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Prehľad aktivít projektu  NP DI PTT v roku 2019
 
Počas roka 2019 sa postupne rozbehli všetky hlavné aktivity
projektu. 
Pokračovalo obsadzovanie odborných a  administratívnych
pracovných pozícií v  rámci projektu NP DI PTT a  v regiónoch
začalo pôsobiť 8 regionálnych konzultantiek/ koordinátoriek.
Tie zabezpečovali efektívnu komunikáciu a koordináciu aktivít
projektu smerom k zapojeným zariadeniam sociálnych služieb,
zriaďovateľom sociálnych služieb v regiónoch, lokálnej verejnej
správy a metodického a koordinačného tímu DI. 
 
 
 
 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE
 
Počas roka sa uskutočnilo 12 informačných seminárov, ktoré
realizovala IA MPSVR SR v spolupráci s partnermi vo všetkých
krajoch. Cieľom bolo poskytnúť základné informácie o procese
deinštitucionalizácie a podmienkach účasti pre ZSS v projekte
NP DI PTT.

SUPERVÍZIE
 
V roku 2019 IA MPSVR SR začala v rámci projektu
spolupracovať s 15 supervízormi, ktorí zabezpečovali pravidelnú
a systematickú supervíziu pre zapojené zariadenia sociálnych
služieb. Supervízori poskytli  až 191 hodín individuálnych a 405,5
hodín skupinových supervízií, ktorých cieľom bolo riešenie
problémov zamestnancov zapojených zariadení, ktoré sa vyskytli
v súvislosti s prípravou na transformáciu



Celkovo bolo v roku 2019 v rámci projektu
poskytnutých spolu 2 359 hodín konzultácií.

Rada pre poradenstvo v  sociálnej práci (RPSP) v roku 2019
uzavrela zmluvu so 17 odbornými konzultantmi, ktorí
pravidelne vykonávali činnosti spojené s podporou
transformačných tímov. V roku 2019 sa uskutočnilo 901 hodín
odborných konzultácií.
 
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania-
CEDA (STU Bratislava) uzavrela zmluvu s 12 odbornými
konzultantmi, ktorí vykonali 162 hodín odborných konzultácií.
 
Slovenská únia podporovaného zamestnávania (SÚPZ) uzavrela
zmluvu so 14 odbornými konzultantmi, ktorí zrealizovali až 
1 296 hodín odborných konzultácií.

ODBORNÉ KONZULTÁCIE
 
Následne bol v každom zapojenom zariadení sociálnych služieb
zriadený transformačný tím, ktorý aktívne podporovali odborní
konzultanti partnerov. 

 
HODNOTENIE PRIPRAVENOSTI
 
Vo všetkých zapojených zariadeniach prebehol monitoring 
a hodnotenie pripravenosti, ktoré realizovali partneri projektu
prostredníctvom dvoch hodnotiteľov za každého partnera 
v rozsahu 16 hodín. Bolo vypracovaných 25 kompletných analýz,
ktoré monitorovali a  hodnotili oblasť kvality poskytovaných
sociálnych služieb, možností aktivizácie a  pracovného
začlenenia užívateľov služieb v  komunite a  pripravenosť
fyzického prostredia na proces DI.
 
 
 
 
 



AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE 
 
Okrem konzultácii sa členovia transformačných tímov, ako aj
ostatní pracovníci relevantných subjektov zúčastnili
akreditovaného vzdelávania priamo v regiónoch. Zapojené ZSS
boli rozdelené do štyroch skupín: západ, sever, stred a východ,
 v rámci ktorých sa účastníci vzdelávali spolu 56 dní.

Súčasťou vzdelávania boli nielen  zaujímavé prednášky, ale aj
ukážky pozitívnych príkladov z praxe, podpora pri práci 
s konkrétnymi prijímateľmi sociálnych služieb,  tímová práca 
a dobrá atmosféra.. 

Aktivity národného projektu DI PTT, Trenčín, gestor IA MPSVR   

TEMATICKÉ WORKSHOPY
 
Pre potreby ďalšieho vzdelávania a prehlbovania vedomostí
účastníkov projektu bolo v roku 2019  uskutočnených 
5 tematických workshopov zameraných na témy: 
1.

2. Zdravé a bezpečné bývanie, Bratislava, gestor CEDA - STU BA
 
 
 



DISEMINAČNÉ AKTIVITY 
 
Webová stránka projektu www.npdi.gov.sk bola pravidelne
aktualizovaná. Okrem základných informácii o projekte, boli
systematicky zverejňované  informácie o aktivitách, prelinky
na relevantné dokumenty a videá týkajúce sa tém
deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb na
Slovensku a v zahraničí. Bolo publikovaných 31 článkov 
a interaktívna mapa, ktorá ponúka lepší prehľad zapojených
ZSS v 1.cykle. 
 
