo(nosti s rovnak!mi právami – „normál-
nymi $ivotn!mi podmienkami a situáciou.“ 
Zárove* bola uplat*ovaná ideológia starostli-
vosti v súlade s princípmi subsidiarity v be$nej 
spolo(nosti – t. j. slu$by pre "udí so zdravotn!m 
postihnutím majú by0 rie#ené na (o najni$#ej 
verejno-správnej (komunálnej) úrovni a na 
rovnak!ch miestach ako slu$by pre be$n!ch 
obyvate"ov. 

$O SA STALO PO UKON$ENÍ DEIN&TITUCIONALIZÁCIE?
Termín uzavretia ve"k!ch in#titúcií v roku 

1995 bol dodr$an!. 6udia so zdravotn!m po-
stihnutím, ktorí $ili v in#titúciách, sa pres0ahovali 
do komunálnych bytov, a reforma HVPU bola 
v tejto otázke naplnená. Naplnenie ideologic-
k!ch cie"ov reformy v#ak bolo ove"a 0a$#ie. Hod-
notenia, ktoré boli urobené po ukon(ení HVPU 
reformy, hovoria, $e ciele v oblasti normalizácie 
a integrácie boli naplnené len (iasto(ne. 2ivotné 
podmienky a $ivotná situácia "udí so zdravot-
n!m postihnutím po ukon(ení HVPU reformy 
stagnuje. Odborná organizácia NAKU, ktorá 
sa okrem iného zaoberá právami a $ivotn!mi 
podmienkami "udí so zdravotn!m postihnutím, 
vo svojich viacer!ch správach o HVPU reforme 
kon#tatuje, $e v oblasti b!vania sa dosiahol 
obrovsk! pokrok vpred, ale v in!ch oblastiach, 
ako je zamestnávanie, vo"n! (as, be$né denné 
aktivity a sociálna integrácia sa situácia zmenila 
iba v malej miere. 6udia so zdravotn!m postih-
nutím, a #peciálne s mentálnym postihnutím, sú 
v nízkej miere zapájaní do be$ného pracovného 
$ivota, majú málo be$n!ch vo"no (asov!ch akti-
vít a malú sociálnu sie0, ktorá sa (asto skladá len 
z rodiny a platen!ch opatrovate"ov. Práca so so-
ciálnou sie0ou, vo"no (asové aktivity, zamestná-
vanie sa nedá regulova0, podobne ako b!vanie, 
a preto je nutné  aj v t!chto oblastiach na1alej 
intenzívne pracova0 .  V!sledky hodnotenia HVPU 
reformy hovoria o tom, $e oblas0 vo"no (asov!ch 
aktivít je tá, kde sa udialo najmenej zmien, (o 
súvisí hlavne s prispôsobením sa a otvorenos0ou 
spolo(nosti. Problém prispôsobenia sa dot!ka aj 
oblasti zamestnávania, kde sa "udia so zdravot-
n!m postihnutím 0a$ko presadzujú. Tøssebro a 
Lundeby5 vo svojej hodnotiacej správe z roku 
2002 upozor*ujú na  to, $e #kolstvo a zamestná-
vanie sú oblasti, kde je vy##í tlak na konkurenciu, 
sebaprezentáciu a produktivitu, (o vedie k to-
mu, $e v spolo(nosti viac prevláda vylu(ovanie 
ako inklúzia.  V sú(asnosti je badate"n! klesajúci 
záujem o "udí s mentálnym postihnutím v po-
rovnaní s obdobím reformy, ale v centre po-
zornosti sú 1al#ie skupiny obyvate"ov. Napriek 
tomu, prebiehajú odborné a politické debaty 
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 5 Tøssebro, J.; Lundeby, H. (2002) Statlig reform og 
kommunal hverdag: Utviklingshemmedes levekår 10 
år etter reformen. Sosialt arbeids rapportserie: 33. 
NTNU, Institutt for sosial arbeid og helsevitenskap, 
Trondheim.
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o univerzálnom dizajne, antidiskrimina(nej le-
gislatíve, individualizácii, o práve vo"by slu$ieb, 
ktoré sa dot!kajú v#etk!ch skupín obyvate"ov. 

V poslednom období sa v#ak hovorí aj o tom, 
$e sa systém vracia spä0 a prebieha tzv. rein#titu-
cionalizácia - formou vytvárania bytov!ch kom-
plexov pre ob(anov so zdravotn!m postihnutím. 
Kitelsaa a Tøssebro vo svojej správe z júna 20116 
o „Ve"k!ch bytov!ch komplexoch pre "udí so zdra-
votn!m postihnutím“, okrem iného hovoria, $e:

x� po roku 2001 stúpol po(et ob(anov, ktorí $ijú 
v bytov!ch komplexoch s vy##ím po(tom ako 
je 6 bytov pre "udí so zdravotn!m postihnu-
tím v jednej budove, a táto forma b!vania sa 
stala po roku 2000 dominantnou.

x� Ve"a bytov!ch komplexov sa nachádza 
v priestoroch, ktoré majú charakteristiku in#ti-
túcie - v!skumy z roku 1994 a 2010 ukazujú, $e 
sa to stalo v cca. 40% bytov!ch komplexov. 

x� Vo ve"k!ch bytov!ch komplexoch sa preja-
vujú znaky problémového správania sa vo 
vy##ej miere ako v mal!ch bytoch.

x� Argument o tom, $e vä(#ie bytové komple-
xy poskytujú lep#iu sociálnu sie0 je m!tom, 
ke1$e ve"kos0 b!vania nemá vplyv na sa-
motnú sociálnu sie0 a jej stabilitu, 4 exibilitu 
a variabilitu. V!skum ukazuje, $e b!vanie vo 
vlastn!ch bytoch má za následok zní$enie 
medzi"udsk!ch kon4 iktov medzi klientmi 
v porovnaní s b!vaním v in#titúcii. 

x� 6udia so zdravotn!m postihnutím a ani ich 
príbuzní si ne$elajú ve"ké bytové komplexy. 

Autori tejto správy napriek tomu uvádzajú, 
$e rozdiely medzi ve"k!mi bytov!mi komplexmi 
a mal!mi komunálnymi bytmi nie je tak ve"k!, 
ako sa predpokladalo. Na základe v!sledkov ich 
v!skumu odporú(ajú, aby bola bytová politika 
pre "udí so zdravotn!m postihnutím zameraná 
viac integra(ne a inkluzívne, ako sa to praktizuje 
v sú(asnosti. V tejto oblasti sa v#ak aj NFU sna$í 
bojova0 - za$alovala napríklad mesto Sandnes za 
poru#enie práv "udí so zdravotn!m postihnutím 
za budovanie in#titu(ného bytového komplexu 
s 24 bytmi a cel! prípad medializuje. Odborníci, 
ale aj organizácie zastupujúce "udí so zdravot-
n!m postihnutím, vedú diskusie a spory s mes-
tami, ktoré tieto typy b!vania vytvárajú. 

