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Deinštitucionalizácia je príležitosť na zmenu

• Aký význam má zmena?

• To, čo sa v živote počíta, nie je len obyčajný fakt, že sme žili. To, ako 
sme zmenili životy druhých k lepšiemu, rozhodne o význame 
života, ktorý vedieme. 

• Nelson MANDELA /1918-2013/   

• Zmena má význam, keď zmení náš život a život druhých k lepšiemu.



Význam prostredia v sociálnej práci 

•   Človek a prostredie

•   HEARNA  (1979), tzv.  dve perspektívy sociálnej práce

Sociálna práca sa podľa HEARNA uskutočňuje

transakciou na rozhraní medzi ľudským systémom

a prostredím.

• GERMAIN (1973) - ekologický koncept sociálnej práce,  za ktorý považuje zameranie: 

1) na človeka, 

2) na prostredie 

3) na vzájomný vzťah medzi človekom a prostredím.  

Zhrnutie:

Mechanistický model vzťahu medzi  človekom  a prostredím už  neplatí.

Človek funguje „v“ prostredí /person in environment – osoba v prostredí/ Kirst-Ashman a 
Hull/. 

Vzťah medzi  človekom a prostredím  je  vzájomne interaktívny, dynamický a prelínajúci sa.



Význam zmeny prostredia na poskytované 
sociálne služby a kvalitu života prijímateľa

• Vplyv zmeny prostredia  na lepší život  prijímateľov

INTERNÉ PROSTREDIE ZARIADENIA   - EXTERNÉ   PROSTREDIE KOMUNITY

• A/     ZMENA  PROSTREDIA  A  DEINŠTITUCIONALIZÁCIA

Z interného prostredia zariadenia sociálnych služieb do externého, vonkajšieho 
prostredia:  

- krátkodobá, nepravidelná  zmena  prostredia

- krátkodobá pravidelná, plánovaná zmena prostredia

- dlhodobá paralelná zmena prostredia 

- zmena prostredia /z inštitucionálneho na komunitné prostredie/,

deinštitucionalizácia



Príležitosť na zmeny  inštitučného prostredia

• Príležitosť na zlepšenie životných podmienok

• Inštitúcia má  dlhodobo  stanovené, statické,  nemenné hranice (časové, priestorové, odborné, 
organizačné), očakáva, že  sa s nimi prijímateľ stotožní /strata identity/ 

• Komunita ponúka flexibilné, otvorené  prostredie zamerané na individuálne potreby prijímateľa a vytvára 
príležitosti pre ich uplatnenie /zachovanie identity a osobnej integrity/

• V inštitúcii  takmer nič,  alebo len niečo málo  je naozaj niekoho ale všetko je každého.

• V komunite sú podmienky na súkromný život prijímateľa.

• Inštitúcia je  charakteristická nízkou mierou  účasti prijímateľov  na jej formovaní.

• Komunita umožňuje participáciu prijímateľa na formovaní prostredia.

• Inštitúcia očakáva, že prijímateľ prijme sociálne služby tak,  ako sú tieto služby  poskytované.

• Komunita vytvára možnosti  pre poskytovanie služieb podľa individuálnych potrieb a želania prijímateľa.

• Inštitučné prostredie je spojené s  vysokým  rizikom exklúzie prijímateľov vo vzťahu k majoritnej 
spoločnosti, pričom   závislosť  klienta na takomto prostredí je vysoká.

• Komunitné prostredie umožňuje sociálnu integráciu a inklúziu prijímateľov. Umožňuje im  riešiť  svoje 
vlastné problémy a podporuje nezávislosť a osamostatňovanie. 



Význam zmeny prostredia na poskytované 
sociálne služby a kvalitu života prijímateľa

Sumarizácia ponuky prirodzeného  prostredia  komunity na zmenu:

• Prostredie disponuje osobným, súkromným a verejným priestorom. 

• Služby v prostredí sú poskytované „s“ prijímateľom podľa jeho 
individuálnych potrieb. 

• Prostredie poskytuje rovnaké  možnosti  pre rozvoj prijímateľa  služieb ako 
majú všetci občania. 

• Prostredie umožňuje a podporuje, aby mohol byť prijímateľ „sám sebou“ 
a zároveň súčasťou širšej komunity obce. 

• Prostredie podporuje nezávislosť prijímateľa a poskytuje mu podporu 
a vedenie v tých oblastiach, kde je na pomoc inej fyzickej osoby odkázaný.     



Význam zmeny prostredia na poskytované 
sociálne služby a kvalitu života prijímateľa

• Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb je zmena, 
ktorá vytvára možnosť pre dosiahnutie  zmysluplného života a  
fungovania prijímateľa. 

• Prínos zmeny z inštitučného prostredia  do komunity spočíva:  

- vo vytvorení podmienok pre zlepšenie kvality

života prijímateľov 

- poskytovanie kvalitných  služieb,

- zvýšenie spoločenskej   prestíže zariadenia sociálnych

služieb

- výrazne lepšie pracovné podmienky pre

zamestnancov



Deinštitucionalizácia je príležitosť na zmenu

Vážim si a ďakujem  

za Vašu pozornosť
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