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Ako funguje projekt NPDI PTT počas pandémie?
 
Online aktivity projektu NP DI PTT
 
V súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19 bol v zariadeniach sociálnych služieb na
celom Slovensku 6.marca 2020 vydaný zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb,
ktorý stále pretrváva. Pár dní na to, aj Implementačná agentúra MPSVR SR prijala
rozhodnutie o pozastavení všetkých hromadných a skupinových podujatí
organizovaných v rámci svojich projektov. 
 
Vzdialenosť, zákaz návštev ani iné obmedzenia však nedokázali zastaviť fungovanie
nášho projektu. V dnešnej dobe, ktorá umožňuje využitie moderných komunikačných
technológii, vzdialenosť alebo obmedzenie osobného kontaktu nie je neprekonateľnou
prekážkou. Práve naopak, tím projektu NP DI PTT to podnietilo k naštartovaniu 
a presunutiu svojich aktivít do online priestoru. 

Supervízie na diaľku
 
Medzi prvé aktivity, ktoré sme začali realizovať krátko po sprísnení opatrení patrili
supervízie, ktoré sú zamestnancom zapojených zariadení sociálnych služieb
poskytované v rámci projektu bezplatne.
Vďaka technológiám ako je skype, zoom a iné, sú supervízorky a suprvízori schopní
poskytovať podporu zamestnancom zariadení efektívne a systematicky aj počas
obdobia karanténnych opatrení.
Supervízia patrí na Slovensku k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb
 a predstavuje účinný nástroj podpory a pomoci zamestnancom v sociálnych službách
a cez nich samotným klientom. V zariadeniach sociálnych služieb pomáha supervízia
zamestnancom pozrieť sa na svoju profesijnú činnosť z inej perspektívy, získať
nadhľad a sebareflexiu nad svojou prácou.
„Ohlasy na realizáciu online supervízií na diaľku sú z oboch zúčastnených strán veľmi
pozitívne. Veľmi nás to povzbudilo. Je to iné, než osobné stretnutie, ale naše
supervízorky a supervízori sú profesionáli a podľa reakcií zo strany zamestnancov
zariadení spolupráca počas karanténnych opatrení  funguje dobre,” vysvetľuje hlavná
koordinátorka projektu NP DI PTT Mgr. Silvia Šmihelová.
 
 V mesiacoch marec a apríl sa nám podarilo zrealizovať viac ako 180 hodín supervízií
pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb zapojených do 1. a 2. cyklu projektu NP
DI PTT.

Foto 1: Skupinová supervízia v DSS Pohorelská
Maša (vľavo Mgr. Janka Lilková, Mgr.Lucia Gállová a
Mgr. Mária Matúšová, vpravo dole supervízorka
Mgr. Henrieta Demeter Ibos) 

 

Foto 2: Individuálna supervízia v DSS Pohorelská
Maša (vľavo Mgr. Monika Kalmanová a v pravo dole
supervízorka Mgr. Henrieta Demeter Ibos)

 

Foto 3: Online supervízia v DSS  Okoč
(supervízor Mgr. Peter Kolárovič)

 



Odborné konzultácie 
 
Jednou z dôležitých podaktivít projektu sú odborné konzultácie, ktoré pomáhajú
zamestnancom a manažmentu zariadení sociálnych služieb, ako aj ich
zriaďovateľom pri príprave a tvorbe transformačných plánov. Túto aktivitu
zabezpečujú odborní partneri projektu NP DI PTT Rada pre poradenstvo v sociálnej
práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a Výskumné a školiace
centrum CEDA (Slovenská technická univerzita).
 

Vzdelávacie aktivity projektu
 
Expertný, metodický a koordinačný tím  NP DI PTT sa intenzívne snažil hľadať nové
a kreatívne riešenia aj pre ostatné aktivity projektu. Technológie, ktoré sú 
v súčasnosti bežne k dispozícii nám našťastie otvorili nové možnosti, ako realizovať
aj ďalšie aktivity distančnou formou, teda na diaľku. 
Partnerské organizácie, ktoré sú zodpovedné za vzdelávacie aktivity projektu,
predložili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ešte 
v marci 2020 Žiadosť o vykonávanie akreditovaných vzdelávacích programov 
v rámci projektu NP DI PTT počas mimoriadnej situácie formou on-line.
Ministerstvo, ako správny orgán vo veciach akreditácie vzdelávacích programov 
v oblasti sociálnych služieb, tejto Žiadosti vyhovel 14.mája 2020 a koncom mája
začína partner projektu Rada pre poradenstvo v sociálnej práci plánované prvé
online vzdelávanie pre zariadenia zapojené do 2.cyklu projektu.
 

V mesiacoch marec a apríl odborní
konzultanti partnerov uskutočnili viac ako
 1 423 hodín konzultácii, ktoré boli zamerané
na riešenie situácie v ZSS v čase pandémie,
vypracovanie krízových plánov, tvorbe
transformačných tímov a príprave a tvorbe
transformačných plánov. Vzhľadom k
prijatému opatreniu, ktoré sa týka zákazu
návštev v zariadeniach sa všetky konzultácie
v tomto období realizovali telefonicky,
emailom alebo cez aplikácie skype a zoom.



Miroslav Cangár: Prečo dnes, ešte viac ako inokedy, potrebujeme
deinštitucionalizáciu a komunitné služby?
Komunita a život v nej je obrovský benefit (aj keď je tu COVID-19)
 
Na čo poukázala situácia s pandémiou pri poskytovaní sociálnych služieb?
V súčasnosti sa ocitáme vo svete a v situáciách, ktoré sme doteraz v takomto rozsahu
nepoznali a nezažili. Pandémia COVID-19 naplno odhaľuje našu schopnosť 
a neschopnosť reagovať a riešiť veci každodenného života v kríze. Väčšina z nás túto
situáciu zvláda dobre, aj keď sa  musíme prispôsobiť preventívnym opatreniam, ktoré
sú zavedené celým svetom. Časť ľudí má pritom pocit, že naše práva sú obmedzované
(čo je v podstate pravda).
 
