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LIDWINA – Domov sociálnych služieb

➢ Zariadenie bolo zriadené v roku 1973 pre telesne a mentálne
postihnuté deti a mládež s kapacitou 120 miest.

➢ Od roku 1997 zariadenie prešlo rôznymi kvalitatívnymi zmenami v
oblasti výchovy a vzdelávania prijímateľov, humanizáciou
prostredia, zvyšovaním kvalifikácie odborného personálu s cieľom
dosiahnutia vyššej kvality poskytovaných služieb.

➢ Kapacita zariadenia sa postupne znižovala a v súčasnom období
zariadenie poskytuje svoje služby pobytovou formou 78
prijímateľom, deťom a dospelým prijímateľom s telesným,
mentálnym a zmyslovým postihnutím.

➢ Zariadenie sídli v troch budovách, ktoré sú čiastočne bezbariérové.

➢ Poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby na
základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou
ľudských práv a slobôd tak, aby prijímatelia mohli v budúcnosti
využívať menej intenzívne formy sociálnych služieb alebo boli
začlenení do bežnej spoločnosti.



Zariadenie LIDWINA DSS



Činnosť zariadenia 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

zariadenie zabezpečuje odborné, obslužné a iné činnosti.

➢ odborné činnosti – zdravotná a ošetrovateľská

starostlivosť, (rehabilitácia, rôzne terapie)

➢ obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie,

pranie, žehlenie a úprava šatstva)

➢ Iné činnosti (pracovná terapia, sociálna rehabilitácia,

záujmové krúžky) Dielne : zamerané na kreatívne

techniky, spracovanie prírodných a odpadových

materiálov, textilná dielňa, mladí pestovatelia

levandule.

➢ podrobne na www.lidwinadssstrazske.sk



Koncepcia  rozvoja zariadenia

Koncepcia rozvoja zariadenia je v súlade s Koncepciou
KSK a dokumentmi na národnej úrovni. Regionálnou
prioritou je deinštitucionalizácia pobytových služieb.

Zariadenie LIDWINA bolo vybrané na realizáciu
pilotného projektu deinštitucionalizácie v rámci Košického
samosprávneho kraja.

Stanovené ciele sú orientované na:

➢zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a
ich inováciu,

➢odbornú prípravu zamestnancov na prijatie novej
filozofie poskytovania sociálnych služieb,

➢plynulý prechod z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť,



Dlhodobým cieľom a prioritou koncepcie rozvoja

zariadenia je prechod z inštitucionálnej na komunitnú

starostlivosť a má za úlohu

➢ Zabezpečiť dostupnosť komunitných služieb, vytvoriť

podmienky pre život v prirodzenom sociálnom prostredí,

➢ Zabezpečiť individualizáciu uspokojovania všetkých

potrieb prijímateľov sociálnych služieb,

➢ Vytvoriť podmienky pre prípravu prijímateľov

vytváraním chránených pracovísk (dielni) pre ich

budúce uplatnenie sa na trhu práce, prípadne

vykonávanie služieb v komunitnom prostredí.



Transformácia a deinštitucionalizácia

Transformácia nie je cieľ – je to proces, ktorý :

➢ sleduje pozitívne zmeny podmienok života prijímateľov
sociálnych služieb,

➢ zameriava sa na reštrukturalizáciu prostredia so zámerom
dosiahnuť zosúladenie individuálnych podmienok života
prijímateľov s ich potrebami na dôstojný život.

Obsahom transformácie sú zmeny v troch oblastiach:

➢ v kvalite sociálnych služieb,

➢ zmeny organizácie a riadenia,

➢ zmena financovania.

Tradičné, veľkokapacitné zariadenia si vyžadujú radikálnu
zmenu systému. V pobytových zariadeniach prevláda
inštitucionálne riadenie i z dôvodu zvládnutia veľkého počtu
prijímateľov koncentrovaných na jednom mieste.



Deinštitucionalizácia je jedným zo základných prostriedkov prechodu z
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorý v rámci procesov predpokladá
vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej siete nových alebo existujúcich alternatívnych
komunitných služieb pre obyvateľov daného územného spoločenstva.

Deinštitucionalizácia je politickým a sociálnym procesom postupnej zmeny v
inštitucionálnych zariadeniach k nezávislému životu prijímateľov s podpornými
službami v komunite.

Je to proces

- ktorý postupne mení inštitucionálne štruktúry, mení ich pravidlá, poriadok a
filozofiu služieb tak aby boli primárne orientované na potreby užívateľov služieb a
nie na potreby formalizovaných inštitúcií.

