
Zborník zo Záverečnej m
edzinárodnej konferencie 

o procese deinštitucionalizácie v Slovenskej republike

Con
fer

enc
e p

roc
eed

ing
s - 

Cl
os

in
g 

in
te

rn
at

io
na

l c
on

fe
re

nc
e 

On
 

de
in

st
itu

tio
na

liz
at

io
n 

of
 so

cia
l s

er
vi

ce
s I

n 
th

e S
lo

va
k R

ep
ub

lic

IS
BN

 9
78

-8
0-

97
01

10
-9

-3

w
w

w
.e

sf
.g

o
v.

sk
 

w
w

w
.ia

.g
o

v.
sk

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 



Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zborník zo Záverečnej medzinárodnej 
konferencie o procese deinštitucionalizácie 

v  Slovenskej republike

Národný projekt:  
Podpora procesu deinštitucionalizácie  

a transformácie systému sociálnych služieb 

Kolektív autorov

Bratislava 2015



Názov publikácie: Zborník zo záverečnej medzinárodnej konferencie 
o procese deinštitucionalizácie v Slovenskej republike. Národný projekt 

Podpora deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb 
ITMS 27120130534

Editor: Mgr. Lucia Cangárová

Preklad vybraných textov: Ing. Perla Farkašová, CSc.

Jazyková korektúra: ELFI, s. r. o.

Grafika a tlač: EQUILIBRIA, s.r.o. 

Vydal: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky

Rok: 2015

ISBN: 978-80-970110-9-3

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

www.esf.gov.sk

Obsah
Úvodom ..............................................................................................................................7

Príhovor ..............................................................................................................................8

Zmena postoja a paradigmy sociálnych služieb ...................................................................9
Význam prostredia v sociálnych službách ....................................................................................9
Nezávislý život oslobodzuje občanov so zdravotným postihnutím  
od pobytových zariadení a závislosti na rodine  .........................................................................16

Zmena prostredia ..............................................................................................................26
Deinštitucionalizácia a zmeny fyzického prostredia ...................................................................26
Zmena paradigiem: Prečo Dizajn pre všetkých? .........................................................................31

Zmena v aktivizácii a zamestnávaní ..................................................................................35
Podporované zamestnávanie a transformácia sociálnych služieb .............................................35
Skúsenosti so zamestnaním človeka so ZP v obci  .....................................................................43
Autentický prehovor pána Viktora o novom zamestnaní ...........................................................44



7

Úvodom
Zmena systému poskytovania inštitucionálnych na komunitné služby je 
hlavným cieľom projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transfor-
mácie systému sociálnych služieb“ (ďalej NP DI), ktorý IA MPSVR SR začala 
realizovať 20. marca 2013. Ide o  pilotný projekt takejto zmeny v  reáliách 
Slovenskej republiky, no proces deinštitucionalizácie (ďalej DI) nie je u nás 
i v okolitých krajinách neznámou. Vyspelá Európa začala s DI už v polovi-
ci 20. storočia. Dnes nás ku komunitným službám, kvalitnej starostlivosti 
a dobrej podpore obyvateľov so znevýhodnením vyzýva a zazmluvňuje zá-
kladný dokument - Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
ktorý SR prijala a ratifikovala v roku 2010. Cieľom projektu je zahájiť a pod-
poriť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, ako aj pri-
praviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych 
služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež 
podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje 
inštitucionálne služby na komunitné. Do projektu je zapojených 5 samo-
správnych krajov a 7 zariadení soc. služieb (ďalej ZSS).

Nižšie nájde čitateľ stručné výstupy od najdôležitejších rečníkov Záverečnej 
medzinárodnej konferencie k národnému projektu, ktorá sa konala v dňoch 
14.-15. Októbra 2015 v Senci (Slovenská republika).
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Príhovor
Jan Jařáb

Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva - regionálna kancelária pre Európu

Náš Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva - regionálna kancelária 
pre Európu, plne podporuje procesy, ktoré sú známe aj pod pojmami de-
inštitucionalizácia, alebo, presnejšie povedané, prechod z  inštitucionálnej 
na komunitnú starostlivosť. Podporujeme ich v celej Európe, nielen na Slo-
vensku, ale aj v mnohých európskych krajinách. Sme súčasťou širšej koalície 
organizácií – tzv. Európskej expertnej skupiny na prechod z inštitucionálnej 
na komunitnú starostlivosť, ktorá podporuje tento prechod. Proces DI nie je 
teda špecifický len pre Slovensko, dokonca nie je špecifický len pre stredo-
európske a východoeurópske krajiny. Je to proces typický pre celú Európu, 
pre niektoré krajiny viac, iné menej. Niektoré krajiny sú v procese ďalej ako 
iné, ale všetci sme súčasťou tohto prirodzeného vývoja. 

Všetci sme súčasťou rovnakej zmeny paradigmy, ktorá je východiskom aj 
vášho projektu. Táto zmena je dôležitá z perspektívy ľudských práv, pretože 
máme 2 základné dohovory, ktoré o nej hovoria: Dohovor o právach dieťaťa, 
predovšetkým Smernica OSN o  náhradnej starostlivosti o deti, stanovuje, 
že chudoba nemôže byť viac dôvodom na vyňatie dieťaťa z rodiny, a tam, 
kde je vyňatie dieťaťa z rodiny nevyhnutné, preferovaný typ starostlivosti 
o dieťa je starostlivosť rodinného typu. Dohovor o právach osôb zo zdravot-
ným postihnutím, predovšetkým článok 19 – osoby so zdravotným postih-
nutím majú právo na nezávislý život a začlenenie do komunity. 

Preto, aby sa tieto slová stali realitou, musia byť služby dostupné a prístup-
né. A musia byť k dispozícii také služby, ktoré budú špecializované pre ľudí 
s  postihnutím, a  samozrejme pre osoby so špecifickým postihnutím, ale 
zároveň musíme zabezpečiť, aby služby, ktoré tu sú pre bežnú spoločnosť, 
boli otvorené, dostupné a prístupné pre všetkých, aj pre ľudí s postihnutím. 
A toto je najdôležitejšie, pretože chceme, aby sa ľudia s postihnutím stali 
v  spoločnosti plnohodnotnými občanmi. Chceme spoločnosť, kde doká-
žeme prekonať stereotyp izolácie a segregácie. V tomto kontexte sú veľmi 
dôležitými aj tzv. osobné rozpočty a osobná asistencia. Práve oni sa môžu 
stať veľmi silnými nástrojmi pre to, aby sa človek s postihnutím stal plno-
hodnotným občanom (empowerment).

Nakoniec mi dovoľte povedať, že proces všeobecne nazývaný DI, nie je 
v skutočnosti len a predovšetkým o zatváraní inštitúcií a ukončení niečoho, 
ale je o vytváraní niečoho nového. Stáva sa, že ekonómovia zvyknú na DI 
nazerať z  uhlu šetrenia prostriedkov zatváraním inštitúcií, ale toto je ne-
správny prístup. DI nie je o  šetrení prostriedkov, nie je ani o  poskytovaní 
menšieho počtu služieb, DI je o poskytovaní nových, pokrokových služieb 
– služieb zameraných na človeka. A toto je proces, ktorý sa európske krajiny 
učia od seba navzájom, kde ich v tom podporujeme, a kde veľmi radi posky-
tujeme pomoc a odborné skúsenosti. 

Zmena postoja a paradigmy sociálnych služieb
Význam prostredia v sociálnych službách
Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tému významu prostredia v sociálnych službách otvárame v súvislosti s ná-
rodným projektom „Podpora deinštitucionalizácie a transformácie systému 
sociálnych služieb“. Sociálne služby sú poskytované prijímateľom v konkrét-
nom prostredí, v prostredí, ktoré má spĺňať predpoklady pre sociálne fun-
govanie prijímateľa. Sociálne fungovanie alebo zmysluplná existencia, život 
prijímateľa v prostredí, je podmienené jeho sociálnou pozíciou, sociálnou 
roľou, vzťahmi v sociálnom prostredí. Očakávania a požiadavky sociálnych 
pracovníkov na prostredie a na sociálnu pozíciu klienta v prostredí sa po-
stupne menia v súvislosti s vývojom humanitných vedných odborov. Dnes, 
keď čítame výroky nestorov a odborníkov špeciálnej pedagogiky, psycholó-
gie, pedagogiky z druhej polovice minulého storočia, nie je možné nevšim-
núť si evidentný posun vo výsledkoch vedeckého výskumu. Nové poznat-
ky sú často v rozpore s tvrdeniami prezentovanými v nedávnej minulosti. 
V roku 1947 v „Zborníku prác z odboru starostlivosti o duševne úchylných“, 
ktorý vydal Spolok pre liečebnú nápravu v Trenčíne, bol publikovaný nasle-
dujúci výrok o rodine vo vzťahu k dieťaťu so špeciálnymi potrebami:

„Rodinná výchova je bezradná voči slaboduchému dieťaťu. Nemôže mu 
poskytovať primeranú a správnu výchovu. Lebo nepozná jeho duševnú 
štruktúru a nerozumie jeho nápadným vlastnostiam, jeho duševnej dis-
harmónii. Je tu potrebný ústav.“

V  roku 2006 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN, 
ktorý Slovenská republika prijala v r. 2010), k tej iste téme rodinnej výchovy, 
obsahuje nasledujúci výrok:

„Rodina je prirodzená základná jednotka spoločnosti a má nárok na 
ochranu zo strany spoločnosti a štátu. Osobám so zdravotným postih-
nutím a ich rodinným príslušníkom by sa mala poskytovať nevyhnutná 
ochrana a pomoc ... Majú mať možnosť zvoliť si miesto pobytu ... Aby 
neboli nútení žiť v určitom konkrétnom prostredí.“

Dr. Jozef Závodný napísal v r. 1947, v článku Choroby duševné a slabomysel-
nosť, nasledujúce vety: 

„Slabomyselných poznáme už na prvý pohľad, bez toho, že by otvorili 
ústa. Vyznačujú sa telesne v 90% degenerovanosťou (s.16)“
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Oproti tomu v súčasnom výskume genetiky si môžeme prečítať:
Uznávame hodnotu terajšieho a  potenciálneho prínosu osôb so zdra-
votným postihnutím k  celkovému blahobytu a  rôznorodosti ich spo-
ločenstiev a  uvedomujeme si že podpora plného využívania ľudských 
práv a základných slobôd osobami so zdravotným postihnutím a plné 
začlenenie týchto osôb povedie k  prehĺbeniu pocitu spolupatričnosti 
a k významnému pokroku v ľudskom, sociálnom a hospodárskom“ (Do-
hovor o pávach osôb so zdravotným postihnutím, OSN 2006)

Terminologické a obsahové rozdiely vo výrokoch, ktoré od seba oddeľuje len 
niekoľko desiatok rokov, nás oprávňujú k tomu, aby sme sa pýtali: Prečo exis-
tujú na tie isté ciele vedeckého výskumu úplne opačné odporúčania? Prečo 
bolo v polovici minulého storočia prostredie rodiny považované za nepri-
merané prostredie pre výchovu mentálne postihnutého dieťaťa a prečo je 
rodina na začiatku 21. storočia považovaná za základ pre výchovu osôb so 
zdravotným postihnutím? Prečo sú osoby s mentálnym postihnutím pova-
žované za sociálnu záťaž spoločnosti a o niekoľko desiatok rokov neskôr za 
hodnotu a prínos pre spoločnosť. Jedným z možných vysvetlení je filozofická 
- paradigmatická interpretácia vývoja vedy, podľa ktorej ľudské poznávanie 
neprebieha v evolučným, lineárnym ale konzervatívnym procesom vývoja. 
Myslíme tým skutočnosť, že spoločenské vedomie má podľa filozofa S. T. 
KUHNA (1957), tendenciu zotrvávať na dosiahnutej úrovni poznania, i keď 
výsledky vedy, postupne prinášajú stále nové sústavy poznatkov (teórií), 
ktoré dovtedy poznané spochybňujú alebo dokonca vyvracajú. Príkladov je 
v dejinách viac. Jedným z nich je dnes už prekonaná geocentrická predstava, 
ktorá bola priebežne spochybňovaná ale udržiavala sa až do  16. storočia. 
Vedecky zamietnutá bola až vtedy, keď Mikuláš Koperník predložil dôkazy 
o heliocentrickom usporiadaní vesmíru. Paradigma - tendencia konzervatív-
ne a dlhodobo zotrvávať na poznaní, spôsobila, že nové poznatky (o helio-
centrickom usporiadaní vesmíru) boli a sú v súčasnosti v rozpore s predchá-
dzajúcimi tvrdeniami (geocentrického usporiadania vesmíru). 

Sociálna práca ako vedný odbor, má obsahové vymedzenie formulované 
v paradigmách, ktoré sociálnu prácu prezentovali ako terapeutickú pomoc, 
ako reformu spoločenského prostredia, alebo ako poradenský proces (MA-
TOUŠEK, 2001). Paradigmatická interpretácia vývoja vedy má svojich odpor-
cov ale prináša aj racionálne vysvetlenie, ktoré vedie k lepšiemu porozume-
niu, pochopeniu, vysvetleniu dôvodov vzájomne nezmieriteľných výrokov, 
napríklad podobných tým, ktoré sme uviedli v úvode tohto príspevku. 

