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Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
– Podpora transformačných tímov
Prijímateľ NFP:
1. Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej len IA MPSVR SR)
Partneri:
1. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len RPSP)

2. Slovenská únia podporovaného zamestnávania (ďalej len SUPZ)
3. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU,
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA
STU (ďalej len CEDA)

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb
– Podpora transformačných tímov
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 4 – Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ: 4.2.1 – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Kategórie regiónov: celé územie Slovenskej republiky
Doba realizácie: august 2018 až október 2023
Cieľové skupiny :
• deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
• verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo
verejnom aj v neverejnom sektore

Aktivita 1: Podpora transformačných tímov pri tvorbe
a realizácii transformačných plánov
Podaktivita 1.1 –
Podaktivita 1.2 –
Podaktivita 1.3 –
Podaktivita 1.4 –

Zriadenie a činnosť riadiaceho výboru projektu
Zriadenie a činnosť metodického a koordinačného tímu DI
Výber zariadení sociálnych služieb
Monitoring a hodnotenie pripravenosti zapojených
zariadení sociálnych služieb a odborná oponentúra
transformačného plánu v zapojených zariadeniach
sociálnych služieb.
Podaktivita 1.5 – Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov
a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu
a riadenia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť – akreditované vzdelávanie
Podaktivita 1.6 – Podpora transformačných tímov
Podaktivita 1.7 – Diseminácia a práca s komunitou

Podaktivita 1.1 – Zriadenie a činnosť riadiaceho výboru projektu (RV)
Členmi RV sú zástupcovia:
 Sekcie práce a Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR,
 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 IA MPSVR SR,
 organizácie zastupujúcej osoby so zdravotným postihnutím,
 organizácie zastupujúcej verejných a neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb,
 Európskej expertnej skupiny pre prechod z inštitucionálnej na
komunitnú starostlivosť
Vybrané úlohy RV v súlade so schváleným NP DI PTT:
 monitorovať a pripomienkovať proces realizácie NP DI PTT,
 schvaľovať výberové kritériá pre zapojenie zariadení sociálnych služieb
do realizácie aktivít NP DI PTT,
 dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP DI PTT.

Podaktivita 1.2 – Zriadenie a činnosť metodického a koordinačného tímu DI
 Metodická, odborná a koordinačná podpora zapojeným ZSS v procese
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť tak, aby bol
dodržaný jednotný a komplexný postup procesu deinštitucionalizácie.
 Pravidelná a systematická supervízia pre zapojené ZSS formou
individuálnej a skupinovej supervízie počas celej realizácie projektu.
 Spolupráca všetkých partnerov projektu a aktívna práca regionálnych
koordinátorov/konzultantov – 1 pre každý samosprávny kraj.
Podaktivita 1.3 –Výber zariadení sociálnych služieb
 Informačné
semináre
základné
informácie
o
procese
deinštitucionalizácie a podmienkach účasti ZSS v projekte.
 Oznámenia pre zapojenie sa do projektu s jasne definovanými kritériami
a podmienkami účasti.

Podaktivita 1.3 – Výber zariadení sociálnych služieb
 Oznámenie pre zapojenie sa do projektu s jasne definovanými kritériami
a podmienkami účasti
 Termín vyhlásenia oznámenia o zapojení sa do projektu – január 2019.
 Podanie žiadosti v termínoch určených v Oznámení.
 Spôsob podania žiadosti
a následne písomne.

-

elektronicky

cez

www.ia.gov.sk

 Hodnotenie podaných žiadostí – dodržanie Kritérií pre zapojenie
(schválených RV).

 96 zapojených ZSS do projektu počas cca 56 mesiacov.
 ZSS z I. NP DI – v prípade záujmu automatické zapojenie.
 Uzatvorenie zmluvy o spolupráci so ZSS – február 2019.

Podaktivita 1.4 - Monitoring a hodnotenie pripravenosti zapojených
zariadení sociálnych služieb a odborná oponentúra transformačného
plánu v zapojených zariadeniach sociálnych služieb.
Na začiatku zapojenia:
Hodnotenie pripravenosti – rozsah 24 hodín (časť hodnotenia sa vykonáva
priamo v ZSS a časť sa spracováva v priestoroch partnerov).
Hodnotenie vykonajú minimálne 2 osoby tak, aby bola zabezpečená
jeho objektívnosť a validita.
Na záver účasti v projekte:
Záverečné hodnotenie transformačného plánu – rozsah 8 hodín
Hodnotenie vykoná odborný oponent za každú oblasť – pripravenosť:
1. v oblasti kvality poskytovaných sociálnych služieb,
2. možností aktivizácie a pracovného začlenenia užívateľov služieb
v komunite prostredníctvom podporovaného zamestnávania a služieb
zamestnanosti,
3. pripravenosti fyzického prostredia na proces DI.

