20. 12. 2016

Kde narážame na súčasné rámce

Registrácia nových služieb
•

Zákon o sociálnych službách – po transformácii inštitúcie nebude
možné registrovať služby DSS / nie je jasne zadefinovaná
alternatíva (pre koho sú určené Špecializované zariadenia je
v legislatíve uvedené príkladmo, v praxi je to však často vnímané
ako taxatívne vymedzenie

• Vieme všetkých prijímateľov v nových službách posunúť do ZPB

a ŠZ ?
• Budeme vedieť zo súčasnej klientely vo veľkej inštitúcii, ktorá je

veľmi rôznorodá urobiť homogénne skupiny aby sme vedeli vytvoriť
do nových bývaní skupiny, ktoré sa budú podľa niečoho
(diagnózy???) špecializovať?
• Chceme škatuľkovať ľudí podľa diagnózy?
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Nové služby mimo inštitúcií
• Výzva EŠIF – dáva možnosť riešiť nové služby v bytoch (nákup bytov je

oprávnený náklad). Poskytovanie služieb v bežných bytových domoch
je bežná dobrá prax aj v zahraničí

• U nás nová vyhláška MZ SR

č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach
a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia sa
pri požiadavkách na ZSS poskytujúce rodinné ubytovanie odvoláva na
aktuálne platnú STN (platná od roku 2005)

• Väčšina bytového fondu v S (najmä v menej rozvinutých regiónoch ) je

vystavaná pred platnosťou aktuálnej STN, čiže nespĺňajú uvedená
požiadavky – v zmysle zákona nie je možné poskytovať v nich sociálne
služby. V niektorých regiónoch nebude možné počítať pri DI s touto
alternatívou.

Nové služby mimo inštitúcií
• Upraviť

pravidlá pre hodnotenie inými subjektmi, ktoré
sú riadené inými ministerstvami a svojou vlastnou
legislatívou a usmerneniami, napr. úrady verejného
zdravotníctva, stravovanie v DSS rodinného typu
(HCCP), požiarnici, a pod.
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Registrácia SS v bytových domoch
• Kolaudačné rozhodnutia, resp. zmena účelu stavby – príloha k

registrácii
• V obidvoch

konaniach je potrebné zabezpečenie súhlasu susedov –
nie je veľmi reálne

• Prečo potrebujeme

časť objektu, ktorý je ako celok určený na
bývanie pretransformovať na nebytový priestor (ZSS), keď celým
zmyslom novej filozofie služieb je oddeliť bývanie od ostatných SS

Časové rámce
• Koordinácia aktivít v čase
• Koordinácia aktivít – ministerstvá, IA MPSVR, samosprávne kraje,

zariadenia
• Nevieme ukončiť Transformačné plány a dávať ich schváliť do

zastupiteľstiev. Meškajú výzvy – bez ktorých nevieme urobiť
investičnú časť TP – nevieme robiť ďalšie kroky, schváliť
spolufinancovanie v zastupiteľstvách, ....
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Katalógy pracovných činností
• Úplne chýba

zadefinovanie činností v podporných sociálnych

službách
• Činnosti v Katalógu sú orientované len na opatrovanie a

poskytovanie pasívnej starostlivosti
• V katalógoch je sociálna práca v zariadeniach sociálnych služieb

vnímaná len ako administratívna činnosť
• Definovať činnosti, ktoré vykonáva sociálny pracovník v priamom

kontakte s klientom, inštruktor sociálnej rehabilitácie, koordinátor
individuálnych plánov, koordinátor dobrovoľníkov a pod.

Financovanie v procese zmeny a
po transformácii
• EON nemajú výpovednú hodnotu
• Prijímanie nových klientov, aby sa EON veľmi nezvyšovali
• Od EON v kraji sa odvíja financovanie neziskových organizácií
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Osobná asistencia a ďalšie
kompenzácie
• Opakovane sa nám v praxi stáva, že osobná asistencia

nie je priznaná osobám s vysokou mierou podpory čo je
zo strany UPSVR argumentované tým, že takýto človek
si nedokáže odkomunikovať svoje potreby
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