- ktorého je cieľom je zabrániť inštitucionalizácii, presúvať finančné prostriedky z
inštitúcií na dlhodobý pobyt do nových služieb s cieľom zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť.

- Postupného znižovania a uzatvárania veľkokapacitných inštitúcií, v ktorých žijú
deti, osoby so zdravotným postihnutím (vrátane osôb s duševnými problémami) a
starší ľudia, a to izolovaní od spoločnosti, s nedostatočnými štandardami
starostlivosti a podpory, a často nie v súlade s ľudskými právami.

- Vytvárania bežných služieb, napríklad v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
zamestnanosti, bývania, zdravia a dopravy, plne dostupných všetkým
prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sú na tieto služby odkázaní.



Prečo DI v zariadení LIDWINA
LIDWINA – DSS bolo do procesu DI zaradené z nasledovných

dôvodov:

➢ DSS LIDWINA je veľkokapacitné zariadenie, v ktorom sa
poskytuje sociálna služba 78 prijímateľom.

➢ Veková štruktúra klientov plne zodpovedala požiadavkám
Národného projektu DI,

➢ Má nevyhovujúce bytové podmienky, existujúce bariéry v prostredí,

➢ Predimenzovanosť bytových priestorov (3- 8 posteľové izby),
spoločné sociálne zariadenia, nedostatočná kapacita hygienických
zariadení a kúpeľni.

➢ Nedodržanie podmienok súkromia prijímateľov SS.

Sociálna služba je prijímateľom poskytovaná len v rámci možností
veľkokapacitného zariadenia, ktoré sú obmedzené z dôvodu
priestorových a kapacitných možnosti. (režim spoločného stravovania,
denné činnosti, hygiena...).

Tento režim už neplatí pre prijímateľov, ktorí bývajú v tréningovom
byte a v dvoch dvojizbových bytoch v meste Strážske.

Bývanie v komunite - to je naša nová - budúca cesta



Etapy transformácie

Proces transformácie zariadenia LIDWINA  obsahuje tri etapy:

Prvá etapa – prípravná 2014-2017 zahrňuje zapojenie sa do NP DI,
vzdelávanie, transformačný tím, komunikácia s verejnosťou, zmeny v
organizačnej štruktúre, príprava prijímateľov v tréningových bytoch na proces
osamostatňovania, život v komunite, príprava zamestnancov na poskytovanie
nových služieb v komunite, výber pozemkov a nehnuteľnosti pre budúce
bývanie a pôsobenie prijímateľov, humanizácia prostredia v zariadení a ďalšie
aktivity,

Druhá etapa – prechodná 2017 -2020 – zahrňuje nákup nehnuteľnosti,
investičnú výstavbu domov a centrálnej budovy, presun prijímateľov do
komunity, personálne zabezpečenie, dlhodobá príprava prijímateľov na zmeny
v oblasti bývania, príprava na podporované zamestnávanie na chránených
pracoviskách a na voľnom trhu práce v komunite. Spracovanie Projektu „Cesta
do komunity“ a Žiadosti pre RO IROP.

Tretia etapa – stabilizačná 2020- 2023 – zahrňuje adaptáciu prijímateľov v
komunite, poskytovanie nových služieb v Centre komunitných služieb,
začlenenie prijímateľov na trh práce, vytvorenie chránených dielní pre
prijímateľov so špecifickými potrebami.



Príprava prijímateľov a zamestnancov 

LIDWINA – DSS Strážske na proces 

transformácie zariadenia

Kde sme a kam smerujeme...



Príprava manažmentu a zamestnancov
Zavádzanie zmien v každej organizácií je náročným procesom.

Úspešnosť závisí od toho ako sa zamestnanci stotožnia so zmenami.

Realizácia pilotného projektu DEI si vyžadovala kvalitnú prípravu a
realizáciu :

➢ Vzdelávania manažmentu pre proces riadenia,

➢ Vzdelávanie všetkých zamestnancov s cieľom orientovať sa na
novú filozofiu poskytovania služieb,

➢ Zmenu organizačnej štruktúry zariadenia (určenie koordinátorov pre
jednotlivé činnosti, vytvorenie nových pracovných pozícii na prácu
v priamom kontakte s prijímateľmi a kľúčových zamestnancov),

➢ Vytvorenie transformačného tímu na koordinovanie všetkých
procesov a spracovanie dokumentov,

➢ Príprava transformačného plánu zariadenia (podrobnejšie v
nasledujúcej časti),

➢ Pravidelná supervízia v zariadení zameraná na riešenie aktuálnych
problémov,

➢ Vzdelávanie Agentúry pre podporované zamestnávanie.



