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Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky spustila koncom augusta možnosť predkladania
žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia
zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (ďalej len
„NP DI PTT„). V tomto už 3. cykle mali šancu všetky zariadenia
sociálnych služieb, ktoré neuspeli v predchádzajúcich cykloch alebo aj
tie, ktoré sa v predchádzajúcich kolách nestihli prihlásiť. 

Infosemináre NP DI PTT prezenčne aj online
Implementačná agentúra MPSVR SR chcela byť nápomocná pre všetkých
prípadných záujemcov a v mesiacoch september a október zrealizovala
informačné semináre pre všetky samosprávne kraje na Slovensku.
Prezenčne sa uskutočnili v Bratislave, Žiline a v Nitre. Informačné
semináre pre Bratislavský a Trnavský kraj boli organizované spoločne v
Bratislave. Vzhľadom k zhoršeniu pandemickej situácie súvisiacej s
COVID-19 sa museli aj semináre prispôsobiť opatreniam, a tak
informačné semináre pre Košický, Prešovský, Banskobystrický a
Trenčiansky kraj prebiehali online formou, prostredníctvom aplikácie
Microsoft Teams.

Informačné semináre pre 3.cyklus NP DI PTT

Časť informačných seminárov NP DI
PTT prebiehala aj online formou.

Informačný seminár v Žiline prebehol
dňa 17.09.2020 v Informačno-
poradenskom centre.

Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť základné informácie o
procese deinštitucionalizácie a aktivitách národného projektu NP DI PTT.
Boli vysvetlené podmienky účasti zariadení sociálnych služieb v projekte
a zodpovedané otázky týkajúce sa tohto procesu.

Celý článok nájdete na: https://npdi.gov.sk/informacne-seminare-np-di-ptt-3-
cyklus/



Na základe rozhodnutia IA MPSVR SR bolo dňa 20.10.2020 uzavreté
aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na
zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení
sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Prijímanie žiadostí do 3.cyklu

Napriek náročnej stuácii, v ktorej sa
momentálne veľa zariadení sociálnych
služieb nachádza prišlo na adresu
Implementačnej agentúry 
do stanoveného termínu spolu 18
žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT.
 Momentálne prebieha hodnotenie
predložených žiadostí a ich súlad 
s Kritériami pre výber tretích
subjektov v NP DI PTT (ďalej
„Kritériá“), ktoré prijal Riadiaci výbor
NP DI PTT dňa 01.02.2019. 
 Hodnotenie prebieha v dvoch
úrovniach – 1. administratívna
kontrola a 2. posúdenie splnenia
Kritérií a výpočet získaného počtu
bodov. 

Z vyhodnotených žiadostí
bude vytvorený zoznam podľa
počtu získaných bodov. 
Na základe tohto zoznamu,
bude s vybranými zariadeniami
uzatvorená zmluva 
o spolupráci.

V rámci administratívnej
kontroly boli žiadatelia vyzvaní
na doplnenie niektorých príloh,
respektíve chýbajúcich
informácií do predloženej
žiadosti.



V mesiaci október boli v rámci NP DI PTT v spolupráci s partnermi
projektu okrem online supervízii distančnou formou poskytované aj
ďalšie aktivity, ako napr.: 
✔ odborné konzultácie
✔ akreditované vzdelávacie kurzy
✔ prerokovanie hodnotiacich správ
✔ aktívna podpora zo strany regionálnych koordinátoriek/konzultantiek  
      projektu NP DI PTT
✔  online informačné semináre (3.cyklus) 

V mesiaci november sme začali hľadať do tímú  NP DI PTT nových
supervízorov  a supeprvízorky. Viac informácii nájdete na: 
https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/pracovne-ponuky1/vyberove-konanie-na-
poziciu-supervizor-ka-narodneho-projektu-deinstitucionalizacia-zariadeni-socialnych-
sluzieb-podpora-transformacnych-timov

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len RPSP)
Slovenská únia podporovaného zamestnávania (ďalej len SUPZ)
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU,
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA
STU (ďalej len CEDA)

Partnermi projektu sú:

Jednou z online aktivít sú
supervízie, na ktoré máme 
z oboch zúčastnených strán
veľmi pozitívne ohlasy. Sú
síce iné, než osobné
stretnutia, ale podľa reakcií
zo strany zamestnancov
zariadení funguje táto
spolupráca dobre aj počas
karanténnych opatrení.

Online aktivity projektu NP DI PTT pokračujú aj naďalej

     Supervízia patrí k dôležitým štandardom kvality sociálnych služieb 
a predstavuje účinný nástroj podpory a pomoci zamestnancom 
v sociálnych službách a cez nich samotným klientom.

Individuálna superviízia v DSS Šemša so supervízorkou
projektu NP DI PTT Ingrid Dreisigovou. 



Diskusie sa zúčastnili:
PhDr. Viera Záhorcová, PhD. - expertka pre oblasť zamestnávania
 a aktivizácie projektu NP DI PTT (Slovenská únia podporovaného
zamestnávania)
PaedDr. Michal Smetanka - zakladateľ sociálnych podnikov 
a zamestnávatel ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
Danka Hroncová – človek so zdravotným znevýhodnením. Väčšinu života
prežila v zariadení sociálnych služieb, postupne sa jej vďaka adekvátnej
podpore podarilo osamostatniť a dnes pracuje a žije nezávislý život.

V nedeľu 04. októbra 2020 sa
 v priestoroch štúdia redakcie .týždeň
konala ďalšia online diskusná relácia
.Blížni Michala Oláha, tentokrát
zameraná na tému aktivizácie 
a podporovaného zamestnávania osôb so
zdravotným znevýhodnením. 

NPDI PTT v diskusnej relácii .Blížni Michala Oláha

Celú diskusiu si môžete pozrieť zo záznamu na:
https://www.tyzden.sk/spolocnost/67955/blizni-michala-olaha-sprostredkujme-
ludom-s-hendikepom-pracu-maju-na-to-pravo/?ref=kat

Podcast si môžte vypočuť na:
https://tyzden.podbean.com/e/blizni-michala-olaha-sprostredkujme-ludom-s-
hendikepom-pracu-maju-na-to-pravo/

Následne vyšiel prepis rozhovorov z tejto diskusnej relácie aj vo forme
článku, ktorý nájdete na:
https://www.tyzden.sk/promotion/68183/ako-vtak-zamknuty-v-klietke/?ref=kat

Odpovedali napríklad na otázky:
Ako aktivizovať a zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím? 
Je možné aktivizovať a zamestnávať aj osoby so zdravotným
postihnutím, ktorí žijú v inštitúciách? 
Ako im to pomôže začleniť sa do komunity? Kto im pomáha? 
Aké sú výhody a riziká zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím?
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