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     pozastavenie skupinových                        spustenie aktivít 
                            aktivít                                                   na diaľku
 
V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej
republike oznamuje Implementačná agentúra Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), že v rámci
implementácie národných projektov realizovaných IA MPVR SR bolo prijaté
rozhodnutie o pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí
organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov od 10.3.2020.
 
Supervízie a odborné konzultácie prebiehajú na diaľku
 
V rámci národného projektu NP DI PTT však naďalej prebieha poskytovanie
odborných konzultácií a supervízií pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré
sú zapojené do 1. a 2. cyklu projektu. Vďaka moderným technológiám sú
odborní konzultanti a  supervízori schopní poskytovať svoju podporu
zamestnancom zariadení telefonicky, emailom alebo prostredníctvom
aplikácii ako Skype, Zoom a iné. Ohlasy oboch zúčastnených strán sú veľmi
pozitívne.
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 Podpora zo strany projektového tímu
 
 
V rámci projektu NP DI PTT budú podporu zapojeným zariadeniam
poskytovať nielen odborní konzultanti a supervízori, ale telefonicky
a emailom sú k dispozícií aj regionálne konzultantky/koordinátorky
a celý expertný a koordinačný tím, ktorý v týchto dňoch vykonáva svoju
prácu z domu.Všetci sa budú snažiť promptne a efektívne reagovať na
problémy a prekážky, ktoré sa môžu v rámci tohto náročného obdobia 
v zapojených zariadeniach sociálnych služieb vyskytnúť.

Vzdelávacie a iné aktivity projektu 
 

Expertný, metodický a koordinačný tím  NP DI PTT sa momentálne snaží
hľadať nové a kreatívne riešenia aj pre ostatné aktivity projektu. Je
dôležité, aby sme ich po upokojení tejto akútnej situácie úspešne
zrealizovali. Aj keď je možné, že dôjde k určitým úpravám, náš cieľ
zostáva nezmenený. Technológie, ktoré sú v súčasnosti bežne k dispozícii
nám otvárajú nové možnosti, ako robiť aktivity distančnou formou, teda
na diaľku. Samozrejme o našich návrhoch budeme čoskoro podrobne
informovať.



Stretnutia so starostami
 
V rámci komunitných aktivít projektu NP DI PTT sme v mesiaci február
zrealizovali cielené informačné stretnutia so starostami, ktoré  sa konali
počas rokovania regionálneho Združenia miest a obcí. Cieľom týchto
aktivít bolo prezentovať nielen tému deinštitucionalizácie a náš projekt,
ale snažili sme sa priblížiť aj konkrétnu situáciu zariadenia sociálnych
služieb v danej lokalite. Okrem základných informácii sme hovorili aj 
o transformačnom pláne daného zariadenia a možnom dopade na dané
obce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Slovenskom Grobe a v obci Leľa sa nám úspešne podarilo zrealizovať
prvé dve takéto stretnutia. Zúčastnilo sa na nich viac ako 20 starostiek 
a starostov, ďalej experti  a odborní konzultanti projektu, zástupcova IA
MPSVR SR, riaditelia relevantných zariadení a zástupcovia Vyšších
územných celkov.
 
Po skončení krízovej situácie sa budeme snažiť v komunitných aktivitách
tohto typu pokračovať. Dovtedy budeme hľadať alternatívne formy ich
realizácie.
 
 

"Spolupráca medzi zariadeniami sociálnych služieb a lokálnou
samosprávou je pre pokrok v procese transformácie
veľmi dôležitá, pretože od postojov a rozhodnutí
samosprávnych orgánov a ich predstaviteľov závisia mnohé
konkrétne opatrenia týkajúce sa deinštitucionalizácie." 

PhDr.Stanislav Bruna, projektový manažér NP DI PTT



Máme zapojených 49 zariadení sociálnych služieb
 
V mesiaci február sme uzavreli Zmluvy o spolupráci s ďalšími 24
zariadeniami. 

 
V súčasnosti je tak do projektu NP DI PTT zapojených už 49 zariadení

sociálnych služieb na celom Slovensku!
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