$O NÁM TOTO V&ETKO HOVORÍ?
Dein#titucionalizácia (HVPU reforma) v Nórsku 

znamenala zmenu paradigmy v kompetenciách 
a organizácii sociálnych slu$ieb smerom k "u1om 
so zdravotn!m postihnutím. Snaha o „normalizo-
vanie“ ich $ivotn!ch podmienok viedla k zv!#eniu 
#tandardu ich $ivota, a to predov#etk!m v oblasti 
b!vania a dostupnosti slu$ieb, ale mala aj rezervy 
- v oblasti zamestnávania, sociálnej integrácie 
a ka$dodenn!ch a vo"no (asov!ch aktivít.  

Skúsenosti z Nórska nám ukazujú, $e proces 
dein#titucionalizácie má mnohé úskalia a nedá sa 
absolútne a precízne naplánova0. Je nevyhnutné, 
aby sme sa hne1 na za(iatku zamerali primárne na 
kvalitu procesu a individuálne potreby "udí so zdra-
votn!m postihnutím. V!razn!m prvkom procesu 
dein#titucionalizácie na Slovensku musia by0 indi-
viduálne plány, ktoré budú zamerané na #peci. ká 
jednotlivcov pri ich prechode z in#titucionálnej na 
komunitnú starostlivos0. Dein#titucionalizácia sa 
nemô$e sta0 procesom, ktor! bude znamena0 len 
atomizovanie ve"k!ch in#titúcií do komunitn!ch 
foriem b!vania, ako si mô$eme, ve"mi zjednodu-
#ene, myslie0. Kvalitné a partnerské individuálne 
plánovanie je jedinou mo$nos0ou, ako eliminova0 
riziká v oblasti sociálnej integrácie, ka$dodenn!ch 
a vo"no (asov!ch aktivít, zamestnávania a b!vania. 
Nové formy slu$ieb a b!vania musia by0 rie#ené 
na (o najni$#ej úrovni, a to tak, aby sa eliminovali 
prvky kolektivizmu, známe z fungovania in#titúcií. 
Dein#titucionalizácia je nielen prechod z in#titucio-
nálnej na komunitnú starostlivos0, ale je to zmena 
ná#ho skupinového myslenia a spolo(nosti sme-
rom k individualite ka$dého (loveka, jeho potrieb 
a jeho sociálneho prostredia.  Zmena musí by0 #iro-
kospektrálna, lebo bez priamej politickej a odbor-
nej podpory je malá #anca pre my#lienky re#pek-
tovania práv "udí so zdravotn!m postihnutím na 
nezávisl! a samostatn! $ivot v be$nej spolo(nosti 
získa0 aj #irokú verejnos0.

 6 Kittelsaa, A.; Tøssebro, J.; (2011) Store bofellesskap 
for personer med utviklingshemming. NTNU 
Samfunsforskning AS, Trondheim.
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88 Milujeme mozaiky plné krásnych farieb 
a svetla, v#etky tie nekone(né mo$nosti kaleido-
skopu... Radi by sme  na#ím (itate"om ponúkla 
rubriku s t!mto názvom. Chceme v nej postup-
ne v jednotliv!ch (íslach pomáha0  rodinám 
s (lenom so #peciálnymi potrebami, profesi-
onálom, prevádzkovate"om slu$ieb, v#etk!m, 
ktor!m le$ia na srdci kvalitné komunitné slu$by, 
nachádza0 sklí(ka mozaiky, ktoré mô$u spolo(ne 
vytvori0 radostn! obraz. Chceme vás zoznamo-
va0 s organizáciami, ktor!ch programy pova$u-
jeme k téme daného (ísla za in#piratívne. 

Pre toto (íslo venované DEIN+TITUCIONA-
LIZÁCII  sme oslovili nieko"ko na#ich partner-
sk!ch organizácií z ,R, ktoré osobne poznáme, 
vá$ime si ich prácu a veríme, $e  by mohli na-
#im (itate"om pomôc0 v budovaní kvalitn!ch 
komunitn!ch slu$ieb. Polo$ili sme im nieko"ko 
otázok k téme: „Ako vieme vzdelavaním, su-
pervíziou, poradenstvom, konzultáciami, 
tréningami podpori0 dein#titucionalizáciu a 
dobrú prax novovznikajúcich komunitn!ch 
sociálnych slu)ieb“. Chceme postupne priná-
#a0 informácie o organizáciách, ktoré ponúkajú 
programy podporujúce vytváranie  systému slu-
$ieb zameran!ch na (loveka. 

1. Aká je va#a skúsenos', v $om potrebujú 
pod&a vás pomôc' tí, ktorí vstupujú do procesu 
dein#titucionalizácie – zria(ovatelia, prevádz-
kovatelia slu"ieb /najmä mana"ment/ a pra-
covníci priameho kontaktu, aby, ak im zále"í 
na dein#titucionalizácii, mohli realizova' sku-
to$né zmeny a vytvori' systém komunitn%ch 
slu"ieb zameran%ch na klienta? Aké problémy, 
otázky, potreby pomoci si pod&a va#ej skúse-
nosti naj$astej#ie priná#ajú? 

FOKUS: Na#e Tréninkové a vzd&lávací st%edis-
ko (TVS) je sou(ástí Fokusu Praha, neziskové or-

ganizace, která je dlouhodob& (inná na poli so-
ciálních i zdravotních slu$eb pro lidi s du#evním 
onemocn&ním. Deinstitucionalizace v oblasti 
psychiatrické pé(e v ,R zatím probíhá pouze 
formou pr;kopnick!ch po(in; n&kter!ch orga-

nizací. Na systematické %e#ení tohoto neuspo-
kojivého stavu s nad&jí (ekáme v souvislosti s 
chystanou reformou psychiatrické pé(e, která 
se má kone(n& za(ít realizovat. 

Z tohoto stavu vypl!vá, $e se v na#í vzd&lá-
vací (innosti nesetkáváme s explicitn& proje-

ven!mi pot%ebami organizací n&jak se p%ipravit 
na deinstitucionalizaci. To se v#ak, doufáme, 
m;$e brzo zm&nit a také by se zm&nit m&lo.  

PROUTEK: Základní otázkou je otázka leadera 
zm&ny. Ka$dá zm&na musí mít svého nositele, 
n&koho, kdo vizi zm&ny nese jako prapor a je 
ochoten s tímto praporem procházet (asto rozbo-
u%enou krajinou, p%ekonávat p%eká$ky a zárove* k 
sob& lákat a p%itahovat lidi, získávat je pro svou vizi 
a nelehkou cestou deinstitucionalizace je vést. 

Tedy: klí(ová je podpora leader; na v#ech 
úrovních – od úrovn& samospráv, p%es úrove* 
%editel; za%ízení a$ po úrove* vedoucích jed-
notliv!ch slu$eb a t!m;. Pokud tito lidé nemají 
dostate(né znalosti a dovednosti -  jak z oblasti 
své odbornosti (tedy toho, jak vypadá práce s 
klientem ve slu$bách komunitního typu)  - tak z 
oblasti %ízení lidí v procesu zm&ny (jak se pracuje 
se zm&nou v kontextu organizace a spole(nosti), 
je proces mnohem slo$it&j#í a náro(n&j#í, mén& 
efektivní a v!sledky jsou nejisté.