V  súčasnosti vedieme v  Slovenskej republike diskusiu o  procese transfor-
mácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Stretávame s rôznymi po-
stojmi, a názormi. Niektoré sú podporné, iné opatrné alebo záporné. Ak by 
sme sa pokúsili často rozdielne názory na deinštitucionalizáciu zariadení 

sociálnych služieb analyzovať  paradigmatickou, filozofickou interpretáciou 
vedy, tak ich môžeme interpretovať podľa LUKŠÍKA (2013) prostredníctvom: 

1. Vývinovej paradigmy, ktorá je charakteristická tým, že 
-- výskum zovšeobecňuje výsledky a tým, že 
-- výskum je zameraný na patológiu (rozdiely) 

2. Sociokultúrnej paradigmy, ktorá je zameraná na 
-- sociokultúrny výskum cieľovej skupiny, na prostredie a životné príbehy a
-- na obhajobu práv 

Sociálne dôsledky poznania, ktoré vychádza z  vývinovej paradigmy, pod-
čiarkujú význam špeciálneho (špeciálno-pedagogického, psychologic-
kého, medicínskeho), prístupu a špeciálne upraveného prostredia, ktoré 
je zamerané na osobitný prístup k   špecifikám, somatickým a psychickým 
odchýlkam, k rozdielom od normy, na „defekt“, ktorým sa osoba odlišuje 
od ostatných rovesníkov. Vývinová paradigma preto „logicky“ zdôvodňuje 
potrebu špeciálneho vzdelávania v špeciálnom prostredí vzdelávacích a so-
ciálnych zariadení, predstavuje ich ako optimálny systém, ktorý umožňuje 
/re/habilitáciu osôb – detí, žiakov, študentov so zdravotným znevýhodne-
ním. Naproti tomu, sociokultúrna paradigma zdôrazňuje nevyhnutnosť do-
držiavania základných ľudských práv a slobôd, zdôrazňuje rovnaký prístup 
a práva  pre všetkých ľudí, a teda tiež pre osoby so zdravotným znevýhod-
nením. Dôsledkom druhej paradigmy nie je spochybňovanie výsledkov 
vyšetrení a  výsledkov psychologickej, špeciálno-pedagogickej intervencie 
či zdravotnej starostlivosti ale vytváranie sociálne integratívnych a inkluzív-
nych príležitostí a podmienok pre život osôb so zdravotným znevýhodne-
ním v prirodzenom prostredí komunity, v bežných školách, v komunitách, 
zamestnaniach, v  bytoch. Kým vývinová paradigma má tendenciu prefe-
rovať špeciálne prostredie škôl, bývania, zamestnávania v  špeciálnych za-
riadeniach, tak sociokultúrna paradigma zdôrazňuje právo, zodpovednosť 
a povinnosť spoločnosti pripravovať a realizovať rovnaké podmienky života 
pre všetkých občanov bez rozdielu. Kým pre zástancov vývinovej paradigmy 
je ťažko prijateľná predstava výchovy a vzdelávania zdravotne znevýhodne-
ných v bežných školách, v bežnom zamestnaní, bývaní v bytoch, tak rovnako 
pre zástancov sociokultúrnej paradigmy je neprijateľný prístup, ktorý upred-
nostňuje umiestňovanie osôb so zdravotným znevýhodnením počas celého 
života v špeciálnych školách a inštitučne riadených sociálnych zariadeniach, 
v ktorých prežívajú osoby so zdravotným znevýhodnením celý svoj život. 

Zdanlivý, takmer nezmieriteľný konflikt vývinovej a sociokultúrnej paradig-
my rieši Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN 2006), 
ktorý odmieta akýkoľvek (i  odborne, profesionálne poskytovaný prístup), 
ktorý vedie k exklúzii osôb so zdravotným postihnutím v  spoločnosti. 
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Konkrétne to napríklad znamená, že zdravotne postihnutý žiak má podľa 
uvedeného dohovoru v školopovinnom veku právo navštevovať bežnú zák-
ladnú školu v mieste svojho bydliska, a zároveň má v prostredí bežnej školy 
právo na špeciálny prístup, ktorý rešpektuje a zohľadňuje duševné a fyzické 
dôsledky jeho zdravotného znevýhodnenia. 

Práve z uvedených dôvodov je prostredie, v ktorom sú poskytované sociálne 
služby, významným faktorom pri riešení otázok inštitucionalizácie a deinšti-
tucionalizácie. Vývinová paradigma legalizovala tradičné inštitučné prostre-
die sociálnych služieb v ústavoch a domovoch v západnej Európe v 18., 19. 
a v prvej polovici 20. storočia. V druhej polovici 20. storočia sa zmenil zák-
ladný uhol pohľadu spoločnosti (ktorý bol dovtedy zameraný na odlišnos-
ti), na paradigmu, ktorá zdôrazňuje „potrebu presadzovať a chrániť ľudské 
práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane tých, ktorí potre-
bujú viac podpory“ (Preambula Dohovoru o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, 2006), a  to preto (ako je uvedené v Preambule), že „uznáva, 
že zdravotné postihnutie je pojem, ktorý sa vyvíja, a že zdravotné postihnutie 
je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi osobami so zhoršeným zdravím a 
medzi bariérami v postojoch a v prostredí, ktoré im bránia plne a účinne sa zú-
častňovať na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými“. 

Deinštitucionalizácia v  kontexte paradigmatického nazerania na posky-
tovanie sociálnych služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením, je 
zmenou prístupu, zmenou metód práce a  zmenou cieľa, ktorým je „plná 
účasť na živote spoločnosti“. Preto je deinštitucionalizácia v podmienkach 
Slovenska nevyhnutnosťou a nielen možnou alternatívou riešenia problé-
mov osôb so zdravotným znevýhodnením. 

Ekosociálne koncepty v sociálnej práci
Prostredie, v ktorom osoba so zdravotným postihnutím žije, ako sme pouká-
zali, môže byť rôzne a rôzne sú tiež dôsledky vplyvu prostredia na ich životný 
príbeh a kvalitu života. Súčasne, sociokultúrne a právne východiská sa opie-
rajú o humanistické a existencionálne teórie. Z hľadiska skúmania významu 
prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb sa v  sociálnej práci opiera-
me o  ekosociálne koncepty. Podľa HEARNA (1969) poskytovanie sociálnej 
podpory sa uskutočňuje transakciou na rozhraní medzi ľudským systémom 
a prostredím. Optimálna transakcia, podľa uvedeného konceptu prebieha 
vtedy, keď súbežne dochádza k zmenám v živote človeka a k skvalitneniu pro-
stredia. GERMAIN (1973) uvádza skutočnosť, že sociálna práca je zameraná na 
1) človeka, 2) na prostredie, 3) na vzťah medzi človekom a prostredím. Človek 
funguje v prostredí /Person – in Environment/. V skutočnosti každé zame-
ranie na človeka nevyhnutne zahŕňa tiež vplyv prostredia a každé zameranie 
na prostredie reflektuje vplyv osoby či osôb, ktoré   prostredie ovplyvňujú. 
Preto je vzťah medzi osobou a prostredím kľúčom k porozumeniu človeka 

a  sociálneho   prostredia. Vplyv človeka na prostredie a  opačne, prostredia 
na človeka, je determinovaný viacerými faktormi, ale predovšetkým mocou, 
ktorou prostredie vplýva na človeka a mocou, ktorou človek vplýva na pros-
tredie. Silné, represívne a autoritársky zamerané prostredie tlačí človeka do 
sociálnej pozície bezmocnosti a strachu. V prípade, že je takýto vplyv prostre-
dia dlhodobý, a osoba sa nedokáže nijakým spôsobom proti útlaku brániť, tak 
až do sociálnej pozície naučenej bezmocnosti, spojenej s pasivitou a rezigná-
ciou. Zdôrazňovanie „inakosti“ ako „odchýlky od normy“ vytvára priestor pre 
odlišný prístup (diskrimináciu) a elimináciu, zbavovanie moci osôb so zdra-
votným znevýhodnením oproti  osobám, ktoré sú tzv. „v norme“. Vyváženosť 
vplyvu človeka na prostredie a  vplyvu prostredia na človeka je základnou 
podmienkou pre funkčné sociálne prostredie. Také prostredie spĺňa nasledu-
júce základné požiadavky: uplatňuje spravodlivosť a obhajuje ľudské práva, 
podporuje individuálny osobnostný rozvoj, umožňuje sebaaktualizáciu, 
podporuje inklúziu človeka v komunite, bezpečnosť, citovú a ekonomic-
kú stabilitu, umožňuje vytvárať vzťahy, priateľstvá a vzájomnú pomoc, 
uznáva dôstojnosť každej ľudskej osoby, šíri dobro, pravdu, slobodu a 
zodpovednosť, akceptáciu, dôveru, úctu a rešpekt človeka k sebe samému 
i k druhým ľuďom, preferuje slušnosť a dodržiavanie pravidiel, ponúka 
osobnú perspektívu a umožňuje jej realizáciu. 

Základné sociálne prostredia
Rodina – domácnosť. Funkčná rodina – domácnosť modeluje a spĺ-
ňa vysoký štandard podmienok sociálneho prostredia. Ani funkčnosť 
rodiny ešte nie je zárukou zvládnutia výchovy a starostlivosti o člena 
rodiny s postihnutím, nakoľko záťaž spojená so starostlivosťou často 
presahuje ich fyzické a  duševné schopnosti rodičov a súrodencov. 
Rodina zlyháva tiež vtedy, keď nemá dostatočnú a stálu podporu 
mezzo a makrosociálneho prostredia. Funkčnosť rodiny je limitovaná 
fyzickým a duševným zdravím jej členov, vekom, sociálno-ekonomic-
kými podmienkami prostredia. 

Škola. Školy ponúkajú prevažne exkluzívne, segregované špeciálne 
vzdelávanie a v menšej miere inkluzívne vzdelávanie v rámci základ-
ných škôl. Z hľadiska vzdelávacieho prostredia je pre osoby so zdra-
votným znevýhodnením optimálne prostredie, v  ktorom sú v  bež-
nej základnej škole spolu so svojimi rovesníkmi. Kvalitné inkluzívne 
vzdelávanie pre osoby so zdravotným znevýhodnením posudzuje-
me podľa toho, aký pokrok vo vzdelávaní dosiahli žiaci, ktorí majú 
najzávažnejšie problémy v učení. 

Domov sociálnych služieb. Už samotný názov zariadenia uvádza, že 
ide o primárne sociálne usporiadané a organizované prostredie. Kva-
lita „sociálneho“ prostredia je posudzovaná z hľadiska dodržiavania 
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ľudských práv a  slobôd, z  hľadiska dodržiavania odborných prístu-
pov, postupov a metód práce, z hľadiska dodržiavania osobnostných 
– personálnych a kvalifikačných nárokov pracovníkov v pracovných 
pozíciách a podľa úrovne manažovania organizácie (Príloha č. 2. Zá-
kona o  sociálnych službách 4548/2008). Kvalitné sociálne zariade-
nie plánuje a riadi proces služieb tak, aby vytváralo pre prijímateľa, 
funkčné, vyvážené sociálne prostredie v prirodzenom prostredí ko-
munity obce, ktoré umožňuje poskytovať komunitné sociálne služby. 

Záver
Organizovanie sociálneho prostredia má zásadný význam pre poskytovanie 
sociálnych služieb. Sociálne prostredie, ktoré nespĺňa zákonom stanovené 
požiadavky je v  podmienkach Slovenska nevyhnutne meniť zvyšovaním 
kvality sociálnych služieb vtedy, keď je druh, forma a rozsah služieb v súlade 
s  individuálnymi potrebami a  s mierou sociálnej odkázanosti prijímateľa. 
Ak z dôvodu nevyhovujúcich podmienok prostredia je dlhodobý nesúlad 
medzi druhom, formou a  rozsahom poskytovaných sociálnych služieb 
a  potrebami prijímateľa, potom je nevyhnutná transformácia zariadenia 
sociálnych služieb a deinštitucionalizácia, ktorá je podmienená zmenou so-
ciálneho prostredia, prostredia, v ktorom je možné poskytovať komunitné 
sociálne služby, ktoré podporujú zvyšovanie kvality života prijímateľa. 
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Nezávislý život oslobodzuje občanov so zdravotným po-
stihnutím od pobytových zariadení a závislosti na rodine 
Adolf Ratzka, PhD. 

Riaditeľ Inštitútu za nezávislý život (Independent Living Institute), Švédsko

Len málo ľudí so zdravotným postihnutím má dnes tie isté možnosti a kon-
trolu nad vlastným životom, ako ľudia bez zdravotného postihnutia, ktorí to 
pokladajú za samozrejmé. Najmä tí z nás, ktorí potrebujú pri každodenných 
činnostiach pomoc druhých, majú veľmi obmedzený výber možností a sú 
závislí na druhých. Môžeme potrebovať pomoc pri jedle, obliekaní, osobnej 
hygiene, ceste do školy alebo na univerzitu, do práce – ak máte prácu, ceste 
na nákup, pri vybavovačkách, ceste do kina alebo na návštevu priateľov. Ak 
tieto veci nedokážete zvládnuť sami, tak ste odkázaní na pomoc druhých. 
Takáto závislosť nie je potrebným, nevyhnutným ani automatickým dôsled-
kom zdravotného postihnutia. Stupeň odkázanosti je výsledkom priorít 
našej spoločnosti a  politickej sily našej skupiny. V  mojej prezentácii sa 
pokúsim načrtnúť podmienky a niektoré riešenia, ktoré naša skupina potre-
buje, aby sme mali viac možností a mohli sme v každodennom živote viac 
rozhodovať sami za seba. Ale pekne po poriadku: aké majú dnes možnosti 
ľudia, ktorí potrebujú pomoc pri bežných každodenných činnostiach? 

