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Jún v znamení online vzdelávania 

Vzdelávacie aktivity zabezpečujú v rámci projektu NP DI PTT partnerské
organizácie Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenská únia
podporovaného zamestnávania (SÚPZ) a Výskumné a školiace centrum
bezbariérového navrhovania (CEDA).

Počas mimoriadnej situácie ešte v marci 2020 požiadali partneri 
o vykonávanie akreditovaných vzdelávacích programov formou online.
Žiadosť bola v máji úspešne schválená a partneri z RPSP ešte koncom
mesiaca stihli zrealizovať prvé online vzdelávacie kurzy (16 hodín). 
V mesiaci jún  sa už online vzdelávanie prostredníctvom aplikácie Zoom
naplno rozbehlo a RPSP poskytlo zariadeniam z 2.cyklu spolu 56 hodín
akreditovaného  vzdelávania.

Lektori sa venovali oblasti riadenia a manažmentu zmien v sociálnych
službách, ktoré súvisia s procesom deinštitucionalizácie  a transformácie.
Cieľom júnového vzdelávania bolo pripraviť a informovať hlavných
aktérov procesu DI, ako sú manažéri a zamestnanci na to, akým
spôsobom riadiť a koordinovať procesy  v zariadeniach počas
transformácie.



Hodnotenie z hľadiska pripravenosti prijímateľov, manažmentu 

Monitoring a hodnotenie pripravenosti

Dôležitou aktivitou, ktorá sa realizuje na začiatku zapojenia zariadenia
do projektu je aj externé hodnotenie  pripravenosti konkrétnych
zariadení sociálnych služieb.  Hodnotenie  pripravenosti tvorí základ pre
prípravu transformačných plánov a uskutočňuje sa v troch základných
oblastiach:

1.
a personálu v oblasti kvality poskytovaných služieb.    

   2.Hodnotenie z hľadiska možností aktivizácie a pracovného začlenenia   
      prijímateľov sociálnych služieb.
   3.Monitoring a hodnotenie pripravenosti fyzického prostredia na 
       proces DI.

Hodnotenia pripravenosti zastrešujú partneri projektu Rada pre
poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného
zamestnávania a Výskumné a školiace centrum - CEDA. Hodnotenie sa
vykonáva v tímoch (minimálne dve osoby za každého partnera, teda
spolu 6 osôb) v rozsahu 24 hodín.  Pri hodnotení používajú odborní
hodnotitelia  medzinárodnú metodiku Svetovej zdravotníckej
organizácie WHO Quality Rights Toolkit, ktorá vychádza priamo 
z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Každá
hodnotená oblasť sa spracováva samostatne. Hodnotené zariadenia
dostanú kvalitné a komplexné podklady potrebné pre začatie tvorby
transformačného plánu.

 Hodnotiace návštevy jednotlivých tímov prebiehajú  priamo 
v zariadeniach. Vzhľadom k opatreniam, ktoré boli prijaté v čase
pandémie COVID - 19 sa v prvom polroku 2020 uskutočnili spolu 4
hodnotenia pripravenosti zariadení sociálnych služieb, ktoré sa zapojili
do 2. cyklu projektu, pričom tri hodnotenia boli uskutočnené v mesiaci
jún. Hodnotenia pripravenosti budú ďalej pokračovať v 2. polroku 2020.



 Konzílium odborníkov odsúhlasilo začiatkom júna plán postupného
uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb, podľa ktorého sa už
od  3. júna začalo realizovať zmierňovanie opatrení. Týkalo sa to
denných aj ambulantných sociálnych služieb. 

Plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení pripravilo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo veľmi úzkej súčinnosti s
organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb (najmä
AOPSS, APSS a Sociofórum) a zástupcami samosprávnych orgánov
(Združenie SK8, ZMOS, či ÚMS).

Čo je cieľom  monitoringu a hodnotenía pripravenosti?

Cieľom hodnotení je vypracovať komplexné analýzy pripravenosti
zariadení sociálnych služieb a vyhodnotiť ich predpoklady na úspešnú
realizáciu projektu. Pri hodnotení sa identifikujú napríklad postoje
manažmentu, pripravenosť na aktivizáciu  prijímateľov v komunite 
a možnosti spolupráce s trhom práce, ako aj pripravenosť fyzického
prostredia a  disponibilita voľných nehnuteľností pre investičné účely.

Zmierňovania opatrení sa dočkali aj sociálne služby

„Ďakujem všetkým klientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj
zamestnancom zariadení za ich trpezlivosť a obetavosť pri
starostlivosti o zdravie našich najzraniteľnejších. Som rád, že už
môžeme postupne uvoľňovať ochranné opatrenia aj v sociálnych
službách. Ostaňme však všetci zodpovední a obozretne
pristupujme k návratu do života pred koronou. Zariadenia aj
naďalej zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí
aktivovať pri akomkoľvek podozrení na zhoršenie situácie,“
zdôraznil minister Milan Krajniak.



Uvoľňovanie opatrení bolo rozdelené do štyroch fáz. Začiatok každej
nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bolo
prehodnocované a závislé od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Konzílium odborníkov odsúhlasilo aj podmienky pre prevádzkovateľov
všetkých foriem sociálnych služieb a prijímateľov, resp. ich rodinných
príslušníkov, ktorými sa musia riadiť. Ide napríklad o používanie
ochranných pomôcok, čistenie priestorov, hygienické pravidlá,
logistiku návštev v pobytových zariadeniach, vychádzok klientov, resp.
podmienok návratu do zariadenia napríklad po pobyte v domácom
prostredí, a pod.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-
media/aktuality/postupne-zmiernovanie-opatreni-socialnych-

sluzbach.html

Odborní konzultanti RPSP v roku 2020 uskutočnili 1563 hodín dborných
konzultácií pre zapojené zariadenia. 

CEDA a jej odborní konzultanti poskytli  685 hodín.

SÚPZ v roku 2020  zrealizovala spolu 2286 hodín odborných konzultácií. 

Vybrané štatistické údaje projektu NP DI PTT za prvý polrok
2020  (k 30.06.2020)

Supervízori IA MPSVR SR uskutočnili 317 hodín individuálnych a 356
hodín skupinových supervízií.
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