Zd;raz*ujeme, $e d;le$ité jsou dovednosti a 
speci. cké znalosti. Dovednosti v (asto bazálních 
oblastech sociální práce a mangementu. Zde 
jsou n&které p%íklady základních dovedností, 
které pracovníky u(íme:

� Úrove* práce s klientem
� jak s klientem komunikovat tak, abych s ním 

nemanipuloval
� jak získávat hodnov&rné informace o tom, co 

klient opravdu chce a dokázal toho vyu$ít ve 
prosp&ch na#í spolupráce

� jak si nastavit hranice ve vztahu s klientem a 
kde je role pracovníka.

� Úrove* managementu
� vedení porad
� prezentace zm&n a my#lenek
� práce s motivací zam&stnanc;
� vyu$ívání potenciálu t!mu pro spole(n! úsp&ch
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QUIP: 

� Potrebujú rozumie0, (o je to dein#titucionali-
zácia, pozri obrázok  

� pracovníci priameho kontaktu nemajú (as na 
priamu prácu s "u1mi, na pou$ívanie metód, 
ktoré by "u1om pomohli

� "udia, ktorí vyu$ívajú soc. slu$by, sú posúvaní ako 
. gúrky namiesto toho, aby boli od za(iatku zahr-
nutí do procesu DI a tá #la pod"a ich potrieb

2. Je pre vás ako pre vzdelávaciu organizá-
ciu dôle"ité nastavenie, názory, postoje pre-
vádzkovate&a slu"ieb, ktor% by s vami v procese 
dein#titucionalizácie rád spolupracoval? Aké 
sú pod&a va#ich skúseností znaky organizácie, 
ktorá je pripravená na zmenu? 

FOKUS: Pochopiteln& bychom rádi cestou 
vzd&lávání spolupracovali s poskytovateli, kte%í 
se na deinstitucionalizaci p%ipravují, bez jejich 
názor; a zku#eností by to ne#lo. Op&t jsme ale u 
podstaty v&ci. Základní podmínkou je, aby se or-
ganizace p%ipravovali v rámci n&jakého systému, 
kter! se vytvo%il pomocí konsensu mezi klí(ov!-
mi ú(astníky procesu deinstitucionalizace. Aby 
se nejednalo o $iveln! proces. 

Myslím, $e jeden z hlavních znak; p%iprave-
nosti organizace na nové situace, které dein-
stitucionalizace p%inese je schopnost a ochota 
komunikovat a spolupracovat s jin!mi organiza-
cemi, z r;zn!ch zainteresovan!ch oblastí a hledat 
spole(n& cestu, která je pro klienty nejvhodn&j#í.

PROUTEK: V zásad& je klí(ov! zejména po-
stoj managementu a alespo* tich! souhlas z%i-
zovatele. Pokud je management nastaven pozi-
tivn& ke zm&n& a z%izovatel mu v tomto sna$ení 
alespo* nep%eká$í (samoz%ejm& je lep#í, pokud 
ho v tom aktivn& podporuje), dají se volit takové 
kroky, abychom sm&%ovali k cíli – vytvo%ení slu-
$eb komunitního typu.

To, $e zam&stnanci na ni$#ích úrovních, n&k-
te%í klienti, rodinní p%íslu#níci nebo opatrovníci 
mají (asto postoje, které jdou proti deinstitucio-
nalizaci je p%irozené. Je to spojeno s %adou obav, 
nepochopení a p%edsudk;, které se jim nast%á-
daly v pr;b&hu dosavadní praxe. Pokud máme 
podporu managementu, tak s postoji doká$eme 
pracovat a pou$íváme takové intervence, aby se 
p%ístup k tématu postupn& m&nil. Pokud v#ak 
management organizace nevidí deinstitucio-
nalizaci jako správnou cestu, pak se v konkrétní 
organizaci dá jen velmi málo zm&nit.

QUIP: Je to pre  nás ve"mi dôle$ité. Na základe 
toho vieme, na (om pracova0, mô$eme v rám-
ci vzdelávania i supervízie priná#a0 praktické 
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� v#etci uvedení potrebujú porozumie0, pre(o 
je nutná zmena, musia pozna0 súvislosti, his-
tóriu ústavnej starostlivosti a trendy DI, ktoré 
prebiehali a prebiehajú vo svete

� potrebujú spolu komunikova0
� potrebujú ma0 istotu, $e sa s nimi po(íta
� pracovníci priameho kontaktu potrebujú by0 

sú(as0ou DI, majú by0 zapojení do rozhodo-
vania, nie len plni0 príkazy zhora

� pracovníci priameho kontaktu potrebujú, aby 
ich vedenie po(úvalo, lebo oni sú tí, ktor! v rám-
ci organizácie nejlep#ie poznajú potreby "udí

� potrebujú pomôc0 pochopi0 a za$i0 na vlastnej 
ko$i, ako se "udia v ústavn!ch slu$bách cítia

� pracovníci priameho kontaktu potrebujú ma0 
(as na priamu prácu

� pracovníci priameho kontaktu potrebujú zís-
ka0 zru(nosti, ktoré im pomô$u by0 dobr!m 
obhajcom "udí v ústavoch, musia sa nau(i0 
argumentova0, kon#truktívne komunikova0

� management potrebuje vedie0, aké sú potre-
by jednotliv!ch "udí $ijúcoch v ústave

� v#etci potrebujú porozumie0 tomu, (o sú to 
komunitné slu$by, nau(i0 sa vyu$íva0 exis-
tujúce komunitné slu$by (nielen sociálne), 
nevníma0 ich ako konkurenciu, ale ako part-
nerov pri podpore (loveka

� v#etci musia vedie0, (o je plánovanie zame-
rané na (loveka a musia vedie0 t!mto spôso-
bom s "u1mi pracova0

Aké problémy, otázky,  ot%eby pomoci si pod-
"a va#ej skúsenosti naj(astej#ie priná#ajú? 

� vedenie nepozná potreby "udí, ktor!m orga-
nizácia poskytuje slu$by

�  nikdo pracovníkov priameho kontaktu nepo(úva
� dein#titucionalizáciu plánujú "udia hore 

a pracovníci priameho kontaktu len plnia to, 
(o im vedenie priká$e
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podnety  a skúsenosti, ktoré prirodzene obrusujú 
protidein#titucionaliza(né názory pracovníkov. 
Je tie$ dôle$ité pozna0 obavy jednotliv!ch sub-
jektov DI, aby sme s nimi mohli pracova0 a meni0 
obavy na energiu nutnú k zmene.