 

3. Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so
zdravotným postihnutím, Bratislava, gestor SÚPZ
 4. Adaptabilné a ekologické bývanie, Trnava, gestor CEDA - 
 STU BA
 5.Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu 
a prípravu na prácu, Bratislava, gestor SÚPZ
 



KOMUNITNÉ AKTIVITY
 
Vzhľadom k tomu, že v zapojených ZSS v 1.cykle bolo v roku
2019 rozbehnutých veľké množstvo vzdelávacích a iných
aktivít, plánované komunitné aktivity v lokalitách budú
realizované v roku 2020 a 2021. 
Prvú zo série týchto aktivít sa však nakoniec podarilo
zrealizovať aj v roku 2019 v Zákamennom. Úspešné
komunitné podujatie „Šport nás spája“ sa spojilo 
s propagáciou myšlienok deinštitucionalizácie, zdôraznil sa
význam prepájania komunity s prijímateľmi sociálnych služieb
a vyzdvihla sa dôležitosť podpory, ktorú v rámci projektu
dostáva manažment aj zamestnanci v ich príprave na
transformáciu zariadenia. 

V rámci diseminačných aktivít sme začali každý mesiac
publikovať pravidelný Prehľad aktivít projektu NP DI PTT,
zverejnený na webovej stránke, sociálnej sieti Facebook 
a ako newsletter je distribuovaný aj elektronicky. 
 
Na stránke projektu https://www.facebook.com/npdisr
zriadenej na sociálnej sieti Facebook boli pravidelne
zverejňované odkazy na realizované aktivity projektu,
fotodokumentácie, zdieľané informácie a články týkajúce sa  
 deinštitucionalizácie. 
V roku 2019 to bolo spolu 82 príspevkov na Facebooku.
 V minulom roku boli vydané dve tlačové správy, ktoré prebrali
a zverejnili najväčšie tlačové agentúry a denníky na Slovensku.



STRETNUTIA  A PORADY
 
V priebehu roku 2019 sa v Bratislave uskutočnili 3 zasadnutia
Riadiaceho výboru projektu NP DI PTT a pre účely vzájomnej
informovanosti a koordinácie jednotlivých aktivít projektu
sa zorganizovalo 27 stretnutí metodického a koordinačného
tímu projektu.

KONTROLY
 
Zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
vykonali v roku 2019 poverení zamestnanci v priestoroch IA
MPSVR SR, ako aj u každého partnera projektu finančnú
kontrolu na mieste.  Počas týchto finančných kontrol neboli
zistené žiadne nedostatky.

ZHRNUTIE
 
Rok 2019 bol pre projekt NP DI PTT prelomový. Úspešne sa
naštartovali všetky hlavné aktivity projektu, nastavili sa
administratívne procesy a efektívny spôsob komunikácie
medzi jednotlivými členmi projektového tímu a zapojenými
ZSS.  Nastavená systematická podpora transformačných
tímov priblížila zapojené zariadenia bližšie k procesom,
ktorými budú v rámci deinštitucionalizácie prechádzať 
v nasledujúcom období. 



Slavomír Krupa: Prekážky procesu DI
 
Významné reformy a systémové zmeny môžu spomaliť, ohroziť alebo
úplne zastaviť rôzne dôvody alebo prekážky. V tejto súvislosti
zaujímavú analýzu ponúka prof. J. Kotter (uznávaná autorita 
v otázkach manažmentu zmien). J. Kotter konštatuje, že systémové
zmeny nie sú úspešné lebo narážajú na silný odpor, ale preto, lebo sú
nesprávne vedené a riadené. Uvedený autor podrobne formuluje
osem dôvodov – chýb, prečo sú významné systémové zmeny 
v spoločnosti, či organizácii neúspešné.

Zmenám podľa uvedeného autora bráni:
1. Prílišné sebauspokojenie a pasivita al ebo vyvolanie vedomia
naliehavosti zmeny
Zmenám paradoxne bráni presvedčenie vedenia organizácie, že
spôsob manažovania a poskytovania sociálnych služieb je dobré 
a preto hlavným cieľom prevádzkovateľa je dlhodobé udržiavanie
štandardnej úrovne, ojedinele vyššej úrovne služieb s dôrazom na
udržiavanie prevádzkovej schopnosti organizácie. K posilneniu
sebauspokojeniu často paradoxne v zariadeniach sociálnych
službách s inštitucionalizovanou organizačnou kultúrou prispieva
názor a postupy, ktoré predpokladajú, že zmenu je možné dosiahnuť
humanizovaním podmienok služieb a zlepšením procesov
manažovania, bez odstraňovania inštitucionalizácie. Prirodzene
potom podnety, argumenty, návrhy, pre reformu
deinštitucionalizácie narážajú na odpor a argumenty, podľa ktorých
zariadenie sociálnych služieb realizuje zmeny primerane k jeho
finančným možnostiam.
2. Neschopnosť vytvoriť dostatočne silnú koalíciu, ktorá by zmeny
presadzovala
3. Podcenenie sily vízie
4. Nedostatočná komunikácia vízie
5. Dovoliť prekážkam, aby zablokovali novú vízie (zmeny)
6. Neschopnosť vytvárať krátkodobé víťazstvá
7. Príliš časté vyhlasovanie víťazstva
8. Zanedbané pevné zakotvenie zmien v organizačnej kultúre
 
Celý článok nájdete na www.npdi.gov.sk
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