Transformačný plán zariadenia

TP je rozsiahly dokument, ktorý podrobne analyzuje všetky oblasti, popisuje
časovú postupnosť, etapy realizácie, potrebu zdrojov finančných i
personálnych. Zvýrazňuje potrebu komunikácie.

TP si vyžadoval spoluprácu celého transformačného tímu a všetkých
zainteresovaných strán. Pre názornosť z obsahu uvádzame niekoľko
dôležitých oblasti.

- Analýza zariadenia  + SWOT analýza služieb

- Strategická vízia  - etapy DI

- Prijímatelia sociálnej služby – analýza a potreby

- Zdroje v komunite, mapovanie – výber nehnuteľnosti a pozemkov

- Nové služby   - komunitné a podporné

- Personálna oblasť – potreba zamestnancov a iných pers. zdrojov

- Komunikačná stratégia – všetky úrovne

- Logistika - rozdelenie do etáp – potreba zdrojov

- Finančná analýza – potreba financií

- Sebahodnotenie  a smerovanie



Príprava prijímateľov zariadenia na 

osamostatňovanie - prechod na komunitné služby

Integrácia prijímateľov si vyžaduje mnoho úsilia a intenzívnej prípravy
aby mohli využívať dostupné služby verejnosti i viesť samostatný
život v komunite. Za týmto účelom sa

➢ Organizujú pravidelné stretnutia s komunitou (zmena postojov
komunity, prezentácia zručnosti a schopnosti prijímateľov)

➢ Vytvorili sme komunity prijímateľov podľa charakteru ich osobnosti
a zdravotného postihnutia. (budúce spolubývanie)

➢ Aktívnejšie spolupracuje s rodinnými príslušníkmi, ktorí majú
záujem.

Príprava, tvorba a realizácia individuálneho plánovania a bývania

➢ Tvorba rizikových plánov s presným zameraním na prijímateľa

➢ Zavádzanie piktogramov pre efektívnejšiu komunikáciu s
prijímateľmi, ktorí nekomunikujú vôbec ale čiastočne rozumejú

➢ Zriadenie tréningového bývania pre 6 žien a 6 mužov. (12/2014)



Tréningové bývanie – príprava na poskytovanie sociálnej 

služby s nižšou mierou podpory



Tréningové bývanie – trávenie voľného času



Tréningové bývanie - pranie



Hlavným zámerom zriadeného tréningového bývania bola
príprava na život v bežnej domácnosti. (pranie, žehlenie,
nakupovanie, upratovanie a ďalšie činnosti, ktoré ich môžu
posunúť do bežného života v meste. Bez tejto prípravy
nemôžu viesť samostatný život, nakoľko doteraz neboli v
inštitúcii vytvorené podmienky na samostatné vedenie
domácnosti.

Po ročnej príprave zariadenie pristúpilo k uskutočneniu zámeru
integrovať pripravených prijímateľov do bežnej komunity.
Samostatné bývanie si vyžaduje zo strany zariadenia len
dohľad.

Na návrh zariadenia Košický samosprávny kraj schválil kúpu
dvoch dvojizbových bytov pre 6 prijímateľov v meste
Strážske.

Presťahovanie prijímateľov a ich osamostatnenie od mája
2016 považujeme za významný krok v skvalitňovaní života
prijímateľov zariadenia.











Príprava prijímateľov na zamestnávanie

Prvým krokom bolo mapovanie záujmu prijímateľov o

jednotlivé pracovné činnosti a ich zručnosti.

➢ Práca v dielni s odpadovými materiálmi, (rôzne techniky

a pletenie košíkov a iných dekorácií)

➢ Práca v záhrade, ošetrovanie levandule,

➢ Upratovanie, pranie, žehlenie.

Zariadenie vytvorilo podmienky pre tieto činnosti:

➢ Kúpa pozemkov pre budúcu výstavbu dvojdomov

(prijímatelia participujú na ich úprave, kosenie, oberanie

ovocia, výsadba a zber zeleniny, starostlivosť o

levanduľové záhony a pod.)- 12 prijímateľov

➢ Práca v zariadení pri upratovaní – 3 prijímatelia, 2

prijímatelia žehliareň a ukladanie ošatenia.