Aké sú pod&a va#ich skúseností znaky orga-
nizácie, ktorá je pripravená na zmenu?
� organizácia je otvorená nov!m veciam, nebo-

jí sa skú#a0 nevyskú#ané 
� organizácia je schopná odstúpi0 od pevne 

stanoven!ch plánov  a cie"ov, ak se uká$u ako 
nefunk(né (i idú proti záujmom "udí, ktorí vy-
u$ívajú soc. slu$by 

� dobr! management, "udia sú riadení a záro-
ve* ich je po(u0 a ich názory sú spätne zahr-
*ované do procesu riadenia

� v organizácii panuje dôvera
� organizácia, ktorá vie presadzova0 potreby svo-

jich "udí, pracovníkov i prijímate"ov soc. slu$by
� organizácia, ktorá do h3bky rozumie procesu 

DI a dôvodom, pre(o je nevyhnutná
� organizácia, ktorá chápe, $e v#etko ide svojím 

vlastn!m tempom a $e proces DI je na roky, 
nie mesiace

� organizácia, ktorej zále$í na "u1och, na spo-
lo(nosti

3. Na $o vy ako organizácia kladiete dôraz, 
ak podporujete konkrétneho prevádzkovate-
&a, ktor% prechádza zmenami od tradi$n%ch ku 
komunitn%m slu"bám?

FOKUS: Na#imi vzd&lávacími programy (pokud 
je to vzhledem k témat;m v!uky relevantní) se 
sna$íme p%edávat poskytovatel;m takové metody 
a takovou . loso. i slu$eb, které ke kvalitním mo-
derním komunitním slu$bám pat%í. V oboru pé(e 
o du#evní zdraví je to nap%íklad princip recovery 
nebo trend k zavád&ní multidisciplinárních t!m;. 

PROUTEK: Zásadní je po(áte(ní vyjasn&ní vize 
a konkrétních cíl; transformace. Pracujeme na tom, 
aby transforma(ní t!m vizi a cíl;m rozum&l shodn& 
a aby vznikl realizovateln! plán zm&ny v organizaci.

Dále se soust%edíme na dovednosti pracovník; 
na v#ech úrovních. Chceme, aby jejich dovednosti 
byly takové, aby slu$ba dokázala efektivn& a indivi-
duáln& podporovat klienty na cest& jejich $ivotem 
dle princip; moderní sociální práce (individuální 
p%ístup, respekt práv;m, svoboda volby jednotliv-
ce) a aby management m&l dovednosti, jejich$ po-
u$ívání umo$ní aplikaci t&chto p%ístup; u klienta.

Víme, $e toho není mo$né docílit pouze 
vzd&láváním, ale je nutné, aby vzd&lávání bylo 
dopln&no dal#ími formami práce (konzultace, 
stá$e, supervize...).

QUIP: Za najdôle$itej#ie pokladáme, aby si 
"udia uvedomili, $e pri procese naz!vanom de-
-in#titucionalizácia nie je prv!m krokom to, $e 
kúpime/postavíme/prenajmeme byty, aby "udia 
mohli opusti0 ústav. 

Na za(iatku je ka$d! jeden konkrétny (lovek, 
o ktorom by sme mali vedie0, (o má rád, (o ho baví, 
(o majú na *om radi "udia, ktorí ho poznajú. To je 
toti$ to, z (oho je treba vychádza0, (o je dôle$ité 
podporova0, aby sa ka$d! mohol stáva0 “dobr!m 
priate"om a prínosn!m ob(anom” (John O‘Brien1 ), 
t.j. aby mal #ancu sta0 sa sú(as0ou komunity. 

Druh! dôle$it! krok dein#titucionalizácie je po-
môc0 (loveku ujasni0 si, kde, s k!m a za ak!ch pod-
mienok chce $i0. A$ potom mô$eme za(a0 pre*ho 
pripravova0 nové b!vanie a v#etko, (o s t!m súvisí.

4. Aké kurzy ponúkate ako vzdelávacia 
organizácia ako podporu na ceste dein#titu-
cionalizácie? (Uve(te konkrétne aj s popisom 
toho $o sa ú$astník kurzu nau$í.)

FOKUS: Pro zavád&ní nov!ch zp;sob; po-
skytování pé(e, (i alespo* jako podporu „hledání 
nové cesty“ bychom mohli doporu(it tyto kurzy:

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI 
Plánování pé(e je kurzem prezentováno jako 

kreativní, systematick! nástroj ve spolupráci s klien-
tem, kter! má posilovat klientovo sebev&domí a 
dynamizovat spolupráci. Principy individuálního 
plánování v CARE  p%ístupu jsou dob%e vyu$itelné i 
pro metodickou a intervizní práci v organizaci.

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM 
Klinick! model, terapie a rehabilitace, orga-

nizace psychiatrické pé(e, základní diagnostika 
du#evních poruch, diagnostické manuály, lé(ba 
psychofarmaky, n&co málo o psychoterapii; jak 
spolupracovat s psychiatrem.  

INTEGRÁCIA / KALEIDOSKOP

 1 Jeden z najv!znamnej#ích autorov konceptu 
plánovania zameraného na (loveka. John 
O‘Brien a jeho man$elka Connie patria medzi 
popredné osobnosti v oblasti tvorby inovácií, 
ktoré pomáhajú vytvori0 plnohodnotn! $ivot 
pre "udí so zdravotn!m postihnutím po celom 
svete. John O´Brien je autorom mnoh!ch kníh 
venujúcich sa za(le*ovaniu "udí s postihnutím.

integracia_1_13.indd   90 28.10.2013, 9:39:38



91

ZÁKLADNÍ KURZ PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE

Kurz je koncipován jako základní stavební 
kámen pro praxi rehabilitace lidí s psychotick!m 
onemocn&ním, ale je dob%e vyu$iteln! i u dal#ích 
cílov!ch skupin (lidé bez domova, mentáln& po-
sti$ení, lidé s duální diagnózou závislost/du#evní 
onemocn&ní atd.). Psychosociální rehabilitace 
je komplexní p%ístup na pomezí oboru sociální 
práce, psychologie a psychiatrie.

CASE MANAGEMENT

Prezentujeme Case management jako metodu 
komplexní pé(e o du#evn& nemocné, která je v#ak 
pou$itelná i pro #ir#í oblast práce s handicapovan!mi. 

PRACOVNÍ REHABILITACE V PRAXI 
Obsah a formy pracovní rehabilitace, práce 

s klientem v procesu pracovní rehabilitace, zisky 
klient; z pracovní RHB, tvorba rehabilita(ních 
plán;.

PROUTEK: Nabízíme kurzy zam&%ené na úvod 
do tématiky transformace a deinsticuionalizace jak 
pro management , tak pro pracovníky p%ímé pé(e. 
V t&chto kurzech se ú(astníci seznámí se základní-
mi v!chodisky a principy nového p%ístupu a zku-
#enostmi z ,R i ze zahrani(í. Seznamování se d&je 
interaktivní, praktickou a zá$itkovou formou, aby 
si ú(astníci odnesli maximum informací a doved-
ností a zárove* dává v (etn!ch diskusích mo$nost 
k rozpt!lení obav a nejistot a umo$*uje pracovní-
k;m zm&nu jejich postoj;. Kurzy jsou v$dy vedeny 
lektory, kte%í mají bohatou zku#enost p%i poskyto-
vání komunitních slu$eb a zárove* jsou lektorsky 
velmi zdatní a disponují dovednostmi pot%ebn!mi 
pro p%edávání t&chto témat pracovník;m.