Naveky s mamou a otcom!

Vo väčšine krajín dostávajú títo ľudia pomoc od vlastnej rodiny. Môže to 
fungovať pokiaľ sme deti, nechceme na seba upozorňovať a nepožadujeme 
normálny život. Keď sa naši súrodenci odsťahujú z rodičovského domu, aby 
si založili vlastnú rodinu, my zostávame s mamou a otcom. Zrazu máme šty-
ridsať a na to, aby sme išli na toaletu, stále potrebujeme mamu alebo otca. 
Čo sa stane, keď sú z rodičov osemdesiatnici a sami potrebujú pomoc? Pred-
stavte si ten pocit, keď sa s rodičmi pohádate. Keďže ich zase budete potre-
bovať, aby ste sa dostali na WC, tak to, čo im naozaj chcete povedať, radšej 
prehltnete. Predstavte si, že ste tínedžer, ktorý sa chce stretávať s dievčata-
mi, ale na to, aby ste sa dostali na toaletu, potrebujete svoju mamu. Za ta-
kýchto podmienok naozaj nie je ľahké vyrásť a dospieť v zrelého dospelého 
človeka, ktorý si váži sám seba.

Inštitúcie a princíp domáceho väzenia

V niektorých krajinách je možné, že ak vám rodina nemôže pomáhať a máte 
šťastie, dostanete miesto v pobytovom zariadení. V takomto zariadení vás 
nakŕmia, umyjú a pomôžu na toaletu. Ale o tomto je život? V týchto zaria-
deniach zvyčajne niet dostatok personálu, ktorý by vás sprevádzal, ak sa 
potrebujete dostať mimo budovu, do školy alebo do práce, keď chcete ísť 

do kina alebo na výlet. Preto ľudia, ktorí potrebujú pomoc, nemôžu odísť 
mimo budovu a fakticky žijú v domácom väzení. Ja som v takom zariadení 
žil od svojich 17 do 22 rokov. Odísť som mohol iba na pár hodín, ak som 
našiel príbuzného, priateľa alebo niekoho z personálu, kto ma vo svojom 
voľnom čase zobral von. Cítil som sa ako vo väzení. Všetko plánoval perso-
nál: kedy treba vstávať a kedy treba ísť spať, kedy jesť a kedy ísť na toaletu. 
Pomoc s tými najintímnejšími vecami som musel prijať dokonca aj od ľudí 
z personálu, s ktorými sme si nerozumeli. Môže sa vám dostať dosť pomoci, 
aby ste sa osprchovali, dostali sa na toaletu, najedli a išli do postele. Prežije-
te, ale zo života veľa mať nebudete.

V pobytovom zariadení sme nútení prijať služby, o ktorých iní rozhodujú, 
že ich potrebujeme. Nemáme veľmi na výber. Sme nútení prispôsobiť svoje 
potreby potrebám poskytovateľa služieb. Napríklad v zariadení, kde som žil 
päť rokov, som musel ísť do postele o ôsmej večer, pretože len vtedy bolo 
v službe dosť personálu, aby uložili do postele všetkých, ktorí pri tom potre-
bovali pomoc. Typické riešenie „všetkým to vyhovuje rovnako“. Aby to fun-
govalo hladko, potrebujete obyvateľov domova, ktorí sú poddajní, neškod-
ní, nie sú útoční, prehltnú svoju zlosť a nerozprávajú o svojich „právach“.

Dnes vieme, že pobytové zariadenia spôsobia u ľudí nemocničný syndróm, 
teda nedostatok vlastnej iniciatívy, stratu sociálnych zručností, sebadôve-
ry a  obmedzený osobný rast. Po piatich rokoch v  tejto inštitúcii som mal 
šťastie, že som sa mohol odsťahovať. Prvé roky vonku boli náročné. Často 
som rozmýšľal o tom, či by som po desiatich rokoch prežitých v zariadení 
nabral odvahu a odsťahoval sa. Aj 50 rokov potom, čo som sa odtiaľ odsťa-
hoval, stále cítim trpkosť nad jazvami na duši, ktoré som tam získal. 

Angažujem sa v Nezávislom živote (Independent Living) a v hnutí za práva 
postihnutých. Jedným z našich hlavných cieľov je oslobodiť postihnutých 
bratov a sestry z pobytových zariadení a závislosti na rodine.

Čo je to Nezávislý život?

Nezávislý život je filozofia a hnutie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí 
pracujú na sebaurčení, rovnakých príležitostiach a sebaúcte. Nezávislý život 
neznamená, že by sme chceli všetko robiť sami a   nepotrebujeme nikoho 
alebo že chceme žiť v  izolácii. Nezávislý život znamená, že chceme mať 
rovnaké možnosti a kontrolu nad svojím každodenným životom, ako naši 
bratia a sestry bez zdravotného postihnutia, ktorí to považujú za samozrej-
mé. Chceme vyrastať vo svojej rodine, chodiť do školy neďaleko od domu, 
cestovať tým istým autobusom ako naši susedia, mať zamestnanie, ktoré 
zodpovedá nášmu vzdelaniu a záujmom, a založiť si vlastnú rodinu.

Keďže my sme tí najlepší odborníci na naše potreby, potrebujeme ukázať 
riešenia, aké by sme chceli. Potrebujeme sami dohliadať na svoj život, 
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rozmýšľať a hovoriť za seba – tak ako každý. Preto sa musíme navzájom pod-
porovať a učiť sa jeden od druhého, organizovať sa a pracovať, aby nastali 
politické zmeny, ktoré povedú k právnej ochrane našich ľudských a občian-
skych práv.

Sme celkom obyčajní ľudia, ktorí majú takú istú potrebu cítiť, že sme sa za-
členili, že nás uznávajú a milujú, ako ktokoľvek iný.

Hnutie za nezávislý život vzniklo na začiatku 70-tych rokov. Začalo sa to 
v USA a dnes v mnohých krajinách zvyšujeme povedomie o spoločenských 
rozmeroch postihnutia medzi ľuďmi so zdravotným  postihnutím, odbor-
níkmi i verejnosťou. Postavenie ľudí so zdravotným postihnutím sa v spo-
ločnosti vníma ako výsledok zveličeného významu zdravotných aspektov 
postihnutia, ako výsledok priveľkej ochrany, nerovného rozdelenia moci 
medzi ľudí bez zdravotného postihnutia a ľudí s postihnutím, stigmatizácie 
a vylúčenia, ktoré je založené na očakávanej predstave, že sa o nás treba 
starať, že nedokážeme hovoriť alebo konať vo vlastnom záujme a že sme 
pre spoločnosť záťažou.

Dohovor Organizácie spojených národov o  právach osôb so zdravot-
ným  postihnutím do veľkej miery ovplyvnilo Hnutie za nezávislý život, 
najmä článok 19, ktorý sa týka bývania, pomoci pri každodenných činnos-
tiach a v neposlednej rade aj samourčenia:

„Zmluvné strany tohto Dohovoru uznávajú rovnaké právo všetkých 
osôb so zdravotným postihnutím žiť v  spoločenstve s  rovnakými 
možnosťami voľby pre všetkých a prijmú účinné a primerané opatre-
nia, ktoré umožnia plné využívanie tohto práva osobami so zdravot-
ným postihnutím a ich plné začlenenie a zapojenie do spoločnosti, 
vrátane toho, že zabezpečia, aby:

a) Osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť zvoliť si miesto 
pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť na rovnakom základe s ostat-
nými a aby neboli nútení žiť v určitom konkrétnom prostredí;

b) Osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru 
podporných služieb, či už domácich, pobytových alebo iných komu-
nitných služieb, vrátane osobnej asistencie, ktoré sú potrebné pre 
nezávislý život a začlenenie do spoločenstva, a ktoré zabraňujú izo-
láciu a segregáciu v spoločenstve.“

Jednou z  podmienok ako dosiahnuť cieľ uvedený v  článku 19, je zmena 
pohľadu každého z nás, od toho že sami seba vnímame ako objekt starost-
livosti a odbornej intervencie smerom k  tomu, že sa budeme vnímať ako 
subjekt svojho života. Aby sme začali takto novo vnímať svoj vlastný život, 
vyvinulo Hnutie za nezávislý život metódy pre jednotlivcov so zdravotným 

postihnutím, ako sa vzájomne podporiť. Podporou sa jeden od druhého, 
a aj   medzi sebou navzájom, naučíme, ako sa oslobodiť od vnútorného 
nátlaku a prebrať väčšiu zodpovednosť za svoj život, rodinu a spoločnosť. 

Bývanie
“Žiť v spoločenstve s rovnakými možnosťami pre všetkých“ ako to požaduje 
Dohovor OSN, znamená, aby mali ľudia s rozsiahlym zdravotným postihnu-
tím prístup k celej škále dostupného a financovateľného bývania. Nehovo-
rím o niekoľkých špeciálnych budovách v meste alebo osobitných bytoch 
na prízemí v  niektorých bytových domoch. „Možnosti rovnaké ako pre 
iných“ znamená, že bývanie ako také musí byť prístupné všade – v bytovom 
dome alebo samostatných rodinných domoch, v  meste alebo na vidieku 
– také, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli bývať kdekoľvek a na-
vštevovať ľudí kdekoľvek. „Úplne nerealistické“, môžete si teraz pomyslieť. 
Zamyslime sa:

Pri výstavbe nových bytových domov pre viac rodín sú dodatočné náklady 
na prístupové jednotky zanedbateľné, pokiaľ sa potreba bezbariérového 
prístupu zakomponuje do stavebných plánov hneď od začiatku. Vo Švédsku 
máme od roku 1980 stavebné normy, ktoré vyžadujú, aby bol každý byt 
v  bytovom dome s  tromi a  viac poschodiami bezbariérový. To znamená 
vchod do budovy bez schodov a dostatočne široké výťahy, kuchyne, toalety, 
dvere, chodby aj pre ľudí na vozíku. A  to bez rozdielu, či ide o verejného 
alebo súkromného staviteľa, verejné alebo súkromné financovanie, verejné 
alebo súkromné vlastníctvo, bez rozdielu či tam vôbec niekedy bude žiť 
človek so zdravotným postihnutím. Požiadavka bezbariérovej výstavby sa 
uplatňuje na všetky bytové stavby od roku 1980, čoho výsledkom je, že asi 
20% obydlí v našej krajine je dnes bezbariérových. Napríklad v Štokholme 
boli niektoré bývalé priemyselné budovy prestavané na bývanie tak, že sa 
tam môžu s  minimálnymi úpravami nasťahovať aj vozíčkari a  dokážu na-
vštevovať všetkých susedov.

V 80-tych rokoch minulého storočia sa pri výstavbe bytov odhadovali do-
datočné stavebné náklady na bezbariérovosť na menej ako 1% celkových 
nákladov na výstavbu. Dnes sa navýšené stavebné náklady v bezbariérovej 
výstavbe odhadujú ťažko, pretože bariérová bytová výstavba odvtedy nee-
xistuje. Výťahy sú dnes štandardom, veľké kuchyne sa stali módou. Preto je 
ťažké porovnávať stavebné náklady.

Bývanie bez prístupu vplýva na ľudí so zdravotným postihnutím mnohými 
spôsobmi, obmedzuje nám šance v živote, cítime sa kvôli tomu vylúčení, 
nie sme súčasťou celku. Ak majú naše mestá byť miestom, kde sa bude dariť 
každému, kde sa budú môcť rozvíjať a prispievať aj ľudia so zdravotným po-
stihnutím a starší občania, 
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-- je potrebné ľudí so zdravotným postihnutím vnímať ako občanov, ktorí 
majú rovnaké právo slobodne si vyberať bývanie, ako tí, ktorí to považu-
jú za samozrejmé,

-- je potrebné výrazne zvýšiť podiel bezbariérového bývania prostredníc-
tvom povinných noriem o bezbariérovej výstavbe a dotovaním prestav-
by jestvujúceho bývania na bezbariérové,

-- výrazne väčší objem bezbariérového bývania umožní starším občanom 
dlhšie bývať vo svojich bytoch alebo domoch, mať vyššiu kvalitu života, 
zníži sa riziko úrazov, ako aj náklady spoločnosti na zdravotnú starostli-
vosť, rehabilitáciu a inštitucionalizáciu.

Osobná asistencia 
Pre ľudí s  rozsiahlejším zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú pomoc 
druhých viackrát denne, nestačí iba dostupné bývanie a  adekvátne pros-
tredie samotné na to, aby mohli „žiť v spoločenstve, ktoré ponúka rovnaké 
možnosti pre všetkých“. Títo ľudia potrebujú aj osobnú asistenciu. Na rozdiel 
od situácie v pobytových zariadeniach alebo špeciálnych bytoch, nasledu-
je v tomto prípade osobný asistent užívateľa a nie je viazaný na isté byty, 
budovy alebo lokality.