Podaktivita 1.5 – Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov
a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Oblasť sociálnych služieb (zodpovedný partner RPSP)
1. Riadenie a manažment zmien v sociálnych službách v procese
deinštitucionalizácie a transformácie - 32 hodín
2. Základy individuálneho plánovania a individuálneho prístupu
v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie - 24 hodín
3. Základy štandardizácie kvality v sociálnych službách v procese
deinštitucionalizácie a transformácie - 24 hodín
4. Tvorba transformačného plánu v procese deinštitucionalizácie
a transformácie - 16 hodín

Podaktivita 1.5 – Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov
a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Oblasť aktivizácie a zamestnávania (zodpovedný partner SUPZ)
1. Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov sociálnych služieb v procese
deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb - úlohy
manažmentov - 16 hodín
2. Prepájanie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti - sieťovanie
subjektov v komunite - nástroje pre spoluprácu - 32 hodín

Podaktivita 1.5 – Príprava a vzdelávanie manažmentu poskytovateľov
a zriaďovateľov sociálnych služieb v oblasti manažmentu a riadenia
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Oblasť prístupnosti fyzického prostredia (zodpovedný partner CEDA)
1. Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie - 32 hodín
_______________
Tematické workshopy
deinštitucionalizácia a nové trendy v jednotlivých oblastiach podpory
(sociálne služby, aktivizácia a zamestnávanie, prístupnosť fyzického prostredia).
pre ZSS, zriaďovateľov sociálnych služieb, relevantné subjekty (právnické
a fyzické osoby) v komunite a odbornú verejnosť

Podaktivita 1.6 – Podpora transformačných tímov
Podpora prípravy a tvorby transformačných plánov:
 aktívne konzultácie a pracovné stretnutia v komunite,
 pravidelná účasť členov koordinačného metodického tímu na zasadnutia
transformačných tímov,
 odborné pracovné cesty pre členov transformačných tímov,
zriaďovateľov a ďalšie relevantné subjekty v rámci Slovenskej republiky
a zahraničia s cieľom spoznávania príkladov dobrej praxe a vzájomnej
výmeny skúseností.

Predpokladaný časový rozsah podpory pre každú oblasť samostatne je
priemerne 9 hodín konzultácií mesačne pre každé ZSS.

Podaktivita 1.7 – Diseminácia a práca s komunitou
 Informačná kampaň na národnej a regionálnej úrovni o procese
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť,
 Komunitné aktivity v lokalitách zapojených ZSS s cieľom pozitívnej
prezentácie procesu deinštitucionalizácie, vytvárania pozitívnych
a transparentných vzťahov v komunite a predchádzaniu odmietania zo
strany komunity,
 2 regionálne odborné konferencie, 1 celonárodná konferencia,
 Fotografický archív, ktorý sleduje zmeny v zariadeniach v procese
deinštitucionalizácie,
 Záverečná správa o realizácii projektu,
 Publikácia.

Zhrnutie podpory
 Zmluva o spolupráci so ZSS
 Doba zapojenia v projekte – priemerne 23 mesiacov pre jedno ZSS.
 Počet členov transformačného tímu – minimálne 4 zamestnanci ZSS.
 Metodická, odborná a koordinačná podpora pri tvorbe Transformačného plánu –
priemerne 26 hodín konzultácií mesačne počas maximálne 23 mesiacov.
 Podpora zo strany regionálnych koordinátorov/konzultantov.
 Individuálna a skupinová supervízia – cca 96 hodín počas zapojenia v projekte.
 Tuzemské a zahraničné študijné cesty (napr. ČR a Rakúsko) pre zamestnancov ZSS
a zriaďovateľa.
 Akreditované vzdelávanie v rozsahu RPSR – 96 hodín, SUPZ – 48 hodín a CEDA – 32
hodín. Celkovo 176 hodín (22 dní) /ZSS – počas zapojenia pre 2/4 zamestnancov.
 Štátna pomoc: Pri akreditovanom vzdelávaní bude uplatňovaná Schéma pomoci de
minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych
služieb (schéma DM - 6/2018) – nepriama štátna pomoc vo výške 4 255,70 EUR.

 Zmluva o spolupráci so zriaďovateľom
 Akreditované vzdelávanie v rozsahu RPSR – 96 hodín, SUPZ – 48 hodín a CEDA – 32
hodín. Celkovo 176 hodín (22 dní) pre zamestnancov zriaďovateľa.

Ďakujem vám za pozornosť.
Mgr. Katarína Slamená / projektová manažérka
NP DI PTT / Odbor národných projektov
katarina.slamena@ia.gov.sk
npdiptt@ia.gov.sk
telefón +421 2 2043 1550
mobil 0917 991 211
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.sk www.employment.org.sk www.ia.gov.sk