Dal#í skupinou jsou kurzy zam&%ené na práci 
s klientem. Jako základní vnímáme krzy a témata: 
Zplnomoc*ování klienta a individuální plánování a 
Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klien-
t;. Tyto kurzy jsou zam&%ené na problematiku role 
pracovníka, na vztah pracovníka a klienta v procesu 
poskytování sociální slu$by v(etn& nácviku základ-
ních metod a intervencí pro práci s klientem. 

Dále pak nabízíme témata, která dopl*ují 
dovednosti a znalosti pro ur(ité skupiny pracov-
ník;, (i organizace v ur(it!ch situacích. Jedná se 
o kurzy: Spolupráce s rodinn!mi p%íslu#níky do-
sp&l!ch u$ivatel; sociálních slu$eb, Zvy#ování 
podílu klienta na podob& slu$by, Alternativní a 
augmentativní komunikace, Jak aktivizovat jinak 
ne$ v rámci aktiviza(ních (inností.

Tyto kurzy jsme schopni doplnit o dal#í nácvi-
kové kurzy v praktick!ch dovednostech, které 
jsou nezbytné pro poskytování kvalitní slu$by 
komunitního typu.

Nezanedbatelnou (ást na#í nabídky tvo%í kurzy 
managementu, které jsou zam&%ené tak, aby u(ily 
mana$ery jednat v konkrétních situacích, které 
nastávají v pr;b&hu zm&n sm&%ujících k deinstitu-
cionalizaci a v pr;b&hu samotného poskytování 
sociálních slu$eb. Jedná se o kurzy základních ma-
na$ersk!ch dovedností - nap%íklad: :ízení zm&ny v 
organizaci poskytující sociál ní slu$by, Vedení porad 
a facilita(ní techniky pro mana$ery, Role mana$era 
v sociálních slu$bách, Dovednosti pro dobré fungo-
vání (v) t!mu, Jak zadávat a kontrolovat úkoly, Stra-
tegické %ízení a plánování. Jako nezbytné vidíme i 
vzd&lávání v oblasti fundraisingu a získávání zdroj;.

Univerzálním kurzem, kter! je vhodn! jak pro 
mana$ery, tak pro pracovníky je kurz zam&%en! na 
praktickou psychohygienu s p%ízna(n!m názvem 
„Jak to vydr$et v sociálních slu$bách“.

QUIP: V#etky na#e kurzy sú tematicky, meto-
dicky i didakticky spojené s dein#titucionalizáciou. 
Vychádzajú z myslenia a plánovania zameraného 
na (loveka, ktoré vnímame ako jeden  z dvoch zá-
kladn!ch pilierov skuto(nej dein#titucionalizácie.

V 6-hodinovom informatívnom kurze Dein#ti-
tucionalizácia ponúkame základn! preh"ad o tom, 
(o je zmyslom dein#titucionalizácie a ako by mala 
prebieha0, ak! je rozdiel medzi transformáciou 
organizácie a jej dein#titucionalizáciou. Sprostred-
kujeme ú(astníkom zahra ni(né a (eské skúsenosti, 
dve základné stratégie dein#titucionalizácie, pred-
poklady a základné nástroje potrebné k tomu, aby 
bola dein#titucionalizácia úspe#ne zav7#ená.

Základom sú 1-d*ov! kurz Myslenie zamerané 
na (loveka a 3-d*ov! kurz Plánovanie zamerané na 
(loveka, ktoré prakticky pripravia ú(astníkov na to, 
aby boli schopní poznáva0 nielen to, akú podporu 
(lovek potrebuje, ale hlavne (o ho robí #0astn!m a 
spokojn!m, ako si predstavuje svoj $ivot, kde a s k!m 
chce b!va0, (o chce robi0. Vychádzajúc z takéhoto 
poznania (loveka sa ú(astníci nau(ia vies0 plánovací 
proces, ktor! umo$ní (loveku $i0 pod"a jeho predstáv.

Roz#írením tohto kurzu je kurz Na (loveka 
zameran! prístup k riziku, ktor! vedie ú(astníka 
kurzu, aby prijímal riziko ako nevyhnutnú sú(as0 
$ivota (loveka priná#ajúcu (loveku mo$nos0 ras-
tu a u(enia sa z vlastnej skúsenosti. Zarove* mu 
pomáha nachádza0 stratégie, ktoré pomáhajú 
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riziká minimalizova0 a rozvíja jeho schopnos0 
nestráca0 pri podporovaní (loveka zo zrete"a ani 
jeho #0astie a dôstojnos0, ani jeho bezpe(ie.

Kurz Hodnotenie miery potrebnej podpory 
je zameran! predov#etk!m na zvládnutie me-
todiky hodnotenia miery potrebné podpory SIS  
(Supports Intensity Scale) a na vyu$itie tejto me-
todiky pre individuálne plánovanie (plánovanie 
zamerané na (loveka). SIS spracoval t!m americ-
k!ch odborníkov ako alternatívu k zdravotn!m 
a psychologick!m metódam diagnostikovania 
"udí s 0a$kos0ami v u(ení (tzv. mentálnym po-
stihnutím). Quip vlastní licenciu na pou$ívanie 
metodiky. SIS je jedn!m z k"ú(ov!ch nástrojov 
cez internet prístupného programu eQuip mini, 
ktor! podporuje individualizáciu slu$ieb.

Ako nadstavbu kurzu Plánovanie zamerané na 
(loveka ponúkame kurz Individuálne plánovanie 
II., kde u(íme ú(astníkov facilitova0 plánovacie 
stretnutia pomocou 2 metód plánovania zame-
raného na (loveka: MAPA (MAP)  a CESTA (PATH). 
Tieto metódy pomáhajú efektívne a pritom do 
h3bky pozna0, (o (lovek potrebuje a ak!m spôso-
bom sa k tomu dostane. Obe metódy vyu$ívajú 
pre spolo(né stretnutie plánovacieho t!mu gra-
. cké vyjadrenie procesu, ktor! ú(astníkov vedie 
pomocou #trukturovaného uva$ovania. MAPA je 
vhodná hlavne pre situácie, kde hrajú ve"kú rolu 
obavy, váhanie a (lovek alebo jeho rodina potre-
bujú podpori0. CESTA je zameraná na identi. káciu 
jasn!ch krokov vedúcich k $iadúcej zmene, ktorá 
sa na prv! poh"ad mô$e zda0 nerealistická.

Dal#í kurz Rozhodovanie s podporou ukazuje 
ú(astníkom cesty, ako dodr$iava0 právo (loveka 
rozhodova0 o svojom $ivote2, ako mu poskytova0 
podporu, ak z ak!chko"vek dôvodov potrebuje 
pomoc s rozhodovaním. Samotná potreba po-
moci pri rozhodovaní by nemala bráni0 "u1om 
v tom, aby uplat*ovali svoje práva a rozhodovali 
o svojich $ivotoch. Zodpovednos0ou nás v#etk!ch 
je zaisti0, aby sa ka$dému dostalo potrebnej pod-
pory k tomu, aby mohol $i0 svoj vlastn! $ivot a pri-
spieva0 spolo(nosti ako rovnocenn! ob(an.