Ja potrebujem asistentov, ktorí mi pomôžu urobiť to, čo by som robil sám, 
keby som nebol zdravotne postihnutý – podieľať sa na domácich prácach, 
ísť do práce, chodiť von s  priateľmi, porobiť opravy v  dome či pracovať 
v záhrade. Na toto všetko potrebujem pomoc ľudí, ktorí sú dobrí v tom, čo 
robia, ľudí, ktorí pre mňa radi pracujú, ktorí rešpektujú moje potreby a na-
čúvajú mi. Je to veľmi individuálne a osobné, nie je to otázka odborného 
vzdelania. Diplom vôbec nie je zárukou toho, že spolu s asistentom vytvo-
ríme dobrý tím. Preto som to ja, kto si má svojho asistenta sám vybrať, vy-
školiť a riadiť. Ja musím byť šéfom, pretože sám viem najlepšie, čo chcem so 
svojim životom urobiť.

Keďže my, kto potrebujeme osobnú asistenciu, sme jedineční rovnako ako 
všetci ostatní, naše potreby, osobné zdroje, zázemie, preferencie a  vízie 
tvoria jedinečnú kombináciu. Ak nám má asistent pomôcť dosiahnuť život, 
po ktorom túžime, tak my, jednotlivci, musíme mať úplnú kontrolu nad di-
zajnovaním na mieru ušitých riešení v oblasti asistencie. Sám musím roz-
hodnúť napríklad o tom, kto bude pre mňa pracovať, aké bude mať úlohy, 
kedy, ako a kde chcem, aby ich plnil – či doma, v kancelárii, keď som v meste 
alebo pri zahraničnej ceste. Práve preto to v hnutí Nezávislý život nazývame 
„osobnou asistenciou“.

Kvalita mojej osobnej asistencie určuje kvalitu môjho života. Ak sa mi 
podarí získať a vyškoliť dobrý tím asistentov, ľudí, ktorí mi načúvajú, ktorí 

si pamätajú, ako chcem, aby veci robili, ktorých nemusím znovu a  znovu 
motivovať, ktorým môžem dôverovať a byť na nich závislý, tak potom mám 
pocit, že mám svoj život pod kontrolou. V zamestnaní dostanem viac práce, 
inšpiruje ma to, aby som išiel von a stretával sa s ľuďmi, s menším odporom 
si upracem pracovný stôl alebo opravím niečo v domácnosti. Život plynie 
hladšie, mám lepší pocit a  moja rodina okamžite z tejto situácie získava tiež. 

Čo je na Osobnej asistencii osobné?

To, že mi moji asistenti pomáhajú s najintímnejšou osobnou hygienou? Nie. 
V pobytovom zariadení vám tiež pomáhajú dostať sa na toaletu a umývajú 
vám osobné časti tela. Profesionáli nasiaknutí medicínskym modelom 
zdravotného postihnutia veria tomu, že osobná asistencia je celá o  tele: 
hygiene, obliekaní, usadení do vozíka, atď. To isté zdravotné postihnutie, tie 
isté potreby. Takýto prístup zrodil koncepciu pobytových inštitúcií; tým, že 
nás dajú spolu na jedno miesto očakávajú úspory pracovnej sily, minimál-
ny počet ľudí bude obsluhovať naše potreby ako na bežiacom páse úplne 
ignorujúc, že sme ľudské bytosti, že sme každý iný. Hlavný rozdiel medzi po-
bytovými zariadeniami a osobnou asistenciou spočíva v politickej dimenzii 
pojmu „osobná“, čo v sebe obsahuje individualizáciu v rozhodovaní a kon-
centrácii moci jedného človeka.

Naproti tomu pri osobnej asistencii si môžeme služby “kúpiť“ od niektoré-
ho z  viacerých navzájom si konkurujúcich poskytovateľov. Ako zákazníci 
si môžeme vyberať. Ak nebudeme spokojní s  poskytovateľom A, prejde-
me k poskytovateľovi B. Dokonca ešte viac, ak si sami zamestnáme svojich 
osobných asistentov, získavame maximálnu kontrolu nad kvalitou služieb. 
Osobnú asistenciu si môžeme ušiť na mieru presne tak, ako si to prajeme 
v závislosti od individuálneho zázemia, zdrojov, životných očakávaní a vízií 
do  budúcnosti. Takýto stupeň kontroly nad našou osobnou asistenciou 
však získať iba ako zákazníci alebo dokonca priami zamestnávatelia našich 
asistentov, čo si vyžaduje finančné prostriedky, ktoré len málokto so zdra-
votným postihnutím aj má. Tieto zdroje musia preto prísť od štátu.

Osobná asistencia znamená:
-- príjemcovia osobnej asistencie sa vyhodnocujú individuálne, podľa 

počtu hodín, ktoré potrebujú na zabezpečenie „života rovnocenného 
s druhými“;

-- Vláda platí mesačne priamo príjemcom osobnej asistencie tzv. priame 
platby na základe odhadnutého počtu hodín, ktoré pokrývajú:
§	taký počet hodín asistencie, ktoré prijímateľ potrebuje na zabezpeče-

nie „života rovnocenného s druhými“;
§	trhové platy pre osobných asistentov, vrátane sociálnych a zdravot-

ných odvodov;
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§	všetky náklady súvisiace so zamestnávaním osobných asistentov, 
vrátane administratívnych nákladov. 

-- príjemcovia asistencie sú plne zodpovední za to, ako sa platby používajú;
-- príjemca individuálnej asistencie rozhoduje, kto bude pre neho praco-

vať, aké bude mať úlohy, kedy a ako ich vykoná;
-- príjemcovia asistencie nie sú limitovaní iba na určitú formu bývania či 

lokalitu;
-- Nielen určitá kategória osôb ale každý, koho si používateľ asistencie 

vyberie, môže pracovať ako asistent,;
-- príjemcovia asistencie si môžu služby osobnej asistencie kúpiť od  ve-

rejných alebo súkromných poskytovateľov, alebo si zamestnať svojich 
osobných asistentov.

Tu treba urobiť poznámku. Viem, že na Slovensku niektorí ľudia so zdravot-
ným postihnutím dostávajú príspevok od štátu na osobnú asistenciu. Ale ak 
to chápem správne, tak potreby prijímateľov sa nevyhodnocujú individu-
álne a platby nepokryjú náklady na osobnú asistenciu pre všetky potreby. 
Výsledkom je, že ľudia, ktorí potrebujú osobnú asistenciu, často cez deň 
závisia od rodiny alebo sú nútení žiť v zariadeniach.

Vo Švédsku sa osobná asistencia, ako som ju opísal vyššie, poskytuje zo 
zákona. Asi 19 000 osôb má zo zákona právo poberať mesačne platby zo 
Štátneho fondu sociálneho poistenia. Za tieto peniaze si môžeme sami 
nakúpiť služby osobnej asistencie od poskytovateľov podľa vlastného 
výberu alebo priamo si zamestnať asistentov. 

Keďže peniaze idú príjemcovi a  nie poskytovateľovi služieb, tak platby za 
osobnú asistenciu z  nás robia zákazníkov na trhu. Vo Švédsku si môžeme 
vyberať zo stoviek súkromných i verejných poskytovateľov služieb, ktorí si 
vzájomne konkurujú kvalitou služieb pre zákazníkov. Organizácie, ktoré po-
núkajú slabú kvalitu, sa z trhu rýchlo vytratia. Môžeme si asistentov zamest-
návať aj priamo, čo je najlepší spôsob zvyšovania kvality asistenčných služieb, 
pretože na chybách sa učíme a sami môžeme kvalitu služieb zvyšovať.

Keďže peniaze idú príjemcovi a nie poskytovateľovi služieb, môžeme sa slo-
bodne presťahovať do iného bytu alebo iného domu v  tom istom meste 
alebo v inej časti krajiny, a  tam si najať osobných asistentov. So svojimi 
osobnými asistentmi môžeme cestovať aj do zahraničia. 

Keďže peniaze idú príjemcovi a  nie poskytovateľovi služieb, naša situácia 
sa dramaticky zmenila. Predtým sme boli vo Švédsku objektmi služieb hie-
rarchicky štruktúrovanej miestnej samosprávy. Mohli sme sa sťažovať na 
nekvalitné služby, ale nemohli sme do toho hovoriť ani  nič zmeniť. Dnes 
máme peniaze, a tak šéfujeme. Sme závislí na službách našich asistentov, 
ale oni sú závislí na nás kvôli svojmu zamestnaniu.

Je zrejmé, že ľudia s kognitívnym a psychiatrickým zdravotným postihnutím 
potrebujú kompenzačnú pomoc druhých, napríklad príbuzných, opatrova-
teľov alebo iných dôveryhodných osôb, ktorí im pomáhajú pri rozhodova-
ní a monitorovaní kvality služieb. Asi polovica ľudí, ktorí majú vo Švédsku 
nárok na priame platby na nákup osobných asistenčných služieb, sú malole-
tí, alebo majú kognitívne alebo psychiatrické zdravotné postihnutie, a preto 
potrebujú takúto pomoc.

Osobná asistencia je z hľadiska nákladov efektívna

V  porovnaní s  alternatívnymi službami miestnej samosprávy na komunit-
nej úrovni alebo v pobytových inštitúciách, kde dnes žije už iba málo ľudí, 
ušetrila osobná asistencia švédskym daňovým poplatníkom miliardy. V roku 
2008 vypočítali vedeckí pracovníci Štokholmskej univerzity, že osobná asis-
tencia ušetrila daňovým poplatníkom v  rokoch 1994 – 2006 minimálne 3 
miliardy Euro v porovnaní s tradičnými službami, ktoré poskytujú obecné 
úrady. Hodina osobnej asistencie stojí daňových poplatníkov oveľa menej 
ako jedna hodina komunitných služieb, ktoré poskytujú obecné úrady.

Na Slovensku je stále veľa ľudí so zdravotným postihnutím nútených žiť 
v  pobytových zariadeniach. Skúmal niekto koľko priemerne stojí pobyt 
jedného človeka v takomto zariadení berúc do úvahy všetky náklady, teda 
investičné náklady za pozemok a  budovu, náklady na údržbu budovy, 
náklady na personál, vrátane administratívy? Boli by ste prekvapení, koľko 
hodín osobnej asistencie by sa z takejto sumy ročných nákladov dalo zapla-
tiť. Nežiadajte však o takýto prieskum charitatívnu ani štátnu organizáciu, 
ktorá má na starosti takéto zariadenia,. Oni majú totiž tendenciu na niekto-
ré dôležité náklady „zabudnúť“. Požiadajte nezávislých vedeckých pracovní-
kov z univerzity, pretože keď ale ide o životy ľudí, náklady sú až na druhom 
mieste. Hlavným kritériom by mala byť kvalita života. Viem, že tvrdohlaví 
politici a úradníci Ministerstva financií majú iný názor. Malo by ich ale za-
ujímať to, že sa dá preukázať, že osobná asistencia prináša v každej oblasti 
výdavkov vyššiu kvalitu života ako pobytové inštitúcie. Tá istá suma peňazí, 
ak sa použije na osobnú asistenciu, poskytne vyššiu kvalitu života ako po-
bytové zariadenia. 

Osobná asistencia je efektívnym nástrojom politiky pracovného trhu 

Podľa rozsiahleho vládneho prieskumu sa vďaka asistentom môže 16% 
prijímateľov priamych platieb na osobnú asistenciu zamestnať a  zarábať. 
K tomuto číslu pridajte aj členov rodín, ktorí sa môžu vrátiť k vlastnej práci 
a  kariére, pretože už nie sme na nich závislí. Pripočítajte našich asisten-
tov, ktorí potrebujú od nás prácu. 19 000 prijímateľov priamych platieb vo 
Švédsku zamestnáva spolu 50 000 asistentov na plný úväzok – to je rovnaký 
počet ľudí ako zamestnáva magistrát mesta Štokholm, čo je najväčší 
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zamestnávateľ v krajine. Preto sa priame platby na nákup služieb osobnej 
asistencie stali dôležitým nástrojom politiky trhu práce – a   sú lacné: vyše 
50% toho, čo dostaneme v  platbách, ide priamo späť štátu vo forme prí-
spevkov na sociálne a zdravotné odvody a daň z príjmu. Naši asistenti sú 
často nízkopríjmové osoby – mladí ľudia v období medzi ukončením školy 
a nástupom na trh práce, umelci a  ľudia na voľnej nohe či  imigranti, ktorí 
nedávno prišli do krajiny, mnohí z nich by poberali sociálne dávky, ak by 
nepracovali ako asistenti. Za svoju mzdu nekupujú byty v  Španielsku, ale 
platia nájomné a  kupujú si potraviny. Osobná asistencia chráni ľudí pred 
nezamestnanosťou a stimuluje hospodárstvo. 

