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Regionálna integrovaná územná stratégia – sociálna inklúzia 
 

návrhy Platformy za KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z domova domov ako pripraviť podklady pre RIUS  

 

 

 

 

Východiskom pre RIUS Samosprávneho kraja by mala byť Koncepcia rozvoja sociálnych služieb. Koncepcia by 

mala premietať priamu zodpovednosť VÚC za služby pre osoby so zdravotným postihnutím (deti, mládež a osoby 

v ekonomicky aktívnom veku), za špecializované sociálno-zdravotné služby pre chronicky chorých a za služby 

krízovej intervencie pre jednotlivcov a rodiny, ktorých životná situácia vyžaduje podporu a pomoc spoločnosti. 

Koncepcia by mala súčasne premietať do konkrétnych aktivít zodpovednosť VÚC za koordináciu rozvoja 

sociálnych služieb pre všetky ďalšie znevýhodnené skupiny obyvateľov, predovšetkým pre seniorov. 

 

Okrem základného cieľa Koncepcie zadefinovať optimálnu sieť poskytovateľov sociálnych služieb z hľadiska 

dopytovosti, druhovosti, rozsahu, kvality, miestnej a finančnej dostupnosti, je v súčasnosti dôležité dodať  

„s dôrazom na plné zastúpenie a ponuku  ambulantných a terénnych služieb“. 

 

Pre splnenie takéhoto cieľa je nevyhnutná úzka spolupráca všetkých zainteresovaných strán pôsobiacich v území 

(VÚC, obce, MNO i štát) a cieľavedomá koordinácia aktivít zo strany VÚC. 

 

Rozhodnúť treba aj o miere zodpovednosti a spolupráce jednotlivých orgánov verejnej správy za sociálnoprávnu 

ochranu detí a sociálnu kuratelu, pretože majú mnoho styčných bodov so sociálnymi službami. Novými úlohami 

v tejto oblasti sú prinajmenšom:  

1. Implementácia Národnej stratégie ochrany detí pred násilím na regionálnej úrovni  

2. Služby pre odchovancov DeD so zdravotným postihnutím (kontinuita služieb)  

 

Opatrenia v oblasti SPO a SK by mali byť rovnako súčasťou RIUS. 
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1. Navrhované aktivity pre prípravu Koncepcie a RIUS pre samosprávne kraje: 

 

1.1 Optimálna sieť služieb s dôrazom na komunitné služby  musí byť definovaná v menších územných 

celkoch ako je VÚC. Úlohou je overiť, či geograficko-historické  subregióny spĺňajú kritériá 

prístupnosti k službám alebo je potrebné určiť ešte menšie územné celky – okresy. 

1.2 Aktualizovať  základný popis a analýzu štruktúry služieb  (podľa druhov a foriem) v jednotlivých 

subregiónoch, príp. v menších územných celkoch bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom. 

1.3 Vyhodnotiť existujúcu štruktúru služieb z hľadiska ich úplnosti  a kapacitnej dostatočnosti pre 

jednotlivé cieľové skupiny (seniori, osoby so ZP, deti, dospelí jednotlivci a rodiny v krízovej situácii). 

1.4 Vyhodnotiť existujúcu štruktúru služieb z hľadiska pomeru medzi pobytovými a komunitnými 

službami (pre seniorov, osoby so ZP a deti). Ide o východiskové údaje pre hodnotenie výsledkov 

podporených projektov. 

1.5 Iniciovať  a koordinovať stretnutia  zodpovedných  orgánov verejnej správy a poskytovateľov  

služieb v jednotlivých subregiónoch /menších územných celkov  (štát, VUC, obce, MNO)  za účelom 

zbierania návrhov na doplnenie kapacity či druhovosti  v štruktúre služieb. 

1.6 Určiť v jednotlivých subregiónoch kľúčové zariadenia, ktoré prejdú transformáciou. 

1.7 Spracovať základné princípy a parametre pre prípravu transformačných  plánov vybraných 

zariadení   s podporou zriaďovateľov a MNO. 

1.8 Spracovať  návrhy ďalších zriaďovateľov a poskytovateľov na aktivity, ktoré zabezpečia  vyššiu 

prístupnosť obyvateľov daného územia k potrebným komunitným službám. 

1.9 Prijať opatrenia zabezpečujúce poskytovanie primeraných služieb pre deti  v poruchami vývoja od 0 

do 7 rokov. 

 

Výsledkom týchto aktivít pre RIUS bude: 

Zoznam organizácií A,  v ktorých bude prebiehať postupná deinštitucionalizácia   DSS v jednotlivých 

subregiónoch s podporou  nenávratného finančného príspevku  z IROP a ESF  - predpoklad minimálne 1 

zariadenie v každom subregióne v samosprávnom kraji.   

 

Zoznam organizácií B, ktoré budú rozširovať alebo budovať komunitné služby  chýbajúce v danom 

subregióne/ menšom  územnom celku a tým podporovať aj prebiehajúci proces DI  (potenciálni žiadatelia 

o podporu z ESF, IROP a PRV)  
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2. Základné princípy transformácie služieb: 

 

2.1 Deinštitucionalizácia sa má v tejto etape primárne týkať obyvateľov domovov sociálnych služieb 

s celoročným pobytom, prípadne iných zariadení  pre osoby s duševnou poruchou bez ohľadu na 

typ zriaďovateľa. 

2.2 Projekty na podporu a školenie manažmentu, zamestnancov a obyvateľov zariadení, ktoré 

prejavili záujem o DI, musia byť schválené pred podávaním projektov na IROP. 

