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Domov sociálnych služieb Slatinka 
rok 2004

 Typická inštitúcia so všetkými inštitucionálnymi charakteristikami

 Kapacita zariadenia 68 klientov

 Zariadenie na periférii mesta, mimo komunity

 V zariadení prebiehala humanizácia, zlepšovanie životných podmienok 
klientov 

 Investície do novej strechy, sanácie budovy kaštieľa s víziou zlepšiť zlé 
ubytovacie podmienky klientov rekonštrukciou podkrovia v kaštieli

 Rekonštrukcia rodinného domu v  areály domova – niekoľkí klienti začali  žiť 
samostatnejšie, naďalej však zostávajú izolovaní v areály objektu



Monitoring kvality r. 2005

Nedostatky, ktoré boli zariadeniu vytknuté:

 Obmedzovanie osobnej slobody klientov

 Sloboda prejavu a výberu je potlačená v súvislosti s organizáciou života klientov v 
skupinách

 Veľmi obmedzené právo na súkromie ( veľkokapacitné spálne, priechodné spálne )

 Všetci dospelí klienti sú zbavení práv na právne úkony

 Silne preferovaná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

 Poradenstvo a supervízia nemá stabilné miesto v poskytovaní sociálnych služieb

 Direktívne riadenie organizácie, na ktorom klienti vôbec neparticipujú







Roky 2004 - 2007

 Projekt BBSK a Rady pre poradenstvo v sociálnej práci: 
„Transformácia domovov sociálnych služieb s cieľom pracovnej a 
sociálne integrácie ich obyvateľov“

 Monitoring kvality

 Transformačný projekt

 Vzdelávanie všetkých zamestnancov zariadenia



Roky 2007 - 2013

Postupné sťahovanie klientov z inštitúcie: 

 ZPB, ul. Sládkovičova, CP 10 klientov

 DSS, ul. Dr. Vodu, CP 9 klientov

 DSS, ul. J.D.Matejovie, CP 15 klientov

 DSS Nádej, Vidiná, TP, AF 14 klientov

 DSS, Dolná Slatinka, CP 15 klientov

 ZPB, ul. Hviezdoslavova 9 klientov



Roky 2013 - 2014

 Podanie projektu cez IROP na transformáciu DSS

 V roku 2013 bol projekt schválený

 Rok 2014 – výmena župana na Úrade BBSK, zmluva o nenávratnom 
finančnom príspevku nebola podpísaná



Roky 2014 - 2017

 Alternatívne riešenia s pomocou Nadácie SOCIA 

 Zaregistrovanie služby Podpora samostatného bývania – prechod 10 
klientov do  vlastných bytov, kde fungujú s podporou terénnych 
sociálnych služieb

 Vytvorenie ďalšieho ZPB v paneláku v 4. izbovom byte vo Fiľakove 
pre nových mladých ľudí prichádzajúcich z DeD (predchádzanie 
inštitucionalizácii)

 Zapojenie sa do Národného projektu  „Podpora procesu 
deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

 Trasformačný plán



Rok 2018

 Projekt „Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej 
integrácie občanov v DSS Slatinka, Lučenec“  v rámci IROP  v 
programovom období 2014 – 2020

 August 2018 – podanie ŽoNFP

 December 2018 – podpísanie zmluvy o NFP

 2019 – 2020 – realizácia investičného projektu na dokončenie 
deinštitucionalizácie



Podpora pre prijímateľov SS

Oblasti podpory:

• Bývanie

• Vzdelanie

• Zdravotná starostlivosť

• Zamestnanie

• Vzťahy

• Sieťovanie – sociálna sieť, bežne dostupné služby

• Spoločenský život, voľnočasové aktivity

• Sebaobhajoba, zmocňovanie

• Finančné plánovanie

• Riešenie nezvyčajných, krízových situácií



Variabilita služieb

Pobytové služby

Denné služby

Terénne služby



Bývanie



Zamestnanie



Prirodzené vzťahy



Sebaobhajoba



Podpora individuálnych záujmov



Práca so sociálnym prostredím

 Medializácia 
problematiky občanov so 
špecifickými potrebami

 Šírenie pozitívnych 
informácií

 Príprava ľudí so ZP na 
rolu sebaobhajcov



Využívanie komunitných zdrojov

 Dobrovoľnícky program 
pre klientov zariadenia

 Organizácia kultúrnych, 
spoločenských, 
športových aktivít pre 
ľudí so ZP a bez

 Zapájanie dobrovoľníkov 
do riešenia 
problematiky 
začleňovania ľudí so 
špecifickými potrebami
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Ďakujem za pozornosť