Osobná asistencia je ľudským právom 

Osobná asistencia náš život naozaj zmenila. V porovnaní s  človekom, akým 
som bol, keď som musel bývať v zariadení - a to mám stále to isté zdravot-
né postihnutie- som iným človekom. Opäť som získal kontrolu nad vlast-
ným životom. Sám rozhodujem o tom, čo budem robiť, kedy vstanem, kedy 
pôjdem spať. Oženil som sa a mám dospelú dcéru. Moja manželka a dcéra 
majú svoj vlastný pracovný život, priateľov a cestovanie. Na ich pomoc som 
odkázaný len vo výnimočných prípadoch. Ak chceme, tak ideme spolu 
von alebo cestujeme. Nie preto, že nemám nikoho iného, kto by mi prišiel 
pomôcť. Moji osobní asistenti mi umožňujú pracovať, ísť von, stretávať sa 
s  priateľmi, cestovať a  cítiť sa nezávislý. Vďaka osobnej asistencii môžem 
robiť všeličo, plánovať svoj čas, cítiť sa ako produktívny člen spoločnosti, 
ktorý do nej prispieva.

Zdravotné postihnutie sa môže stať každému. Preto sú ľudia so zdravot-
ným postihnutím rovnakí ako každý iný: máme tú istú potrebu začleniť sa, 
potrebu, aby nás uznávali takých akí sme, aby nás rešpektovali a milovali. 
Sme celkom obyčajní ľudia.

Ako celkom obyčajní ľudia požadujeme naše práva – nie charitu

Nie sme žobráci. Žiadame svoje práva ako ľudské bytosti a občania. Naše 
krajiny ratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnu-
tím. Dohovor obsahuje niekoľko práv, napríklad právo na prístup k  fyzic-
kému prostrediu, právo na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, právo žiť so 
svojou rodinou v  komunite ako v  zariadení. Členské krajiny EÚ, ktoré po-
užívajú peniaze radšej daňových poplatníkov a peniaze zo štrukturálnych 
fondov EÚ na budovanie nových alebo na údržbu jestvujúcich pobytových 
zariadení, možno žalovať na súde za porušovanie Dohovoru OSN. Teraz 
žiadame, aby vlády našich krajín plnili svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazali 
v Dohovore. Viete, či vaši poslanci a ministri vlády už niekedy počuli o tomto 
Dohovore OSN? 

Ako celkom obyčajní ľudia požadujeme začlenenie

Potrebujeme žiť uprostred spoločnosti, nie na jej okraji. Sme súčasťou tejto 
spoločnosti a všade nás musí byť počuť a vidieť – na ulici, v škole, obchode, 
na pracovisku, v zasadačkách veľkých firiem a v parlamente.

Ako celkom obyčajní ľudia požadujeme rovnaké možnosti

Práve tak ako ostatní, aj my máme prirodzený potenciál, ktorý potrebujeme 
rozvíjať a využívať ho v prospech spoločnosti. Potrebujeme rovnaké príleži-
tosti, aby sme prispievali svojej rodine, okoliu i spoločnosti, robili to, čo iní 
občania berú ako samozrejmé.

Ako celkom obyčajní ľudia požadujeme dôstojnosť sebaurčenia 

Máme ambície, priority a  sny, práve tak, ako ktokoľvek iný. Sme najlepší-
mi odborníkmi na naše potreby a túžby. My musíme rozhodovať o tom, čo 
ovplyvňuje náš život, rozhodovať o malých i veľkých veciach. My, nie niekto, 
kto pracuje pre miestnu samosprávu alebo charitu. Aby sme mohli rozho-
dovať, potrebujeme mať na výber z prijateľných alternatív. Aj my, tak ako 
iné deti, chceme napríklad žiť so svojou rodinou. Keď sa z nás však stanú 
mladí dospelí, chceme sa odsťahovať, žiť sami alebo sa nasťahovať k pria-
teľom alebo svojmu partnerovi/partnerke, žiť v meste alebo sa presťahovať 
na vidiek. Ak majú takéto možnosti naši súrodenci, priatelia a susedia bez 
zdravotného postihnutia, musíme ich mať aj my.

Sme obyčajní ľudia, nič viac a nič menej!

Zdroje a ďalšie materiály:

Westberg, Kenneth et al. 2010 Personal Assistance in Sweden

www.independentliving.org/docs1/personal-assistance-sweden.html

Ratzka, Adolf (ed). 2004 Model National Personal Assistance policywww.independen-
tliving.org/docs6/ratzka200410a.html
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Zmena prostredia
Deinštitucionalizácia a zmeny fyzického prostredia
Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania - CEDA,  
Fakulta architektúry STU v Bratislave

Jednou z hlavných priorít deinštitucionalizácie (ďalej len „DI“) je vybudo-
vanie kvalitnej siete komunitných sociálnych služieb a podpora prechodu 
prijímateľov z veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb na komunitnú 
starostlivosť. Východiskom stanovenia tejto priority je skutočnosť, že „ko-
munitné sociálne služby (formou terénnych, ambulantných a nízkokapacit-
ných pobytových sociálnych služieb) sú podľa dostupných štatistických údajov 
nedostatočne rozvinuté a ich fyzická a finančná dostupnosť je v rámci celej 
Slovenskej republiky nepostačujúca“ [1]. Cieľom DI je teda postupné uzatvo-
renie tradičných zariadení sociálnych služieb, presťahovanie prijímateľov 
späť do rodinného prostredia alebo do zariadení s nízkou kapacitou (zaria-
dení rodinného typu) a posilnenie fungovania terénnych a ambulantných 
foriem komunitných sociálnych služieb. Transformáciou systému sociálnych 
služieb by mala byť dosiahnutá vyššia kvalita sociálnych služieb, ktoré by vo 
väčšej miere umožnili nezávislosť a samostatné rozhodovanie príjímateľov 
o svojom vlastnom živote. 

V  súlade s  cieľmi DI je potrebné začleniť prijímateľov pobytových foriem 
sociálnych služieb (hlavne celoročných) do života komunity a iniciovať ich 
osobnostný rozvoj. Tieto ciele je však možné naplniť len v kvalitne pripra-
venom fyzickom prostredí, ktoré umožní čo najvyššiu mieru samostatnosti 
prijímateľov. Na základe vykonaných prieskumov schopností a nárokov pri-
jímateľov pobytových služieb je preukázateľné, že prijímatelia veľmi často 
vykazujú poruchy orientácie, pohybu, niektorí z nich majú aj zmyslové ob-
medzenia, teda zhoršený zrak alebo sluch. Úlohou riešiteľov Národného 
projektu DI, zodpovedných za zmeny fyzického prostredia, je poskytnúť 
podporu pri tvorbe inkluzívneho prostredia nových komunitných služieb 
a aplikovať univerzálne navrhovanie v procese DI. V súlade s cieľmi Národ-
ného projektu DI poskytujú vzdelávanie a podporu pri tvorbe transformač-
ných plánov v oblasti tvorby fyzického prostredia, hlavne pri: 
-- tvorbe siete komunitných sociálnych služieb v spádovom území a pri 

tvorbe mapy komunitných sociálnych služieb,
-- vyhľadávaní vhodných lokalít a nehnuteľností na tvorbu nových alebo 

na adaptáciu existujúcich objektov komunitných sociálnych služieb,
-- monitoringu dostupnosti a  bezbariérovej prístupnosti komunitných 

služieb v lokalite

-- tvorbe investičných zámerov v súlade s princípmi univerzálneho 
navrhovania. 

V  transformačných plánoch zariadení musia byť formulované základné 
požiadavky (kapacitné, priestorové) na tvorbu všetkých objektov komu-
nitných sociálnych služieb, ktoré budú prijímatelia v budúcnosti využívať: 
bytové jednotky - podobné bývaniu bežnej populácie (zariadenia podpo-
rovaného bývania, podpora samostatného bývania, špecializované zariade-
nia) a objekty ambulantnej formy sociálnej služby. Tu je potrebné upozorniť, 
že jednu bytovú jednotku môže zdieľať najviac 6 prijímateľov a v jednom 
objekte môže byť najviac 12 prijímateľov pobytovej formy sociálnej 
služby. Neoddeliteľnou súčasťou transformačného plánu je vytvorenie fun-
gujúcej siete terénnej formy sociálnej služby, v blízkosti bytových jednotiek 
musia byť situované bázy - základne terénnych sociálnych služieb. 

Obr. 1 Tvorba siete komunitných sociálnych služieb – vľavo je schéma sieťo-
vania terénnej formy sociálnej služby v  spádovom území zriaďovateľa služby 
a vpravo je preverenie dochádzkovej vzdialenosti prijímateľov do objektu am-
bulantnej formy sociálnej služby

Aby sa podarilo naplniť základný cieľ DI – začleniť prijímateľov do života ko-
munity, v lokalite musí byť zabezpečená univerzálna prístupnosť dopravy, 
verejných priestorov, verejných a  neverejných služieb, ako aj pracovísk 
v  takom rozsahu, aby ich boli schopní užívať prijímatelia služieb pokiaľ 
možno samostatne. Je žiaduce, aby sa postupne odstraňovali architektonic-
ké, informačné a komunikačné bariéry prioritne v tých lokalitách, kde budú 
vytvorené nové pobytové sociálne služby (bytové jednotky). Plán debariérié-
rizácie prostredia by mal byť súčasťou Koncepcií rozvoja sociálnych služieb 
VÚC, Komunitnitných plánov rozvoja sociálnych služieb miest a obcí [2]. 
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Pri tvorbe investičných plánov komunitných sociálnych služieb je žiaduce 
aplikovať univerzálne navrhovanie pri všetkých typologických druhoch 
stavieb komunitných sociálnych služieb. Odborníci na tvorbu fyzického pro-
stredia poskytujú pomoc pri spracovaní investičných zámerov na verejné 
obstarávanie dodávateľov projektovej dokumentácie. V  zámeroch musia 
byť jasne formulované požiadavky na univerzálne navrhovanie priestorov. 
V ďalšej fáze môžu poskytnúť konzultácie pri tvorbe projektovej dokumen-
tácie stavieb. 

Požiadavky na nové bývanie
Požiadavka aplikovať princípy univerzálneho navrhovania pri tvorbe objek-
tov pobytových foriem sociálnych služieb je odôvodniteľná, lebo:
-- objekty pobytových sociálnych služieb majú dlhú životnosť a preto nie 

je racionálne vytváraťobjekty na mieru konkrétnych užívateľov, počas 
životnosti budov budú služby postupne užívať prijímatelia s  rôznymi 
schopnosťami a limitmi,

-- priestory musia spĺňaťnároky všetkých užívateľov bez ohľadu na druh 
a  mieru zdravotného postihnutia, aby si mohli vybrať kde chcú bývať 
a s kým chcú bývať, akákoľvek forma segregácie je neprípustná; prijíma-
telia majú tiež právo navštevovať svojich priateľov (čo by bariérové pros-
tredie mnohým neumožňovalo), 

-- schopnosti užívateľov bytových jednotiek sa budú počas života meniť, 
univerzálne navrhovanie zohľadňuje aj zdravotné limity súvisiace so 
starnutím alebo s náhlymi zmenami zdravotného stavu, 

-- každú univerzálne navrhnutú bytovú jednotku možno upraviť podľa in-
dividuálnych nárokov užívateľov.

Požiadavka univerzálnej prístupnosti objektov sociálnych služieb vyplýva 
zo zákona o sociálnych službách [3] a z prijatého Dohovoru o právach osôb 
so zdravotným postihnutím (čl. 9 Prístupnosť). Podmienka bezbariérovej /
univerzálnej prístupnosti všetkých stavieb slúžiacich verejnosti (vrátane ob-
jektov sociálnych služieb) je zakotvená v horizontálnych princípoch Operač-
ných programov na čerpanie európskych štrukturálnych fondov v  rokoch 
2015-2020, pričom nedodržanie princípu prístupnosti je jedným z vylučo-
vacích kritérií na získanie dotácie. V procese DI sa požiadavka univerzálnej 
prístupnosti vzťahuje na všetky stavby sociálnych služieb, nevzťahuje len 
na prenajaté bytové jednotky za predpokladu, že v nich nebude ubytovaný 
prijímateľ s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Pri výstavbe, prestavbe a prenájme bytových jednotiek je potrebné pri-
hliadať na tieto základné nároky prijímateľov PoSS:
-- právo na súkromie vo vlastnej izbe, 
-- právo rozhodovať o vzhľade a vybavení vlastnej izby,
-- právo stretávať sa a navštevovať spolubývajúcich, rodinu, priateľov, čo 

má vplyv na výber vhodnej lokality,
-- možnosť užívať bytovú jednotku samostatne, tomu musia zodpovedať 

priestorové podmienky a vybavenie bytovej jednotky v zmysle princípov 
univerzálneho navrhovania, 

-- možnosť vykonávať bežné úkony v domácnosti, napríklad pripravovať si 
vlastnú stravu, prať, upratovať a pod.; tomu musí zodpovedať vybavenie 
bytovej jednotky nábytkom a elektrospotrebičmi,

-- pracovníci poskytujúci dohľad a  ďalšie potrebné služby sa zdržujú 
v  bytovej jednotke v   potrebnom čase, rešpektujú právo na súkromie 
užívateľov bytovej jednotky; ich priestor bázy musí byť situovaný mimo 
priestoru bytovej jednotky.