Táto osobná skúsenosť nám ukazuje, ako žijú/žili ľudia v zariadeniach 
s inštitucionálnou kultúrou dlhodobo, neraz aj celý život. V našom každodennom
živote sa stretávame s viacerými znakmi inštitucionálnej kultúry, ako je segregácia,
obmedzenie pohybu, presne stanovené rutinné aktivity, nútená inštitucionalizácia,
sociálny odstup a štátny paternalizmus, nedostatočne rozvíjajúce sa sociálne vzťahy,
naučená pasivita a bezmocnosť.
 
My bežná populácia však túto skúsenosť zažívame len v období krízy súvisiacej
s pandémiou COVID-19. Nie je to náš dlhoročný každodenný život. Ale túto situáciu
zvládame aj vďaka očakávaniu, že časom tieto (nepríjemné) inštitucionálne znaky 
z nášho života zmiznú.
 
Ako sú na tom  ľudia so zdravotným postihnutím a seniori, ktorí dlhodobo a niekedy aj
celý život, žijú vo veľkokapacitných zariadeniach?
 
Ako sú na tom ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny, ktoré dlhodobo žijú sami
doma?
Krátka a jednoduchá odpoveď na tieto otázky je: „Sú na tom mnohonásobne horšie.“
Ľudia žijúci v inštitúciách nemajú pred sebou víziu, že sa táto situácia skončí a často
im neostáva nič iné, len sa zmieriť s realitou a podriadiť sa inštitucionálnej kultúre.

Na úvod však chcem upozorniť, že cieľom nasledovných riadkov nie je spochybňovať
prácu ľudí v sociálnych službách, ale práve naopak upozorniť na to, v akých systémovo
zle nastavených podmienkach sú títo zamestnanci nútení pracovať a v akých
podmienkach musia prijímatelia sociálnych služieb žiť.
 
Už vo februári sa ukazovalo v Taliansku a neskôr aj v iných krajinách sveta (u nás
najprv v ZPS a DSS Hrnčiarska Pezinok), že vírus COVID-19 sa dokáže extrémne rýchlo,
až explozívnym tempom šíriť práve medzi najviac ohrozenými skupinami ľudí –
seniormi a ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v pobytových sociálnych
službách s inštitucionálnou kultúrou. Vysoká koncentrácia osôb na jednom mieste, 
v počte 40 a viac ľudí priamo vytvára priestor pre rýchle šírenie  vírusu, v takýchto
podmienkach nie je v silách a možnostiach pracovníkov sociálnych služieb realizovať
opatrenia na zmiernenie šírenia vírusu, vydané Vládou SR. 
 
Celý článok nájdete na: https://npdi.gov.sk/preco-dnes-este-viac-ako-inokedy-potrebujeme-
deinstitucionalizaciu-a-komunitne-sluzby/



Lea Rollová: Prístupné a bezpečné bývanie v kontexte sociálnych služieb
 
Počas krízových období „vyplávajú na povrch“ dlho neriešené problémy, ktoré sú
často podnetom na prehodnotenie postupov, priorít a postojov. Rovnako je to aj 
v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Nedávna tragédia v zariadení sociálnych
služieb vo Vejprtoch (ČR), kde  prišlo pri požiari o život 8 prijímateľov sociálnych
služieb, preverila (ne)pripravenosť zariadení sociálnych služieb na krízovú situáciu,
čo podnietilo širokú diskusiu odbornej aj laickej verejnosti o potrebe prijať účinné
preventívne opatrenia. 
 
V súčasnosti sú pre poskytovateľov sociálnych služieb výzvou opatrenia súvisiace 
s pandémiou COVID -19, pretože  najzraniteľnejšími a najohrozenejšími sú najmä
skupiny seniorov a ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ktorí sú často aj
prijímateľmi sociálnych služieb. Zariadenia pobytových sociálnych služieb sú 
v karanténe a musia prijať opatrenia, aby sa prijímatelia nedostali do styku
s nakazenými osobami, nemôžu sa teda stretávať so svojimi blízkymi, a ani
vychádzať von zo zariadení. Poskytovatelia služieb bojujú s nedostatkom personálu
a nedostatkom ochranných pomôcok. Iste je to veľký nápor na psychiku
zamestnancov, aj prijímateľov. Uzatvorenie ambulantných zariadení sociálnych
služieb vyvíja enormný tlak na rodiny, lebo akútny nedostatok personálu
zaznamenávajú v tomto období aj prevádzkovatelia terénnej formy sociálnej služby. 
 
Na pomoc dobrých ľudí, susedov alebo dobrovoľníkov sú odkázaní osamelí seniori v
domácom prostredí, rodiny s nízkymi príjmami, alebo ľudia bez domova, ktorí si za
normálnych okolností vedia poradiť aj sami. V tomto príspevku sú sprostredkované
niektoré úvahy súvisiace so zlepšeniami v oblasti prístupného a bezpečného bývania
pre seniorov a ľudí so zdravotnými znevýhodneniami v zariadeniach sociálnych
služieb.

Obr.: Riziká pri evakuácií osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (zdroj: archív autorky)

Celý článok o  bezpečnom, bezbariérovom a upraviteľnom bývaní v kontexte sociálnych služieb  nájdete
na:
 https://npdi.gov.sk/pristupne-a-bezpecne-byvanie-v-kontexte-socialnych-sluzieb/
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