Zvy#ovanie kvality sociálnych slu$ieb – in#piratívny 
kurz pre pracovníkov na úrovni obcí zodpovedn!ch 
za komunitné plánovanie: Pre ú(ely  komunitného 

plánovania je treba získava0 informácie o potrebách 
"udí $ijúcich v spádovom území. Kurz ponúka rie#e-
nie, ako získa0 kvalitné informácie priamo od "udí bez 
v!dajov na drahé dotazníkové #etrenia.

V najbli$#om období pripravujeme nové kur-
zy, ktoré majú podpori0 zvy#ovanie schopností 
vytvára0 za(le*ujúcu atmosféru u v#etk!ch zú-
(astnen!ch: "udí, ktorí potrebujú podporu, "udí 
a organizácií, ktoré im podporu poskytujú, i be$-
n!ch ob(anov, ktorí sa (asto takéhoto “v!myslu” 
obávajú. Sú to napr. kurz Pro. l na jednu stránku, 
Kruhy podpory alebo na (o obmedzenie spôso-
bilosti na právne úkony nesta(í (i Kon#truktívny 
prístup k rie#eniu sporov v soc. slu$bách. 

5. Akú inú formu podpory, okrem vzdeláva-
cích kurzov viete ponúknu' vedeniu tradi$ného 
zariadenia sociálnych slu"ieb, ktoré chce vstúpi' 
do procesu zmien a vybudova' kvalitné komu-
nitné sociálne slu"by? Akú (al#iu formu podpory 
ponúkate pre ich pracovníkov priameho kontak-
tu, klientov a ich rodiny, ob$anov v obci?

FOKUS: Jsme p%ipraveni na jednání o mo$né 
podpo%e formou poradenství (i facilitace procesu 
zm&n v organizaci poskytovatele. Jednat se dá i o 
form& supervize, nap%íklad t!mové práce.

PROUTEK: Nejefektivn&j#í a podle na#eho ná-
zoru i nezbytnou podporou v procesu deinstituci-
onalizace je facilitace tvorby a podpora p%i realizaci 
plán; zm&n. Taková podpora zahrnuje v&t#inou 
anal!zu sou(asného stavu organizace a slu$eb, fa-
cilitaci jednání nad strategiemi deinstitucionalizace 
v organizaci a podporu p%i realizaci naplánovan!ch 
strategií. Tato podpora v!razn& zvy#uje efektivitu 
procesu, nebo0 externí odborníci jednak usnad*ují 
komunikaci p%i plánování a %ízení zm&n a zárove* 
p%iná#í sv;j pohled a zku#enosti, které p%esahují 
rámec konkrétního za%ízení.

Dal#í formou podpory jsou konzultace k díl(ím 
problém;m p%i plánování (i realizaci zm&n a rozbí-
hání komunitních slu$eb. Takové (v&t#inou jednorá-
zové) konzultace pomáhají %e#it konkrétní témata, 
se kter!mi poskytovatel p%ichází. Tyto konzultace 
mohou b!t dopln&ny facilitací díl(ích jednání (s pra-
covníky, opatrovníky, komunitou), kde pomáháme 
komunikaci mezi zú(astn&n!mi stranami.

Nezanedbatelnou formou profesní podpory, 
která se v ,R u$ dob%e etablovala je také externí 
supervize. Tu doporu(ujeme jak pracovník;m 
v p%ímé práci s klientem, tak mana$ersk!m t!-
m;m. Supervize v!razn& sni$uje nap&tí a pomáhá 
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 2 Právo  (loveka rozhodova0 o svojom $ivote 
je jedn!m  z princípov, ktor!ch napl*ovanie 
vypl!va z Úmluvy o právach osôb so zdravot-
n!m postihnutím.
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zpracovat zát&$, kterou s sebou náro(né deinsti-
tucionaliza(ní zm&ny p%iná#ejí.

Z na#í zku#enosti i z v!zkumn!ch #et%ení v ob-
lasti podpory deinstitucionalizace se jeví jako velmi 
u$ite(né a funk(ní realizovat pro pracovníky stá$e a 
exkurze v komunitních slu$bách a v organizacích, 
které se ji$ transformovaly, promítání videí a . lm; 
s tématem deinstitucionalizace dopln&né o diskusi 
nad tématem a diskuse se zástupci komunitních slu-
$eb jak z regionu poskytovatele, tak ze vzdálen&j#ích 
míst. Tato – by0 nep%ímá – zku#enost se slu$bami 
nového typu b!vá (asto v!razn!m pomocníkem p%i 
rozb&hu diskuse o tématech  spojen!ch s deinstitu-
cionalizací a také zna(n& p%ispívá k mo$nosti zm&ny 
postoje u pracovník; na v#ech úrovních.

QUIP: Vedeniu ponúkame facilitáciu strategic-
kého plánovania celého procesu dein#titucionali-
zácie na v#etk!ch úrovniach organizácie a odborné 
poradenstvo v priebehu celého procesu zmeny. 

U jednotliv!ch "udí, ktor!m organizácia posky-
tuje soc. slu$by, mô$eme zabezpe(ova0 facilitáciu 
plánovacích stretnutí v spojení s ich rodinou, pria-
te"mi, pracovníkmi priameho kontaktu i zástupca-
mi miestnej komunity. 

Pracovníkom priameho kontaku poskytujeme 
metodické vedenie, tímové a prípadové superví-
zie ( supervízorka akreditovaná M+MT SR). 

V miestnej komunite sa sna$íme objavi0 
tzv. “community connectors” (vhodn! (esk!/
slovensk! preklad je zatia" v #tádiu h"adania), 
miestnych "udí, ktorí pomáhajú "u1om závisl!m 
na soc. slu$bách rozvíja0 vz0ahy s "u1mi, otvárajú 
mo$nosti pre vzájomnú komunikáciu a podporu 
priate"ov, susedov a známych. T!mto “community 
connectors” poskytujeme metodické vedenie.

O TRÉNINKOVÉM A VZD2LÁVACÍM ST3EDISKU 
FOKUSU PRAHA:
Nabízíme vzd&lávání pro sociální pracovníky, 

psychology, pracovníky dal#ích pomáhajících 
profesí, studenty i zainteresovanou laickou 
ve%ejnost. Pro organizace realizujeme také kurzy 
„na klí(“ - p%izp;sobené jejich speci. ck!m po-
$adavk;m, a to p%ímo v jejich prostorech. Jsme 
akreditovanou vzd&lávací institucí Ministerstvem 
práce a sociálních v&cí ,R a na vzd&lávacím trhu 
p;sobíme od roku 2002.

Pavel Hu#ek 
Vedoucí TVS Fokusu Praha

FOKUS - http://www.fokustvs-vzdelavani.cz 

O VZD2LÁVACÍ SEKCI PROUTKU:
Vzd&lávací sekci o.s. Proutek tvo%í úzk! t!m 

spolupracujících lektor; a konzultant;, kte%í 
spolu sdílejí jak metody práce, tak ideová 
v!chodiska. Od roku 2006 vzd&láváme profe-
sionály v sociálních slu$bách a poskytujeme 
konzulta(ní podporu t!m;m a organizacím 
poskytujícím sociální slu$by. Pokr!váme jak ob-
last práce s klientem, tak oblast managementu 
a %ízení kvality.