Upraviteľné bývanie
V  záujme naplnenia individuálnych nárokov prijímateľov pobytovej formy 
sociálnych služieb je vhodné v procese DI investovať do výstavby tzv. upra-
viteľných bytových jednotiek, ktoré poskytnú užívateľom požadovaný 
komfort a každý z nich si bude môcť upraviť priestory v byte podľa individu-
álnych nárokov. Aplikácia upraviteľného bývania v praxi prinesie benefit aj 
poskytovateľom služby, lebo takto vytvorené prostredie nebude limitujúcim 
faktorom pri výbere bytu pre ktoréhokoľvek prijímateľa. Výstavbou takých-
to bytov sa rovnako vyhovie požiadavkám DI, lebo prijímatelia budú mať 
možnosť „zvoliť si miesto pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť na rovnakom 
základe s ostatnými a nebudú nútení žiť v určitom konkrétnom prostredí” [4]. 

Základným predpokladom na to, aby bol bytový alebo rodinný dom skutoč-
ne vyhovujúci pre všetkých, musí byť navrhnutý metódou univerzálne navr-
hovanie, pričom dispozičné a konštrukčné riešenie upraviteľných obytných 
jednotiek musí byť navrhnuté tak, aby umožňovalo vykonať dodatočné ne-
vyhnutné úpravy v krátkom čase a s nízkymi ekonomickými nákladmi. Pri 
tvorbe projektovej dokumentácie upraviteľnej bytovej jednotky musí archi-
tekt dopredu počítať s variabilným usporiadaním priestorov, všetky detaily 
a  technické riešenia musia byť premyslené, aby sa nemuseli dodatočne 
vykonávať zmeny na nosnom systéme, inštaláciách, technike alebo izolácii. 
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Záver
Podrobné požiadavky na tvorbu fyzického prostredia komunitných soci-
álnych služieb sú spracované v  publikácii: „Metodika tvorby inkluzívneho 
prostredia komunitných sociálnych služieb“. Pre architektov a projektantov 
bude vydaná aj ďalšia publikácia: „Univerzálne navrhovanie objektov so-
ciálnych služieb“, ktorá doplní informácie z  uvedenej metodickej príručky 
o  základné stavebno-technické požiadavky na tvorbu projektovej doku-
mentácie objektov sociálnej starostlivosti v súlade s princípmi univerzálne-
ho navrhovania. 

Zdroje:

Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 
v Slovenskej republike (2011), str.7

Poznámka: ako príklad možno uviesť iniciatívu mesta Nitry a jej akčný plán „Nitra pre 
všetkých“

Zákon č. 485/2013 Z. z. o  sociálnych službách, Príloha č. 2, IV. oblasť: Prevádzkové 
podmienky, 4.1. Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok

Oznámenie MZV SR č. 317/2010 Z. z. Dohovor o právach osôb so zdravotným postih-
nutím, Článok 19, písmeno a)

Zmena paradigiem: Prečo Dizajn pre všetkých?
Pete Kercher

Ambassador of the European Institute for Design and Disability – Design for 
All Europe

Dnes sa zameriam na dve paradigmy: paradigmu ľudskej spoločnosti a de-
mografickú paradigmu.

Paradigma ľudskej spoločnosti sa zaoberá tým ako my, ľudské bytosti, 
vnímame samých seba vo vzťahu k spoločnosti, v ktorej žijeme, a voči tým 
mnohým vrstvám fyzických infraštruktúr, ktoré v  našom svete vznikli ne-
ustálou činnosťou ľudstva v minulosti aj dnes.

I keď si o sebe myslíme, že sa do veľkej miery správame racionálne, stále sme 
len potomkami našich pravekých predkov. Konzultanti v oblasti bezpečnos-
ti a rizík majú napríklad predpísané, že únikové cesty v budove sa musia vždy 
nachádzať v blízkosti najväčšieho zdroja svetla. Prečo je to tak? Pretože keď 
sa naši predkovia dali na útek z jaskyne kvôli prírodnej katastrofe - zemet-
raseniu alebo zosuvu pôdy, ale napríklad aj zisteniu, že jaskyňu už obývali 
nevraživí ľudožrúti – dostali sa do rizika a úniková cesta najčastejšie viedla 
ku vchodu do jaskyne, teda k zdroju svetla. Výhodou tohto prirodzeného 
naprogramovania počas stoviek tisícročí je, že naši predkovia si inštinktív-
nu vypestovali Pavlovov reflex, ktorý prežíva s nami až dodnes, a ktorý sa 
najviac prejavuje v našich postojoch voči nám samotným, hráčom a užíva-
teľom prirodzeného prostredia. Schopnosť uniknúť z  jaskyne implikovala 
v  sebe schopnosť reakcie a  rýchleho pohybu, skrátka to najzákladnejšie, 
že „silnejší prežije“. Takže logickým dôsledkom inštinktu „utekať smerom 
k svetlu“ je inštinkt „keď chcem prežiť, musím sa prispôsobiť“. Bezpochyby 
môžeme byť tomuto práve inštinktu vďační za to, že sme dnes nažive: naši 
predkovia boli pravdepodobne tí, ktorým sa podarilo z  jaskyne uniknúť 
rýchlejšie ako ich nešťastným druhom.

Naskytá sa preto teraz otázka: mali by sme my, racionálne ľudské bytosti, za 
ktoré sa považujeme, stále reagovať inštinktívne, nútiť sa prispôsobovať sa 
zjavne nepriateľskému prostrediu, hoci sme si my alebo naši priami pred-
kovia toto nepriateľské prostredie vytvorili preto, aby nám slúžilo? Zatiaľ čo 
určitá adaptabilita je pre prežitie v tropickom dažďovom pralese alebo na 
opustenom ostrove ešte stále užitočná, nie je čosi veľmi zvrátené na logike, 
ktorá od ľudských bytostí požaduje a očakáva, že sa prispôsobia požiadav-
kám života v moderných veľkomestách, ktoré si vraj vybudovali ľudia pre 
seba, avšak riziko, ktoré na nich číha každý deň na ulici je omnoho väčšie 
ako v tých nehostinných tropických dažďových pralesoch?
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To, že si to uvedomujeme, nie je nič nové, a rovnako tak ani dôsledky tejto 
skutočnosti pre pokrok. Veď aj George Bernard Shaw napísal: „Rozumný 
človek sa svetu prispôsobí, nerozumný trvá na tom, aby sa svet prispôsobil 
jemu. Preto je celý pokrok závislý na nerozumných ľuďoch.“

Je pravdou, že už nežijeme v nehostinnom prirodzenom prostredí kde platí, 
že sa buď úspešne prispôsobíš alebo zahynieš, ale žijeme v mimoriadne ne-
hostinnom umelom prostredí a začíname si uvedomovať potrebu prispôso-
biť sa našim vlastným požiadavkám, ktoré sú rovnako rozmanité, ako sme 
my sami. Máme zručnosti (softvér) a technológie (hardvér), ktoré potrebu-
jeme na to, aby bol náš svet inkluzívny voči každému a „jednoducho použi-
teľný“: je načase identifikovať nástroje -medzi ktorými podľa môjho názoru 
hrá dizajn kľúčovú úlohu- vysúkať si rukávy a pustiť sa do práce.

Demografická paradigma sa často zjednodušene opisuje ako fenomén 
starnúceho obyvateľstva. Na ilustráciu uvádzam niekoľko čísel Eurostatu 
z roku 2005: týkajú sa krajín EU24, t.j. z obdobia pred vstupom Rumunska, 
Bulharska a Chorvátska do EÚ.

2004 2050 Zmena

Celkový počet obyvateľov 456,8 mil. 449,8 mil. - 1.5%

Ľudia v aktívnom pracovnom veku (15-65 rokov) 67,2% 56,7% - 52,2 mil.

Deti (0-14 rokov) 16,4% 13,4%

Starší ľudia (65+) 16,4% 29,9% + 59,2 mil.

Ľudia vo vysokom veku (80+) 4,0% 11,4%

Podiel starších ľudí odkázaných na pomoc 24,5% 52,8%

Podiel mladých ľudí odkázaných na pomoc 24,4% 23,7%

Celkový podiel ľudí odkázaných na pomoc 48,9% 76,5%

Hoci by mal celkový počet obyvateľov v EU24 zostať až do roku 2050 vcelku 
stabilný, zloženie sa radikálne zmení. Počet obyvateľov v aktívnom pracov-
nom veku klesne o  vyše 50 miliónov ľudí, t.j. 10,5% celkového obyvateľ-
stva. Hrozivo klesne počet detí, zatiaľ čo počet ľudí poberajúcich dôchodky 
vzrastie (o viac ako 59 miliónov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 
takmer dvojnásobný nárast), pričom počet obyvateľov starších ako 80 rokov 
sa takmer strojnásobí.

Podiel obyvateľov odkázaných na pomoc je iba jednoduchý aritmetický 
výpočet vyjadrujúci počet starších obyvateľov v pomere ku ľuďom v aktív-
nom pracovnom veku: zatiaľ čo v roku 2004 bol na štyroch ľudí v pracov-
nom veku jeden starší občan (a jedno dieťa), do roku 2050 to budú dvaja 
starší občania (a jedno dieťa). To znamená tri odkázané osoby na každé štyri 

osoby v aktívnom pracovnom veku v roku 2050, pričom dnes sú to dve od-
kázané osoby. V skutočnosti však asi iba 50% ľudí v aktívnom pracovnom 
veku aj reálne zarába, takže z dnešných štyroch odkázaných osôb na každé 
dve zárobkovo činné osoby sa v  roku 2050 dostaneme na päť. A  jedna 
z týchto odkázaných osôb bude staršia ako 80 rokov.

Toto nie je zlá správa: práve naopak. Je to známka úspešnosti našej politiky 
v sociálnej oblasti a v zdravotníctve v posledných desaťročiach. Správa nám 
ale predkladá aj bezprecedentnú výzvu: musíme nájsť nové, inovatívne 
spôsoby ako zabezpečiť ekonomickú rovnováhu aj v budúcnosti: nemôže-
me si dovoliť vyplácať dôchodky všetkým týmto starším občanom a posky-
tovať im aj pomoc, ktorú budú potrebovať, v mnohých prípadoch iba preto, 
lebo sme vybudovali také nepoužiteľné umelé prostredie. Naše penzijné 
systémy už teraz praskajú vo švíkoch, takže si nemôžeme dovoliť naďalej 
strkať hlavu do piesku ako doteraz a tváriť sa, že tento problém sa nejako 
vyrieši. Máme šancu ešte asi do roku 2035 ale len v prípade, že začneme 
hneď dnes pracovať na tom, aby mohlo viac ľudí – starších, ale aj ľudí so 
zdravotným postihnutím – žiť nezávisle. Dá sa to urobiť tak, že náš svet 
bude miestom pre všetkých: pomocou metódy „Dizajn pre všetkých (Design 
for All)“ „nadizajnovať“ potrebnú pomoc všade tam, kde je to možné, tak, 
aby ľudia mohli žiť radostný, zdravý, produktívny, nezávislý život a  platiť 
dane čo najdlhšie.

A je to aj ohromná príležitosť pre ekonomický rast, bez ktorého to určite nepôjde. 

Ako poznámku k  demografickej problematike uvádzam štatistiky, ktoré 
sa týkajú Slovenska. Ak už nič iné, situácia vyzerá dokonca ešte vážnejšie 
(a odhad, že do roku 2050 bude na už teraz dosť preplnenom území tzv. 
veľkej Bratislavy žiť okolo 3 miliónov ľudí, situáciu nijako nelepší).

2004 2050 Zmena

Celkový počet obyvateľov 5,406 mil. 4,917 mil. - 9,1%

Obyvateľstvo v aktívnom pracovnom veku (15-65 rokov) 67,4% 50,4% - 1,165 mil.

Deti (0-14 years) 15,4% 13,4%

Starší ľudia (65+) 17,3% 36,2% + 845 tis.

Obyvatelia vo vysokom veku (80+) 2,7% 7,5%

Podiel starších ľudí odkázaných na pomoc 25,7% 71,8%

Podiel mladých ľudí odkázaných na pomoc 22,8% 26,6%

Celkový podiel ľudí odkázaných na pomoc 45,8% 98,4%

Dizajn pre všetkých (Design for All) sa v Štokholmskej deklarácii EIDD 
z roku 2004 definuje ako dizajn v oblasti ľudskej diverzity, sociálnej inklúzie 
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a rovnosti. To znamená, že namiesto identifikovania jednotlivých sektoro-
vých cieľov berie tento prístup ľudskú diverzitu ako holistický základ  pre 
snahu dosiahnuť v oblasti sociálnej inklúzie demokratický cieľ, ponúkajúc 
zároveň rovnaké príležitosti pre všetkých. 

Štokholmská deklarácia, v  snahe zaistiť si  svoj holistický základ, ide ďalej 
a uvádza, že „praktická aplikácia Dizajnu pre všetkých vedome využíva 
analýzu ľudských potrieb a túžob, a požaduje, aby boli do každého štádia 
procesu dizajnovania zapojení „koneční užívatelia“, hoci dnes nehovoríme 
o „konečných užívateľoch“ ale o „ľuďoch so skúsenosťami“: každý, kto má 
skúsenosti a môže prispieť k  zlepšeniu procesu dizajnovania miesta, pro-
duktu, informácie, komunikácie, služby systému alebo stratégie a  jeho 
výsledkov.