2.3 Projekty budovania nových objektov pre komunitné služby musia dodržať podmienky IROP 

a zákona o sociálnych službách 

2.4 Projekt vytvárania alternatívnych komunitných služieb k DSS môže byť rozdelený na nezávislé 

etapy, ktoré budú samostatne financované. Podmienkou je schválený transformačný plán, 

v ktorom sú všetky etapy jednoznačne popísané , vrátane časového harmonogramu. 

2.5 Partnerom pre tvorbu transformačného plánu zariadenia musí byť aj zástupca štátnych 

a neštátnych služieb zamestnanosti v danom území 

2.6 Vyprázdnený DSS môže byť, v tejto etape, reprofilizovaný  pre službu seniorom alebo chronicky 

chorým (ZpS, ZOS alebo ŠZ), pokiaľ bude spĺňať podmienky podľa zákona č. 488/2008 

2.7 V kombinovaných zariadeniach (ZpS, DSS, ŠZ) sa deinštitucionalizácia týka obyvateľov so 

zdravotným postihnutím, ktorí nedosiahli dôchodkový vek.  

2.8 Uvoľnené miesta v týchto zariadeniach môžu byť použité pre seniorov alebo chronicky chorých, 

pokiaľ to bude v súlade so zákonom. 

2.9 Zariadenia pre seniorov, ktoré sa otvoria miestnej komunite a plánujú poskytovať niektoré 

komunitné služby, môžu byť podporené z IROP-u len účelovým menším grantom, ktorý je 

nevyhnutný pre nové komunitné služby a bude dobre zdôvodnený (v týchto prípadoch 

nepodporovať rekonštrukciu celého objektu). 

2.10 VÚC je priamo zodpovedný za to, že v územnom celku, v ktorom prebieha deinštitucionalizácia,  

budú vytvorené a podporované všetky druhy komunitných služieb aj pre osoby so zdravotným 

postihnutím, ktoré v súčasnosti poberajú služby neprimerané ich potrebám alebo nepoberajú 

žiadne služby. Spolupracuje na tom aj s MNO v danom regióne. 

2.11 Oprávnený žiadateľ môže dostať aj rôzne kombinované služby podľa jeho skutočných potrieb. Pre 

uplatnenie tohto princípu je vhodné zaviesť pozíciu prípadového manažéra/kľúčového pracovníka. 

2.12 Kapacita komunitných služieb sa určí na základe dostupných štatistických údajov, prejaveného 

záujmu žiadateľov o služby a poznatkov z rozhovorov vo fokusových skupinách rodičov detí 

navštevujúcich špeciálne základné a stredné školy v danom území. 

2.13 Spolupráca so špeciálnymi strednými školami má za cieľ integrovať mladých ľudí so zdravotným 

postihnutím – absolventov týchto škôl -  do bežného života. Treba zabrániť tomu, aby ukončenie 

školskej dochádzky  a absencia akejkoľvek ponuky služieb/aktivity vyústili do pasivity mladých ľudí 

so ZP.  (Osobitná podporná schéma Záruka pre mladých, aj investičná priorita v OP ĽZ umožnia 

sociálne inovácie v tejto oblasti). 

2.14 Spolupráca so špeciálno-pedagogickými poradňami môže byť prvý krok k vytváraniu integrovaných 

centier včasnej intervencie 

2.15 Detské domovy majú aj deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím či duševnou poruchou 

pripravovať na život v komunite. Je preto dôležité zapojiť do transformácie aj štátne a neštátne 

detské domovy, v ktorých sú a budú  umiestnené takéto deti. 
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3. Časový harmonogram aktivít 

 

3.1  Stretnutie zástupcov sociálneho odboru/oddelenia samosprávneho kraja a zástupcov platformy  

 Diskusia k materiálu, očakávania oboch strán od spolupráce.  

 Vypracovanie predbežného harmonogramu a obsahu subregionálnych stretnutí 

3.2 Zorganizovanie subregionálnych stretnutí - marec 

 Pozvaní  budú:  všetky obecné úrady, všetci poskytovatelia sociálnych služieb v konkrétnom 

subregióne 

 Program: prezentácia vybavenosti územia sociálnymi službami; hodnotenie ich prístupnosti pre 

obyvateľov územia; diskusia  o prístupnosti služieb pre jednotlivé cieľové skupiny; proces 

deinštitucionalizácie  a podpora komunitných služieb; čo sú komunitné služby; proces prípravy 

RIUS ŽSK 

3.3 Spracovanie návrhov a požiadaviek zo stretnutí - apríl, máj 

 konzultácie s navrhovateľmi, zozbieranie zdôvodnených projektových zámerov na rozšírenie či 

vytvorenie nových komunitných služieb podľa jednotlivých subregiónov pre RIUS aj pre Program 

rozvoja vidieka. Využiť k tomu aj princípy CLLD (miestny rozvoj riadený komunitou)  

3.4 Konzultácie so zariadeniami, ktoré prejavili záujem o DI – apríl 

 Predbežné hodnotenie pripravenosti manažmentu vytipovaných kľúčových zariadení  

3.5 Výber kľúčových zariadení pre DI - apríl  

 Stretnutie zastupcov sociáneho odboru župy, MNO a dotknutých miest 

 Vybrané by malo byť jedno  v každom subregióne + náhradník 

3.6 Spracovanie základnej schémy a parametrov deinštitucionalizácie vybraných zariadení a ich 

obhajoba pred odborným tímom – máj 

3.7 Výber projektových zámerov miest a MNO podporujúcich proces DI a dopĺňajúcich vybavenosť 

komunitnými službami pre všetky cieľové skupiny v danom území - máj 

3.8 Kompletizovanie podkladov za sociálnu oblasť do RIUS– máj – jún 2014 


