
 AKTIVITY
JÚL/AUGUST

2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
 rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk                   www.employment.gov.sk                   www.ia.gov.sk

PREHĽAD ZAUJÍMAVOSTÍ 
A AKTIVÍT REALIZOVANÝCH

V RÁMCI NP DI PTT

Oznámenie o možnosti
predkladania žiadostí o zapojenie 

DI v diskusnej relácii .Blížni
MIchala Oláha

Situácia  v období druhej vlny 
COVID 19

http://www.npdi.gov.sk/


Implementačná agentúra Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zverejnila dňa 20.08.2020 Oznámenie o
možnosti predkladania žiadostí na
zapojenie sa do národného projektu
Deinštitucionalizácia zariadení
sociálnych služieb – Podpora
transformačných tímov.

V rámci tohto oznámenia sa do NP DI PTT môžu zapojiť zariadenia
sociálnych služieb verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb s celkovým počtom kapacít viac ako 40 miest a zároveň
poskytujúcich pobytovú formu sociálnej služby. Možnosť zapojiť sa do 
3. kola majú všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré neuspeli v 1. a 2.
kole, alebo ktoré sa nestihli prihlásiť v predchádzajúcom období.

Z prihlásených uchádzačov, ktorí splnia požadované kritériá vyberieme
24 zariadení, po 3 z každého samosprávneho kraja.

V rámci 3. kola je možné prihlásiť sa do 20.10. 2020, v súlade
s Oznámením. Po tomto termíne žiadosti neprijímame.

Formulár žiadosti, všetky prílohy a ďalšie potrebné informácie nájdete
na https://npdi.gov.sk/aktivity-projektu/oznamenie-c-3/.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP DI PTT,
resp. s podmienkami zapojenia sa žiadateľov do tohto projektu,
kontaktujte naše regionálne koordinátorky/konzultantky alebo napíšte
na npdiptt@ia.gov.sk.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie
do projektu NP DI PTT 



 Jana Žitňanská, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci 
Soňa Holúbková, odborná konzultantka projektu NP DI PTT 
Ján Kerecman,  človek so zdravotným postihnutím (osobný príbeh
úspešnej deinštitucionalizácie)

Diskusie sa zúčastnili:

Odpovedali napríklad na otázky:
Čo znamená pre človeka s ŤZP život v komunite? 
Je žiť doma naozaj normálne? 
Aký je význam komunity v živote človeka? 
Aké sú dopady dlhodobej izolácie ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych
služieb a prečo potrebujeme zmenu? 
Čo znamená prechod z inštitucionálneho systému na komunitný? 
Prečo na Slovensku máme nedostatok bezbariérového
ubytovania/bytov a nedostatok asistentov?
 Je od 1. júla inštitút osobnej asistencie ohrozený? Akú reformu v tejto
oblasti potrebujeme? 
Má sa meniť jeden z mála fungujúcich inštitútov v oblasti sociálnych vecí
- osobná asistencia? 
Celú diskusiu si môžete pozrieť zo záznamu na:
https://www.tyzden.sk/spolocnost/67124/blizni-michala-olaha-zit-doma-je-
normalne/

Podcast si môžte vypočuť na:
https://www.podbean.com/media/share/pb-pkzq7-e8f8ab?
utm_campaign=w_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=w_share
 

V utorok 25. augusta 2020 sa
 v priestoroch štúdia redakcie .týždeň
konala online diskusná relácia .Blížni
Michala Oláha zameraná na tému
deinštitucionalizácie a významu
komunity v živote človeka. 

DI v diskusnej relácii .Blížni Michala Oláha



a protiepidemiologické opatrenia  zamerané predovšetkým 
na osobné návštevy, vycestovanie do zahraničia, a podobne. Osobné
návštevy sa podľa možností uskutočňujú predovšetkým vo vonkajšom
prostredí a to pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. 
Z preventívnych bezpečnostných dôvodov aj väčšina aktivít projektu
znovu prechádza do online priestoru.  Vzdelávanie, odborné
konzultácie, supervízie, či prerokovania hodnotení pripravenosti sa
realizujú vo vonkajších priestoroch alebo prostredníctvom aplikácií
Zoom, MS Teams alebo telefonicky. V týchto dňoch mali prebiehať aj
odborné pracovné cesty pre členov transformačných tímov z 1.cyklu
projektu, ktorých cieľom bolo spoznávanie príkladov dobrej praxe a
výmeny skúseností. Vzhľadom k situácii sme dočasne zahraničné
študijné cesty dohodnuté v zariadeniach v Českej republike pozastavili.

Photo by Ashkan Forouzani on Unsplash

V súvislosti so zhoršujúcou sa
epidemiologickou situáciou na Slovensku
opätovne prijímajú zariadenia sociálnych
služieb bezpečnostné opatrenia na
ochranu svojich klientov a zamestnancov. 
Aj väčšina zariadení zapojených do
projektu NP DI PTT sprísnila hygienické 
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Všetky odporúčania  nájdete  na našej webovej stránke
www.npdiptt.gov.sk v sekcii Na stiahnutie alebo v článku:

 V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia nákazy COVID – 19 
Vám opätovne dávame do pozornosti odporúčania týkajúce sa
dodržiavania niektorých základných ľudských práv a  slobôd
v zariadeniach sociálnych služieb a odporúčania týkajúce sa prípravy na
riešenie situácií v  prípade karantény v  zariadeniach sociálnych služieb
(tzv. krízové plány) a  základné odporúčania v  prevádzkach pri
poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie.

https://npdi.gov.sk/odporucania-pre-
zariadenia-socialnych-sluzieb-v-obdobi-

pandemie-covid-19/



Supervízie

Odborné konzultácie

Akreditované vzdelávanie

V letných mesiacoch prebiehali
odborné konzultácie väčšinou vo
vonkajších priestoroch zaradení
sociálnych služieb, online alebo

telefonicky.

Supervízie počas leta prebiehali v
zapojených zariadeniach osobne aj online

formou. Spolu sme počas leta v rámci
projektu NP DI PTT poskytli 355 hodín

supervízii.

Akreditované vzdelávanie prebiehalo počas júla 
a augusta online formou. Realizoval ho partner

projektu Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
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