Tri najčastejšie odpovede, ktoré ešte pred začatím detailnejšej diskusie 
o tom, ako môže dizajn pomôcť, dostávame od ľudí, ktorí robia rozhodnu-
tia, sú „To sa nedá“, „To je príliš drahé“ a „Vždy sme to tak robili“.

Prvá odpoveď znamená chybu v myslení pri dizajnovaní: „nedá sa“ znamená, 
že sa neviete oslobodiť od zaškatuľkovaného spôsobu myslenia. Váš prístup 
je príliš úzkoprsý a nevyužívate to, čo sa ponúka. Slovo „nedá sa“ nepatrí do 
kreatívneho slovníka.

Druhá odpoveď znamená chybu v  účtovných postupoch, čo pochopil už 
ekonóm Henry Hazlitt v roku 1946 keď písal svoju knihu Ekonómia v jednej 
lekcii (Ecomonics in One Lesson), kde hovorí, že: „Umenie ekonómie spočíva 
v tom, že sledujeme nielen momentálne ale aj dlhodobé dopady zákona či 
stratégie; znamená to  sledovať dôsledky stratégie nielen na jednu ale na 
všetky skupiny“.

Tretia odpoveď znamená strach zo zmeny a je konzervatívna v celej svojej 
podstate; je to opak inovácie.

Zmena v aktivizácii a zamestnávaní
Podporované zamestnávanie a transformácia sociálnych služieb
PhDr. Viera Záhorcová, PhD.

Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.

... ak si to moja myseľ dokáže predstaviť a moje srdce tomu uverí - potom 
to môžem dosiahnuť ...

Muhamad Ali

Od tradičnej sociálnej služby k podpore v komunite
V procese transformácie sociálnych služieb na komunitné formy poskytova-
ných služieb mnohé krajiny riešia okrem služby bývania aj možnosti aktivizá-
cie a zamestnávania klientov. Okrem chránenej práce v chránených dielňach, 
rôznych foriem zamestnania na medzitrhu práce je podporované zamestná-
vanie tou formou, ktorá poskytuje priestor pre plné začlenenie do komunity.

Podporované zamestnávanie vzniklo v Spojených štátoch amerických v se-
demdesiatych rokoch ako alternatíva k tradičným službám pre ľudí s men-
tálnym postihnutím, väčšinou tých, ktorí žili v pobytových sociálnych služ-
bách. Vzniklo ako služba pre ľudí, ktorí boli pôvodne vnímaní ako neschopní 
zamestnať sa a vykonávať prácu. Bol to významný krok v procese aktivizácie 
a participácie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä mentálnym. 

V roku 1984 bolo podporované zamestnávanie legislatívne upravené 
zákonom Developmental Disabilty ACT. Zo Spojených štátov sa podporo-
vané zamestnávanie rozšírilo do Kanady a do Austrálie, teda do krajín kde 
dnes táto metóda patrí k základným a zásadným službám pre ťažko zdra-
votne postihnutých občanov. Do Európy sa metóda podporovaného za-
mestnávania dostala až v deväťdesiatych rokoch. 

História podporovaného zamestnávania na Slovensku sa viaže k roku 1998, 
kedy v rámci projektu decentralizácie a  transformácie sociálnych služieb 
v  rámci PHARE vznikla v Bratislave prvá Agentúra podporovaného za-
mestnávania. Cieľom tejto novej služby zamestnanosti bolo vytvoriť novú 
formu pomoci pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí chcú 
a môžu pracovať, chcú sa prostredníctvom riadnej práce začleniť na trhu 
práce. Vďaka tomu sa podarilo v prvom roku zamestnať 6 osôb s mentál-
nym postihnutím a v priebehu ďalších desiatich rokov vytvoriť sieť Agentúr 
podporovaného zamestnávania pomáhajúcich občanom so zdravotným 
postihnutím a dlhodobo nezamestnaným pri hľadaní si práce a jej udržaní.
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Definícia a metodika
Podporované zamestnávanie je časovo obmedzená služba, ktorá pomáha 
občanom so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaným nájsť si 
prácu za riadnu mzdu na otvorenom trhu práce.

Ide o model intervencie a sprevádzania, ktorý má 5 fáz procesu:

1. zapojenie užívateľa sociálnej služby alebo občana so ZP, ktorý chce pra-
covať. Cieľom v tejto fáze je podpora pri informovanom rozhodovaní, teda 
poskytnutie dostatočného množstva a spektra informácií a vedomostí na 
základe ktorých sa jednotlivec rozhodne či chce pracovať, či chce využiť 
službu podporovaného zamestnávania. Myšlienka PZ je založená na tvrdení, 
že „každý, kto chce pracovať, je toho s vhodnou podporou schopný“. Pracu-
jeme teda s metódou tzv. „nulového odmietnutia“ . Cieľom sa stáva indivi-
duálny prístup pri príprave na prácu a jej vyhľadanie a udržanie.

2. vytvorenie pracovného profilu a  individuálne plánovanie - Hlavným 
cieľom pracovného profilu je dosiahnuť čo najvyšší súlad medzi zručnosťa-
mi, schopnosťami a potrebami klienta s nárokmi pracovného miesta, teda 
hovoríme o mieste šitom na mieru - vhodné pracovné miesto pre vhodného 
uchádzača.

3. vyhľadávanie zamestnania - Ide o etapu, ktorá vyžaduje veľkú tvorivosť a 
predstavivosť zo strany agentúr podporovaného zamestnávania a zamest-
návateľov, najmä z hľadiska tvorby nových pracovných miest pre konkrét-
nych uchádzačov o prácu. V tejto etape podporovania procesu zamestnáva-
nia ide o prepojenie uchádzača o prácu so zamestnávateľom.

4. zapojenie zamestnávateľa - Zamestnávatelia sú taktiež klientmi Agentúr 
podporovaného zamestnávania. V  tejto fáze vyhľadávame vhodného za-
mestnávateľa, pripravujeme pracovné miesto v spolupráci s ním a podpo-
rujeme klienta - zamestnanca na novom pracovnom mieste, na nové pod-
mienky, spolupracovníkov a pod.

5. priama a  nepriama podpora v  práci – monitoring - Forma zapojenia 
a monitorovania na pracovisku môže mať niekoľko foriem, V minulosti, ale 
aj dnes sa často postupuje pi práci s klientom metódou „ natrénuj a umiest-
ni“ (train than place). Dnes sa efektívnejšou javí metóda“ umiestni - natré-
nuj - udrž“ (place-train-maintain). Tréning na kokrétnom pracovnom mieste 
s cieľom podpory a jeho udržanie sa javí ako najefektívnejšia metóda práce 
v podporovanom zamestnávaní.

Pre koho sú služby podporovaného zamestnávania výhodné?
Aktuálne údaje EUROSTATu uvádzajú, že až 16 % populácie v produktív-
nom veku sú ľudia so zdravotným postihnutím. Viac ako 45 miliónov ľudí 
v Európe, teda jeden zo šiestich vo veku od 16 do 64 rokov má dlhodobý 
zdravotný problém alebo zdravotné postihnutie. U mladých ľudí vo veku 
16 – 25 rokov sa tento údaj týka približne 7,3 % populácie. 

Analýza aktuálne dostupných údajov Eurostatu potvrdzuje, že osoby so ZP 
sú i naďalej vo zvýšenej miere vylúčené z trhu práce - v priemere iba 50% 
Európanov so ZP, v porovnaní s viac ako 68 % osôb bez zdravotného postih-
nutia, má zamestnanie. Navyše, šance osôb s mentálnym postihnutím získať 
prácu sú ešte menšie. (Eurostat, 2002) 

U ľudí so ZP na základe dostupných výskumov môžeme konštatovať, že je 
takmer dvojnásobná pravdepodobnosť, že budú pracovne neaktívni, ako 
u ľudí bez zdravotného postihnutia. Toto svedčí o nízkej úrovni integrácie a 
reintegrácie ľudí so zdravotným postihnutím ako aj o nízkej úrovni vzdelania 
a odbornej prípravy. Príčiny tejto vysokej miery nečinnosti sú rôzne – medzi 
hlavné faktory odrádzajúce od zamestnania patrí výhodnejšie poberanie 
príspevkov a riziko ich straty po nastúpení do zamestnania a tiež neochota 
zamestnávateľov prijať do zamestnania osoby so zdravotným postihnutím. 
Dôvodmi je stále pretrvávajúca neiformovanosť a predsudky, strach zo zvy-
šovania nákladov pri úprave pracoviska a pod. Najnovšie zistenia pouka-
zujú na fakt, že miera zamestnanosti a  umiestnenia osôb so zdravotným 
postihnutím na trhu práce sa zvyšuje so zvyšujúcou sa mierou podporných 
služieb, ktoré sú im poskytované v procese prípravy na prácu, vyhľadávania 
práce a pri jej udržaní. Sprevádzanie, príprava pracoviska, motivovanie za-
mestnávateľa a monitoring na pracovisku sú činnosťami, ktoré môžu posky-
tovať Agentúry podporovaného zamestnávania osobám znevýhodneným 
na trhu práce, a tým významne znižovať ich nezamestnateľnosť.

Ako sa tieto tvrdenie týkajú prijímateľov sociálnych služieb? V  roku 2012 
sme sa pýtali manažmentu DSS( 105 DSS)

Aké možnosti pracovného uplatnenia majú klienti vášho DSS:
1/ Najčastejšia odpoveď: „Žiadne“ (52 - 56,8% / rôzne kritériá)

2/ Len 18 % klientov (105 zariadení) sa pripravuje na prácu 

3/ polovica klientov má isté pracovné skúsenosti prevažne s rôznymi  
     pomocnými prácami (57%)

4/ alebo s tvorivými činnosťami v dielňach rôzneho zamerania (52%). 
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Čo považujete za hlavú bariéru primeraného pracovného uplatnenia ĽZP
1/ vysoká miera všeobecnej nezamestnanosti (42%)

2/ tradičné postoje spoločnosti a predsudky voči ĽZP (35%)

3/ nedostatočná sieť alternatívnych terénnych, ambulantných a podporných  
    služieb (35%)

4/ zotrvačnosť segregovaného modelu starostlivosti o túto skupinu ľudí (24%).

V rokoch 2013-2015 sa podporované zamestnávanie stalo súčasťou projek-
tu NP DI. V rámci aktivity vzdelávanie klientov a manažmentov DSS sa po-
darilo v procese vzdelávania umiestniť štyroch klientov na otvorenom trhu 
práce.

V  jednom prípade išlo o  aktivitu lektorského tímu NP DI, starostky obce 
Lipová a manažmentu DSS Lipka. Základom pre takú spoluprácu so dobré 
vzťahy zariadenia DSS a  Obecného úradu. Otvorený model ZSS, kedy klienti 
majú možnosť zúčastňovať sa na živote v komunite, navzájom sa spoznávať 
s občanmi, vedením obce -je predpokladom pre prvotné rozhovory o mož-
nosti začlenenia klienta ZSS do pracovného procesu. Ak často hovoríme, 
že mnohí zamestnávatelia nespolupracujú, lebo sú neinformovaní a majú 
predsudky voči zamestnaniu osôb so zdravotným postihnutím, najlepšia 
cesta ako ich odstrániť je komunikovať, spoznávať sa a postupne vytvárať 
pracovné miesta na skúšku s podporou pracovného asistenta. Tento proces 
musí byť riadne pripravený a manažovaný v duchu metodiky podporované-
ho zamestnávania. 

V takomto procese podpory je najdôležitejšia fáza prípravy na prácu, vytvo-
renie priateľského a bezpečného prostredia u zamestnávateľa. 

Časovo ide niekedy o mesiace až roky práce s prostredím a klientom. Preto 
je dôležité, aby aj manažment ZSS uvažoval programovo o  zriadení pra-
covného miesta v ZSS pre odborníka, ktorý sa bude cielene venovať pra-
covnému začleneniu klientov ZSS v zmysle aktivizácie a prípravy na prácu. 
Je dôležité tiež osloviť služby zamestnanosti, napríklad Agentúru podpo-
rovaného zamestnávania v regióne, ak takáto existuje a funguje. Agentúry 
podporovaného zamestnávania podporujú procesy priamo u zamestnáva-
teľa, starajú sa o monitorovanie na pracovisku a hlavne podporu pri udržaní 
pracovného miesta. 