Poskytujeme r;zné formy externí podpory na 
r;zn!ch úrovních v organizacích, které poskytují 
sociální slu$by, na základ& konkrétních pot%eb or-
ganizací, pracovník; a t!m; v nich p;sobících.

V#echny na#e aktivity d&láme tak, aby m&ly 
efekt a byly u$ite(né pro praxi, proto se p%izp;-
sobujeme pot%ebám zú(astn&n!ch a momen-
tální situaci.

Nejvíce nás baví dlouhodob&j#í spolupráce 
s organizacemi, kde m;$eme pracovat na r;z-
n!ch úrovních i tématech a spoluvytvá%et tak 
kulturu organizace a kvalitu slu$eb.

Vzd&lávací sekce je sou(ástí ob(anského 
sdru$ení Proutek, které poskytuje sociální slu$by 
a slu$by zam&stnanosti lidem s mentálním posti-
$ením v ji$ních ,echách.

www.proutek-vzdelavani.cz

O OB$IANSKOM ZDRU'ENÍ QUIP: 
Spole(nost pro zm&nu bolo zalo$ené v roku 

2003. Jeho ú(elom je podporova0 rozvoj kvality 
v sociálnych slu$bách, #íri0 vzdelanos0 v tejto 
oblasti a posil*ova0 vedomie a práva prijímate-
"ov sociálnych slu$ieb, hlavne "udí s 0a$kos0ami 
v u(ení a komplexn!mi potrebami.

V praxi to znamená, $e ponúkame kurzy a v!-
cviky "u1om pracujúcim v sociálnych slu$bách, 
ktoré im priná#ajú znalosti a schopnosti napomá-
hajúce lep#iemu za(le*ovaniu "udí s postihnutím 
do be$nej spolo(nosti. Kvôli tomu poz!va QUIP 
do ,R zahrani(n!ch expertov, ktorí obohacujú 
tunaj#iu prax o najnov#ie metódy práce.

QUIP sa tie$ venuje rie#eniu právnych otázok 
a vzdelávaniu v právnej problematike, ktorá sú-
visí s poskytovaním slu$ieb – z poh"adu posky-
tovate"ov i z h"adiska ochrany práv prijímate"ov 
sociálnych slu$ieb. QUIP pôsobí na území celej 
,eskej republiky a má nieko"ko podnetn!ch skú-
seností i zo Slovenskej republiky.

www.kvalitavpraxi.cz

INTEGRÁCIA / KALEIDOSKOP
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,O JE TO JA+IDIEL=A

Pred 24 rokmi to bola my#lienka ukáza0 ve-
rejnosti, $e postihnut!ch "udí sa netreba bá0. 
Vtedy sa písal rok 1990 a "udia boli otvorení 
a ochotní prijíma0 nové informácie. Na za(iatku 
sme si trú4 i na jednod*ovú akciu. V bábkovom 
divadle sme sa stretli z viacer!ch zariadení 
z okolia 2iliny, obyvatelia a pracovníci, herci 
a speváci, zaspievali sme si, zahrali, (o máme 
radi, dali sme si #i#ky a bolo nám spolu dobre. 
V  1al#     om roku sme prizvali viac #tud entov 
, viac sme sa rozlo$ili v meste na námestiach 
a pred3$ili sme festival na tri dni.
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95V roku 2013 to bol  v 2iline trojd*ov! festival 
s témou diel  Williama Shakespeara, predsta-
venie v Mestskom divadle, pä0 dielní, kde sa 
ú(astníci festivalu mohli zoznámi0 s Hamletom, 
Macbethom, Rómeom a Júliou a vyblázni0 sa 
v hre Ako sa vám pá(i alebo za$i0 Sen noci svä-
tojánskej. 

200 ú(astníkov zo 17 zariadení sociálnych 
slu$ieb, #kôl a podporovan!ch b!vaní na Slo-
vensku a 9 zariadení, #kôl, klubov z Talianska, 
Portugalska, ,iech, Írska, Po"ska, Slovinska, Tu-
recka, Ma1arska a Nemecka.

INTEGRÁCIA / éO JE TO JAŠIDIELÿA
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96 Nieko"ko mesiacov vopred sme spolupraco-
vali so #kolami, aby sa nám podarilo zapoji0 200 
#tudentov, ktorí pripravovali dielne, sprevádzali 
ú(astníkov po(as troch dní, robili v technickej 
(ate alebo pracovali ako hostestky.

Napísali sme 7 projektov, z ktor!ch vy#li 3 
a tak sme museli oslovi0 mnoho lokálnych do-
norov.  Pozvali sme francúzskeho re$iséra Jean 
Marie Perinettiho, aby pripravil predstavenie 
z diel W.Shakespeara, v ktorom hrali neherci 
s postihnutím aj bez postihnutia. Mali sme  hos-
tí z gda*ského divadla Pinezka, v!robcu masiek 

INTEGRÁCIA / éO JE TO JAŠIDIELÿA
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INTEGRÁCIA / éO JE TO JAŠIDIELÿA

z Ma1arska, hudobníkov z Portugalska a Argen-
tíny.  Na koncertoch vystupovali skupina Frequ-
ency z Vranova nad Top"ou, Balkansambel zo 
2iliny a Big band $iliského konzervatória.

Vydali sme plagát, bulletin, noviny s aktu-
álnymi zá$itkami , odznak s Williamom,  mali 
sme 12 spoluorganizátorov, ktorí nás v!datne 
podporovali  a celé to dali dokopy 4 hlavní or-
ganizátori  Nadácia Krajina harmónie, Mestské 
divadlo v 2iline, Rada pre poradenstvo v soci-
álnej práci a Krajské kultúrne stredisko v 2iline 
v (ase od 4. do 6.septembra 2013.
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Najdôle$itej#ie v#ak boli stretnutia "udí s po-
stihnutím a bez postihnutia, rozpustenie vnú-
torn!ch bariér pred neznámym, nepoznan!m. 
Nové priate"stvá, tance, rados0, lásky a nové 
príle$itosti. Ve1 kto z nás má #ancu poveda0, $e 
si zahral Shakespeara v divadle.

A tak len krátky citát z Hamleta. „,o $ije, 
zomrie. Ka$d! je tu hos0om. Tento svet je len 
chví"ka pred ve(nos0ou.“ Tak sme si to spolu 
u$ili a lep#ie sme sa spoznali.

 A odozvy z hotelov aj re#taurácií, kde  ú(ast-
níci festivalu zavítali, boli pozitívne. Sú to dobrí 
hostia a te#ia sa na nich zase o rok. Komunita, 
ktorá dostane príle$itos0 stretáva0 sa s "u1mi 
s postihnutím, ich prijíma dobre, len aby t!ch 
príle$itostí bolo (o najviac a  v ka$dodennom 
kontakte.

