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Deinštitucionalizácia  
Cieľ  DI - začlenenie klientov do života komunity - do 

bežného prostredia 
 
Naplniť práva klientov na bývanie, vzdelávanie, prácu a rekreáciu  
► presťahovanie do nových nízko-kapacitných objektov - bežné bytové jednotky  
 
Iniciovať osobnostný rozvoj klientov - v súlade s cieľmi individuálnych plánov  
► účasť na živote komunity, zapojenie do pracovných činností 
 
Zvýšiť mieru samostatnosti klientov v prostredí bez bariér  

► univerzálne navrhovanie (UN) - tvorba inkluzívneho  prostredia pre 
všetkých ľudí 



Univerzálne navrhovanie 

Univerzálne navrhovanie je navrhovanie prostredí, produktov, 
programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v čo najväčšej 
možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav (Dohovor 
OSN o právach osôb so ZP)     

 ► zohľadňuje diverzitu ľudí 

 



Súčasný stav 

Nevhodné objekty - s vysokou kapacitou, často odľahlé lokality 

Izolácia na celý život!   



Súčasný stav 

Nevhodné bývanie – neútulné, cudzie, často hromadná hygiena 

Žiadne súkromie!   



Transformačný plán (TP) 

Cieľ TP - Plnohodnotný život klienta v komunite 

  

EU manuál k DI: „proces DI zahŕňa využívanie bežných služieb, 
napríklad v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 
zamestnanosti, bývania, zdravia a dopravy, plne dostupných 
všetkým deťom a dospelým s potrebou podpory“  

 

► Súčasťou TP je tvorba siete sociálnych služieb 

 

Denný program Bývanie Verejné služby 



Úlohy CEDA 
Vzdelávanie - členov transformačného tímu + zamestnancov samosprávy 
(investičné odbory, odbory ÚP, odbory projektov, stavebné úrady, ...)  

 

Podpora pri tvorbe TP a príprave investičných projektov (IP):  

Konzultácie pri tvorbe siete sociálnych služieb v spádovom území  

► vytvorenie mapy komunitných sociálnych služieb  

 

Konzultácie výberu vhodných lokalít a objektov  

► hodnotenie prístupnosti prostredia a verejných služieb v lokalite  

 

Konzultácie pri tvorbe nových objektov v súlade s princípmi UN/Design for All 

► bytové jednotky - podobné bývaniu bežnej populácie  

► bázy - základne terénnych sociálnych služieb (TSS) v blízkosti byt. jednotiek  

► objekty ambulantnej formy sociálnej služby (ASS) 



Mapa sociálnych služieb 

  

Spádové územie TSS Spádové územie ASS 



Mapa sociálnych služieb 

  

Mapa soc. služieb v Banskobystric. kraji 
 

CEDA poskytuje poradenstvo pri tvorbe siete sociálnych služieb,  
pomáha vykonávať prieskumy lokalít a objektov vhodných na investičné 
projekty 

Mapa soc. služieb DOZP Stod (ČR) 



Rodinné bývanie DI 
1. Bývanie podobné bývaniu bežnej populácie 

- bývanie v malých komunitách tzv. rodinné bývanie  
(Vyhláška č. 259/2008 o ubytovacích zariadeniach - novela Vyhl. č. 124/2017) 

 

2. Požiadavky na bytovú jednotku (Zákon č. 448/2008 o soc. 
službách, § 34 Zariadenie podporovaného bývania): 

• v jednom byte najviac 6 klientov 

• v jednom objekte najviac 12 klientov 
(byty musia spĺňať požiadavky normy STN 73 4301 Budovy na bývanie) 

    

3. Univerzálne navrhovanie (príloha IV. Zákona č. 448/2008                       
o soc. službách) 

 

 



Rodinné bývanie - DI 

UPRAVITEĽNÉ BÝVANIE - jednoduchá úprava bývania 
bez náročných stavebných úprav podľa individuálnych 
potrieb užívateľa 
  



Rodinné bývanie - DI 

Interiérová flexibilita – 
vytvorenie pocitu súkromia 



Rodinné bývanie Rača 



Ambulantné služby 

Komunitné služby sú súbor vzájomne prepojených a 
koordinovaných služieb poskytovaných v územne ohraničenej 
komunite, ktoré reagujú na potreby členov komunity a 
nejavia znaky inštitucionálnej starostlivosti.  
 
Prijímatelia sociálnych služieb budú na základe vypracovaných 
individuálnych plánov užívateľmi týchto komunitných služieb: 
• služieb sociálnej starostlivosti 
• služieb zamestnanosti 
• verejných služieb   
 



Ambulantné služby v ČR 

Duhový dům Ostrava, 2013, autor: OSA projekt 

 



Ambulantné služby Rača 



Výzvy z IROP 

Výzva IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 (6. kolo)  
Nenávratný finančný príspevok (NFP) 
 
Oprávnení žiadatelia:  
• obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť 

Hlavného mesta SR Bratislavy),  
• právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, 

samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym 
krajom alebo založená samosprávnym krajom,  

• iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný 
poskytovateľ /zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a 
náboženská spoločnosť   

• občianske združenie, nezisková organizácia 
  



Požiadavky IROP 

Ex ante kondicionalita - Zdravotné postihnutie:  
Všetky investičné projekty financované zo zdrojov EÚ musia byť 
vypracované v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím  

- oblasti fyzického prostredia sa týka najmä čl. 9 Prístupnosť   

 

POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV 

súlad s horizontálnym princípom - nediskriminácia 
- zabezpečiť bezbariérovú prístupnosť územia, objektov, produktov 

a služieb pre všetkých  

► aplikovať univerzálne navrhovanie  

(platí na všetky Operačné programy)  



Požiadavky IROP 
NFP na investičné projekty 

• Projekt v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou 
(RIUS) a transformačným plánom zariadenia 

• Stavebné povolenie – vysporiadané majetkovo-právne vzťahy, 
PD musí spĺňať požiadavky bezbariérovosti, energetickej 
efektívnosti, dodržanie legislatívy...  

• Rozpočet – možnosť nákupu pozemkov (10 – 15 % z celkových 
nákladov), podrobný rozpočet stavby, zariadení, technického 
vybavenia, asistenčných pomôcok, 1 automobil na zariadenie...  

• Spolufinancovanie – 5 % (v závislosti od typu prijímateľa)  

Hodnotiace kritériá sú zverejnené na webe 
MPSVR (Špecifický cieľ 2.1.1.)  



Publikácie UN  

Rollová L. a kol.:  

Tvorba inkluzívneho prostredia v procese 
deinštitucionalizácie  

ISBN 978-80-970110-5-5  

 

Rollová L., Čerešňová Z.:  

Univerzálne navrhovanie objektov komunitných 
sociálnych služieb 

ISBN 978-80-970110-4-8 

 

 



  

 
 

Ďakujem za pozornosť! 
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