
Cesta za samostatným životom 





 1961 - vznik Ústavu sociálnej starostlivosti



TYPICKÁ  INŠTITÚCIA

 Excentrická poloha zariadenia  

 Izolovanosť od komunity

 Veľkokapacitné zariadenie

 „ústav“ aj po 55 rokoch... 



TYPICKÁ  INŠTITÚCIA



TYPICKÁ  INŠTITÚCIA



Transformácia – Premena



Vzdelávanie



Ergoterapia



Sebaobsluha

Cieľom je socializácia a podpora prijímateľa umožňujúca nezávislý život
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2015 – 2018 - návrat 6 prijímateľov do prirodzeného prostredia rodiny
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 spôsobilosť

Prístup zameraný na človeka

CSS Zátišie pristúpilo k podaniu návrhov na okresný súd
o zmenu rozhodnutia súdu vo veci pozbavenia
spôsobilosti na právne úkony.



 spôsobilosť

Prístup zameraný na človeka

1. osoba pozbavená                osoba obmedzená,

2. osoba obmedzená               osoba menej obmedzená,

3. osoba obmedzená               osoba viac obmedzená,

4. osoba obmedzená               osoba pozbavená,

5. osoba obmedzená               osoba pozbavená,

6. osoba obmedzená               stav sa nezmení,

Občiansky zákonník v spojení s Občianskym súdnym poriadkom umožňuje nasledovné 
zmeny týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony:



V troch prípadoch PSS už súd zmenil rozhodnutie.  

 PSS sú obmedzení v spôsobilosti na právne úkony: len 
v určitých oblastiach života.

Marcel – 12/2016
Eva – 6/2018
Svelana – 7/2018
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 práca        /ergoterapia/

Prístup zameraný na človeka



 V rámci NP „Šanca na zamestnanie“
3 prijímatelia zamestnaní v roku
2017

 v obci Osadné ako pracovníci na
čistenie verejných priestranstiev na
obdobie 9-tich mesiacov (marec až
november)

 zamestnanie

Prístup zameraný na človeka



 zamestnanie      /budúcnosť/

 7 prijímateľov evidovaných na ÚPSVaR ako uchádzači o
zamestnanie

 1 prijímateľka absolvovala projekt „Zvýšenou aktivitou
k zamestnaniu“ so zaradením do nasledujúceho NP „Cesta
z kruhu nezamestnanosti.“

Prístup zameraný na človeka



NP 
Podpora procesu deinštitucionalizácie a 

transformácie 
systému sociálnych služieb

6/2013 – 12/2015



 Vzdelávanie v oblasti prechodu z inštitucionálnych na komunitné služby

 Základný kurz pre všetkých zamestnancov

 Základný kurz pre pracovníkov priameho kontaktu

 Workshop riaditeľov a manažmentu zariadení k transformačnému plánu

 Kurz podporovaného zamestnávania

 Návštevy chránených dielní v SR

Proces deinštitucionalizácie NP DI 



 Spolu-Práca zamestnancov v tímoch   

 Individuálny prístup k PSS – tvorba IP

 Poskytovaná vždy len adekvátna miera podpory PSS

 Aktivizácia PSS podľa jeho možností a schopností

 Spolupráca s rodinou PSS

 Návrat PSS do prirodzeného rodinného prostredia

Proces deinštitucionalizácie v CSS Zátišie 
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 Poskytovaná vždy len adekvátna miera podpory PSS

 Aktivizácia PSS podľa jeho možností a schopností

 Spolupráca s rodinou PSS
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Proces deinštitucionalizácie v CSS Zátišie 



Prečo deinštitucionalizácia ?



... aj preto...



Pre koho deinštitucionalizácia ?



Aj pre  nich...



CSS Zátišie po realizácii projektu DI

 Služby budú poskytované aj v malokapacitných objektoch

 Prechod PSS, ktorí majú potenciál žiť nezávislejším spôsobom 
života mimo inštitucionalizovaných služieb na služby podpory 
samostatného bývania

 Profesionalizácia sociálnych služieb 



ĎAKUJEM  ZA  POZORNOSŤ