Práca  na levanduľových 

záhonoch,

Zber levandule



Práca v skleníku,  

výsadba na záhradke,

Zber čerešni v záhrade



Príprava cesta na koláče

Varenie sirupu z 

čerstvej mäty



Zmena kvality života prijímateľov

➢ rast ich osobného statusu,

➢ rešpektovanie ich výnimočnosti a inakosti,

➢ chuť prijímateľov pracovať individuálne, nie 
organizovane,

➢ posun v myslení prijímateľov,

➢ zvýšenie samostatnosti a zníženie závislosti 
prijímateľov,

➢ získanie pocitu a pohody domova,

➢ prijímanie prijímateľov komunitou,

➢ uplatňovanie ľudských práv, slobody pohybu a 
zabezpečenie súkromia,

➢ využívanie služieb v komunite.



Časový rámec  procesu deinštitucionalizácie v LIDWINA 

DSS Strážske

2013 – Stretnutie na úrovní MPSVR – plnenie dohody s EU o začatí 
procesu transformácie a deinštitucionalizácie v SR,

➢ Národný projekt prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť, zmena systému poskytovania sociálnych služieb 

2014 – výber zariadenia na proces DEI,

➢ rozhodnutie o  zaradení do procesu  zariadenie LIDWINA,

➢ vzdelávanie  manažmentu na proces zmien,

➢ Vzdelávanie zamestnancov  a príprava prijímateľov

➢ Zriadenie tréningového bývania pre prijímateľov

2015 – Vzdelávanie všetkých zamestnancov,

➢ Intenzívna príprava prijímateľov na prechod do komunity,

➢ Stretnutia  v komunite

➢ Vzdelávanie transformačného tímu



2016 – príprava prijímateľov a presťahovanie do bytov v meste

Strážske

➢ Rozšírenie služieb, aktivít s dobrovoľníkmi, stretnutia v komunite,

➢ Príprava konceptu transformačného plánu

2017 – Výber pozemkov na výstavbu nových dvojdomov a

rekonštrukciu domov. Nové pozemky: Strážske Zámočnícka, obec

Voľa, rekonštrukcia dvoch domov Strážske Mierova 2,3.

➢ Príprava podkladov k schvaľovaciemu procesu Projektu Cesta do

Komunity na KSK

➢ Spracovanie transformačného plánu, odsúhlasenie TP na MPSVR

➢ Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu

domov k žiadosti o NFP

➢ Vypracovanie Žiadosti o NFP z IROP – Projekt Cesta do komunity



Časový rámec procesu realizácie projektu 

„Cesta do komunity“

Transformačný plán tvoril základnú zložku pri príprave projektu a je

súčasťou Žiadosti o NFP z programu IROP.

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným

službám

Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych

služieb v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú ....

➢ Výzva na predkladanie projektov IROP 5/2017

➢ Žiadosť predložená na RO IROP – MP SR v novembri 2017

➢ Schválenie Žiadosti o NFP č. NFP302020M920 – 7/2018

➢ Podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP –Z-302021M920-

211-17 ..... 9/2018

➢ Začiatok plnenia podporných aktivít 10/2018

➢ Začiatok hlavných aktivít - 4/2019

➢ Ukončenie hlavných aktivít – 1/2021



Naša vízia (stav po transformácii zariadenia)

➢ Prijímatelia budú v maximálnej miere začlenení do

komunity. Stanú sa jej pevnou a prirodzenou súčasťou.

➢ Bývať budú v rodinných domoch a bytoch v meste i v

okolí.

➢ Vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie im budú

poskytované služby kvalifikovaného personálu.

➢ V závislosti od miery podpory budú využívať komunitné

služby svojho okolia.

➢ Komunitné služby sa stanú dostupnejšími a rozšíri sa 

portfólio komunitných služieb.



➢ Niektorí z prijímateľov sa uplatnia na trhu práce.

➢ U každého prijímateľa sa individuálne prehodnotí

súčasné obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

➢ V Centre služieb bude zriadené denné centrum, čajovňa,

rehabilitačné služby pre prijímateľov a verejnosť,

odľahčovacia služba. (Zrekonštruovaný pavilón D)

➢ Prijímatelia si vytvoria pevné puto so susedmi,

navzájom si budú pomáhať.



Naša cesta je náročná, náš cieľ je správny. Bez 

pomoci iných ju však nezvládneme...



Ďakujem za pozornosť