So*a Holúbková

FOTO: archív Facebook skupiny „Ja#ica people“ 
a Nadácie krajiny harmónie

INTEGRÁCIA / éO JE TO JAŠIDIELÿA
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KOLEKTÍV AUTOROV.: 
Manuál transformace ústav; 
– Deinstitucionalizace sociál-
ních slu$eb

Publikácia Manuál 
transfor mace ústav; – De-
institucionalizace sociálních 
slu$eb je v!stupn!m mate-
riálom  ?eského Národního 
centra podpory transforma-
ce sociálních slu$eb v rámci 
projektu Podpora trans-
formace sociálních slu$eb. 

Publikácia poskytuje komplexn! preh"ad o pilotnom procese 
transformácie a dein#titucionalizácie v ,eskej republike, a zá-
rove* prezentuje praktické rie#enie jednotliv!ch fáz t!chto 
procesov. Kolektív autorov sa v knihe venuje kontextu dein-
#titucionalizácie v ,R, znakom a vodítkam dein#titucionalizá-
cie, kritériám komunitn!ch slu$ieb, individuálnemu plánova-
niu v priebehu transformácie, metodike pre zariadenia, ktoré 
sú v procese dein#titucionalizácie a transformácie, a systémo-
vému riadeniu dein#titucionalizácie a transformácie. Spolu 
s touto publikáciou na webovej stránke www.trass.cz nájdete 
aj 1al#ie publikácie k tejto téme: Jak na to: P%íklady dobré 
praxe v deinstitucionalizaci, Dobrá praxe opatrovnictví a po-
skytování podpory p%i právních úkonech a p%i rozhodování 
a Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním posti!ením.

VOJTÍ+EK, DU+EK, 
MOTL.: Spiritualita v pomá-
hajících prefesích

Autori uvádzajú spiri-
tualitu ako sú(as0 osobnej 
identity, tie$ jadro osobnej 
identity (:í(an, 2009). Pod"a 
jedného z autorov „o spiri-
tualite sa síce v posledn!ch 
rokoch ve"a hovorí ale to 
bohu$ia" neznamená, $e 
sa v otázkach spirituality 
viac vyznáme. Publikácia 
je praktickou príru(kou pre 
v#etk!ch, ktorí sa stretávajú 
so zále$itos0ami nábo-

$enstva ((i u$ radi alebo neradi) vo svojej profesii: pre tera-
peutov, psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, 
poradcov, pastora(n!ch pracovníkov a duchovn!ch“. Autori 
zdôraz*ujú, $e : „Porozumenie spirituálnym pre$itkom mô$e 
by0 v!razne komplikované mno$stvom predsudkov. Ako 
veriaci tak aj neveriaci pracovníci by preto mali vystavova0 
svoje presved(enie konfrontáciám s odli#n!mi poh"admi, (o 
prispieva k ich zrelosti. Inakos0 druhého mô$eme vníma0 ako 
obohatenie (a klienti pracovníkov v pomáhajúcich profesiách 
sa (asto vyzna(ujú práve t!m, $e sú iní)“ (Vojtí#ek).  

J@N, H.: MOC, POMOC 
a BEZMOC v SOCIÁLNÍCH 
SLU2BÁCH A VE ZDRAVOT-
NICTVÍ. STRATEGIE PRÁCE 
S KLINTY KRIZOVÉ SCÉNA:E.

„Publikáciu ocenia 
#peciálni pedagógovia, 
psychológovia, psycho-
terapeuti, "udia pracujúci 
v zariadeniach pre klientov 
s hendikepom, zdravotnícky 
personál psychiatrick!ch 
kliník. Agresívne správanie, 
napadnutie ostatn!ch klien-
tov a sebapo#kodzovanie, 
ktoré mô$e vies0 aj k 0a$k!m 

zraneniam, má viaceré prí(iny. Niekedy vychádza z podstaty 
hendikepu, inokedy ho mô$e vyvola0 správanie "udí z okolia. 
Kniha, ktorá vychádza z princípov kognitívno-behaviorálnej 
terapie, sa zaoberá t!m, ako mô$u o#etrovatelia, vychováva-
telia a 1al#í "udia, ktorí pracujú s "u1mi s problémov!m sprá-
vaním, zmeni0 svoj prístup tak, aby nevyvolávali problémové 
správanie svojich klientov (J;n, 2010).“ Mgr. Jan +losárek, 
vedúci chráneného b!vania spolo(nosti Duha  k vydaniu  
publikácie napísal: „Problémové správanie autor vníma a 
popisuje v kontexte vz0ahu pracovníkov a klientov, (o mu 
umo$*uje h"ada0 nové mo$nosti práce a profesionálnych 
intervencií. Problémové správanie u$ nie je iba dôsledkom 
nejakej diagnózy. Pracovníci sú aktívnou sú(as0ou vz0ahu, 
ktor! b!va náro(n! pre v#etk!ch zú(astnen!ch. Klienti tak nie 
sú nosite"mi problémov ale spolu s pracovníkmi (elia v!zve 
zvládnu0 vzájomné spoluna$ívanie (o najlep#ie“.

KOP:IVA, K.: LIDSK5 
VZTAH JAKO SOU,AST 
PROFESE. 

PhDr. Ji%ina +iklová 
(2011), vedúca katedry  
sociálnej práce FF UK k ob-
sahu publikácie napísala: „ 
Vo v#etk!ch pomáhajúcich 
profesiách hrá k"ú(ovú rolu 
vz0ah medzi pracovníkom 
a t!m, komu je pomáhané 
– (i u$ je to $iak v #kole, pa-
cient v nemocnici, obyvate" 
domova dôchodcov alebo 
klient v poradni. Skúsen! 
psychoterapeut  a vysoko-

#kolsk! pedagóg radí, ako je lep#ie chápa0 a rozvíja0 vz0ah 
s klientom a ako sa je mo$né vyhnú0 sa hroziacim rizikám,  
kde je mo$né nachádza0 a obnovova0 psychickú energiu pre 
slu$bu druh!m. ,itate"ne a preh"adne napísan! v!klad dop3-
*a autor mnoh!mi príkladmi z praxe“. 

Napriek tomu, $e slovo „komunitn!“ sa dostalo do ná#ho slovníka aj odbornej terminológie sociálnej práce a politiky, najpo-
u$ívanej#í textov! editor ho nepozná. Nenájdete ho ani v slovníkoch slovenského jazyka. Mo$no to neznamená ni( a mo$no je 
to len dôkazom toho, $e nerozumieme, (o „komunitn!“ do dôsledkov znamená. 

Za(iatkom júna 2013 vznikla  Platforma ZA KOMUNITNÉ SLU'BY – Z Domova 
domov. Jej hlavn!m cie"om je vytvori0 priestor pre pomoc a podporu v#etk!m, ktorí 
sa stoto$nili so zámerom komunitn!ch slu$ieb a chcú ho na Slovensku realizova0 a 
podporova0. Platforma je otvorená "u1om z rôznych oblastí a profesií, preto$e chce 
meni0 poh"ad #irokej verejnosti na "udí, ktorí sú v nie(om iní a v!nimo(ní. 

Viac informácií nájdete na stránke www.zdomovadomov.sk 
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