Obr. 1 Pracovné začlenenie užívateľa SS z DSS Lipka, Lipová na Obecnom úrade, s podpo-
rou pracovnej asistentky

Ďalší príklad je o aktívnom klientovi ZSS v Slatinke. Klient dlhodobo chodil 
vypomáhať do záhradníctva v rámci mesta. Nadviazal vzťah s majiteľom, bol 
veľmi ochotný a zručný. Vždy, keď zamestnávateľ potreboval bol k dispozí-
cii, čo je veľká devíza pre dobrý pracovný vzťah. Vďaka externému projektu 
sa podarilo vytvoriť model podporovanej mzdy na tri mesiace. V tejto skú-
šobnej dobe si klient osvojoval pravidelnú prácu s pravidelnou dochádzku 
do práce, nielen podľa potreby. Zamestnávateľ musel byť vždy pripravený 
za zadanie práce. Vzťah pracovník a  zamestnávateľ sa stal rovnocenným, 
pracovná zmluva vytvorila priestor pre korektné vzťahy. Stala sa základom 
pre uvažovanie o pokračovaní v tomto pracovnom vzťahu s podporou nie-
ktorého z nástrojov služieb zamestnanosti cez ÚPSVR. Pravdepodobne cez 
vytvorenie chráneného pracovného miesta. Na tomto príklade sa aktéri tiež 
naučili, že je potrené vytvoriť spolupracujúci funkčný trojuholník - zamest-
návateľ - zamestnanec a podporná služba. Podporná služba môže byť opäť 
odborník za pracovné začlenenie zo SS alebo pracovník Agentúry podporo-
vaného zamestnávania.
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Obr. 2 Užívateľ služby z  DSS Slatinka získal pracovné miesto na otvorenom trhu práce 
v záhradníctve v Lučenci

Čo znamená mať prácu?
Mnohí užívatelia sociálnych služieb, žijúci najmä v ZSS, ktoré sú lokalizované 
v obciach a mestách, dochádzajú pravidelne za rôznymi formami pracovných 
aktivít. Či ide o priateľskú jednorazovú výpomoc, alebo dennodenné navšte-
vovanie staršej panej a realizovanie jednoduchej pomoci v domácnosti, alebo 
ide pravidelnú výpomoc vo firme. Za prácu dostávajú symbolickú odmenu, 
teší ich hlavne možnosť niekomu pomôcť, niekam patriť, byť užitočný. 

Mať prácu znamená mať možnosť byť ekonomicky nezávislý, teda mať mzdu 
tak ako každý iný zamestnanec. Znamená to mať pracovnoprávny vzťah 
medzi zamestnávateľom a  zamestnancom, teda mať pracovnú zmluvu, 
alebo inú formu dohody podľa Zákonníka práce. Znamená to mať možnosť 
čerpať sociálne výhody, ktoré pracovný vzťah prináša, teda mať dovolenku, 
sociálne a zdravotné zabezpečenie. Mať prácu znamená väčšinou prínos aj 
z hľadiska nových vzťahov, priateľstiev. Ale aj mať šancu na rozvoj zručností 
a kvalifikácie. Ide o vzťahy, ktoré prinášajú aj súťaživosť, dosahovanie vytý-
čených cieľov. Znamená to byť súčasťou komunity, vytvárať hodnoty v  jej 
prospech. Participovať na dianí v  komunite, podľa jej potrieb. Ale hlavne 
byť rovnocenným partnerom s plnými právami a povinnosťami ako každý 
iný zamestnanec, hlavne z hľadiska pracovnej zmluvy a odmeny za prácu. 

Individuálny prístup ku klientovi je v procese zmeny z poskytovania so-
ciálnej kľúčový. Rešpektujeme aktuálny stav, kedy mnohí klienti žijú v ZSS 

s  celoročným pobytom. Výstupy spomínaného projektu Deinštitucionali-
zácie a  transformácie sociálnych služieb poukázali na obrovský potenciál 
mnohých klientov. Naopak podmienky, v ktorých žijú, nie dostatočne reflek-
tujú možnosť rozvoja pracovného ale oj osobnostného potenciálu klientov.

V procese prepájania poskytovania sociálnych služieb a služieb zamestna-
nosti úspešne overujeme program pod názvom Pyramída.

PROGRAM Pyramída vytvára podmienky na postupný tranzit klienta od 
sociálnej služby celoročného typu, ku komunitným službám, ako je reha-
bilitačné stredisko, integračné centrum. V týchto formách služieb sa klient 
aktivizuje priamo v  komunite, denne dochádza do ambulantných alebo 
denných foriem služieb. Je mu poskytovaná služba sociálnej rehabilitácie, 
pracovnej terapie. Podporujeme ho v príprave na prácu formou zapojenia 
sa do realizácie zákazkovaných prác, podľa jeho aktuálnych možností, pra-
covných zručností. Má vytvorený individuálny program, kde cieľom je ma-
ximálne možné začlenenie do komunity - formou pracovného a sociálneho 
začlenenia. Ide o dlhodobé ciele, s maximálnou podporu. Priebežné pod-
porovanie a  posilnenie kompetencií klienta /empowerment/ a  primeraný 
monitoring je nástrojom pre rozvoj zručností a pre tranzit od služieb, ktoré 
aktivizujú až ku službám ktoré poskytujú podporu pri pracovnom začlenení 
v chránenej dielni alebo na otvorenom trhu práce s podporu. 

Obr. 3 Program pyramída
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Odporúčania Rady Európy pri zamestnávaní občanov so ZP deklarujú 
ako prioritu pri ponuke služieb začlenenie sa na otvorenom trhu práce . 
Len tí občania so zdravotným postihnutím, ktorých pracovné schopnosti 
sú aktuálne limitované majú dostať ponuku chránenej práce v chránenej 
dielni. Pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí vyžadujú aj inten-
zívnu podporu v  tréningovom, resp. terapeutickom procese ale súčasne 
je pre nich pracovné začlenenie podporným systémom, zaujímavým aj 
z  finančného hľadiska, vytvárame modifikované programy medzitrhu 
s prepojením ponuky sociálnych služieb a služieb trhu práce. Pre ľudí, ktorí 
pravdepodobne nebudú môcť aktuálne pracovať je vytvárať centrá pracov-
ných aktivít, kde im bude umožnené vykonávať aktivity nie s ohľadom na 
produktivitu, ale na rozvoj funkčných, pracovných a sociálnych zručností. 
Prepojenie takto navrhovaných služieb je ponukou pre klienta.

Cieľom je neustále prepojenie ľudí so ZP so všeobecnými službami za-
mestnanosti, ich prepojenie so sociálnymi a zdravotným službami (včasná 
intervencia, vzdelávanie, profesijná príprava, tranzitné služby, praktikum - 
DAČ, ...) Dôraz sa kladie na udržanie rovnováhy medzi opatreniami zame-
ranými na profesijnú integráciu a na finančnú pomoc tak, aby si opatrenia 
vzájomne neodporovali 

Zdroje: 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (s komentárom vybraných 
článkov

Heidi Vokel – Melba – Nástroj na pracovnú rehabilitáciu a integráciu, Siegen 2000

Rytmus – Networking a komunitní prístup k hledání práce v podporovanom zamest-
návaní. – Metodický manuál, Praha 2014

Odporúčanie (1992) 6 ku koherentnej politike pre ľudí so zdravotným postihnutím

Podiel ľudí s dlhodobým zdravotným problémom alebo zdravotným postihnutím vo 

vekovej populácii 16-64 rokov (LSHPD/ DZPZP), Eurostat, VZPS 2002 

Viera Záhorcová, projekt decentralizácie a transformácie sociálnych služieb, 
MPSVaR,1997) 

Viera Záhorcová, Štandardy kvality v podporovanom zamestnávaní, Bratislava 2008

Zákon č. 448/2008 z.z. vznp o sociálnych službách

Zákon č. 5/2004 Z.z. vznp o službách zamestnanosti

Skúsenosti so zamestnaním človeka so ZP v obci 
Mgr. Tatiana Ölvecká

Starostka obce Lipová
Som starostkou obce Lipová,  je to obec v Nitrianskom kraji, kde žije takmer 
1600 obyvateľov a medzi nimi i klienti zariadenia sociálnych služieb „Lipky“ 
Lipová. 

Bola som oslovená vytvoriť pracovnú príležitosť pre našich spoluobčanov 
zo zariadenia „Lipka“ a keďže mám k nim veľmi blízky  vzťah, navštevuje-
me sa, spoločne robíme rôzne kultúrne a športové podujatia, nebolo pre 
mňa ťažké sa rozhodnúť a takýmto spôsobom prispieť k ich zaradeniu do 
bežného života.  Ďakujem ľuďom, ktorí ma presvedčili a dodali mi odvahu.

Z ponúkaných možností som si vybrala dobrovoľnícku činnosť a požia-
dala som Okresný úrad práce v Nových Zámkoch o dve dobrovoľnícke 
miesta - jedno pre občana so zdravotným postihnutím Daniela Bajnóciho a 
druhé  pre dobrovoľníčku – jeho asistentku.

Po necelých dvoch mesiacoch môžem skonštatovať, že je veľmi dôležité 
klásť dôraz na výber dobrovoľníka - asistenta, ktorý spolu s občanom zo 
zdravotným postihnutím vykonáva dobrovoľnícku činnosť, vrátane usmer-
ňovania týchto pracovných   aktivít a dohľadu nad   ich bezpečnosťou. Ja 
som mala správnu voľbu a prístup asistentky k ponúknutej dobrovoľníckej 
činnosti hodnotím veľmi pozitívne.

To prvé ráno bolo plné očakávaní z jednej aj z druhej strany. Postupne sa 
každé ďalšie ráno stáva krajším a krajším a to ako pre mňa, tak aj pre Daniela 
a  jeho asistentku. Začali sme 2. septembra 2015, spoločne sa snažíme si 
vzájomne porozumieť, naučila som sa, že ciele, ktoré chceme spoločne 
dobrovoľníckou činnosťou dosiahnuť, musia byť mnou jasne definované, 
trpezlivo objasnené a vysvetlené, aby, budem už hovoriť o Danielovi, pocítil 
istú pôdu pod nohami, aby presne vedel, čo sa od neho očakáva. K tomu 
si vytyčujeme mesačné ciele, týždenné úlohy a každodenné postupy, ako 
ten vytýčený cieľ dosiahnuť a postupne pridávam malými krôčikmi stupeň 
náročnosti, pričom menej situáciu odľahčujem, ako v tých začiatkoch, pou-
kazujem dôraznejšie na význam a užitočnosť vykonávanej dobrovoľníckej 
činnosti. Podľa toho, ako spolu diskutujeme o priebehu dobrovoľníckej 
činnosti, zisťujem, že Danielovi veľmi vyhovuje mnohotvárnosť  dobrovoľ-
níckej činnosti, preto  verejnoprospešné práce, ktoré vykonáva, sú obmie-
ňané čo do činnosti, ale aj prostredia. Sú to pomocné práce v knižnici, na 
obecnom ihrisku, práce v základnej škole, pomoc pri zabezpečovaní kultúr-
nych a športových podujatí ako výstav, stretnutí jubilantov, atď.  
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Môžem potvrdiť, že jeho prístup k práci je veľmi zodpovedný, že rád ko-
munikuje o tom, ako dosiahneme cieľ, vyjadruje veľmi rád a ochotne svoj 
názor, je disciplinovaný, veľmi dobre si pamätá harmonogram  týždňa, kedy 
má ísť na úrad práce, kedy nakúpiť si pracovné pomôcky, k lekárovi, k pani 
Vierke je veľmi slušný, vie prejaviť vďačnosť, radosť, váži si základné ľudské 
hodnoty. Čo považujem za veľmi tenký ľad, tak to je pracovné prostredie, 
konkrétne oblasť ľudských zdrojov, pretože   je v novom prostredí, je viac 
zraniteľný a ten individuálny prístup k nemu je skutočne nevyhnutný. 

Uvedomujem si jedno, že pri zaraďovaní občanov so zdravotným postihnu-
tím do pracovného procesu je potrebné klásť veľký dôraz na zamestnávate-
ľa, dĺžku vykonávanej pracovnej aktivity - zdá sa mi pri mojich  doterajších 
skúsenostiach, že 4 hodiny denne sú zatiaľ maximum, ktoré by som zvažo-
vala. Do budúcnosti uvažujem aj o klasickom pracovnom pomere Daniela 
Bajnóciho, poprípade o dobrovoľníckej činnosti ďalších občanov so zdra-
votným postihnutím zo ZSS Lipka. Nemôžem povedať, že to bude ľahké, aj 
cesta ich sebarealizácie má rôzne úskalia a riziká. 

Je však dôležité dodať odvahu a šíriť túto myšlienku medzi predstaviteľov 
samospráv, aby podľa svojich možností prispeli takýmto spôsobom k plno-
hodnotnejšiemu prežitiu občanov so zdravotným postihnutím. Čo k tomu 
treba? Vnútorné presvedčenie o správnosti cesty, zabezpečenie jednodu-
chosti «systému» zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Sa-
mospráva môže byť v tejto oblasti veľkým pomocníkom, partnerom, pokiaľ 
aj štátne orgány budú obciam nápomocné. Nič nie je nemožné. 

Autentický prehovor pána Viktora o novom zamestnaní
Volám sa Viktor Šípka, mám 36 rokov. Pred 2 mesiacmi som sa zamestnal ako 
záhradník. Práca ma baví. Dostávam 2,20 € na hodinu. Som tam od 8 do 11 
hodine na obecnom úrade. Moja otázka či dostávajú iné zariadenia vreckové. 
My dostávame 25 € na mesiac. Za moju robotu dostávam aj plat, niekedy je to 
40 € niekedy 80 € na mesiac. Bývam v ladomerskej Vieske. Býval som v Banskej 
Štiavnici. Otec mi vybavil dôchodok pred 10 rokmi. Mávam aj návštevy moju 
tetu. Som sa chcel zamestnať u prezidenta, no on má na to firmu. 

To je všetko.




