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Kapitola 7 Monitoring sociálnych služieb a ich smerovanie na Slovensku 

 

Zameranie kapitoly: 

Zosumarizovať vývoj v sociálnych službách na Slovensku od roku 2009 a predstaviť 

niektoré kľúčové stratégie a zámery, ktoré budú ovplyvňovať vývoj v sociálnych službách 

a určovať jeho politiku.  

 

MPSVR SR ako ústredný orgán štátnej správy na úseku sociálnych služieb podporoval 

od roku 2009 realizáciu systematickej výskumnej činnosti zameranej na oblasť sociálnych 

služieb, osobitne na monitoring zavádzania a implementácie nových kompetencií, ktoré 

regionálna a miestna samospráva plnili od tohto obdobia na úseku sociálnych služieb. 

Výskumne sa v tejto oblasti samozrejme angažovali aj iné pracoviská (napr. univerzity) či 

mimovládne organizácie (napr. Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA či Fórum pre 

pomoc starším). Na základe dostupných výskumných zdrojov v krátkosti zosumarizujeme, 

ako sa vyvíjali vybrané aspekty sociálnych služieb na Slovensku od roku 2009. Následne 

uvedieme niekoľko kľúčových strategických dokumentov a organizačných štruktúr, ktoré 

budú ovplyvňovať smerovanie sociálnych služieb na Slovensku v najbližšom období. 

 

7.1 Sociálne služby na Slovensku vo výskumnej analýze  

Opierame sa o výsledky našej predchádzajúcej výskumnej práce (Repková, 2011, 

2011c), čiastočne doplnené o výsledky iných autorov a inštitúcií (napr. Fóra na pomoc 

starším, 2010). Systematický monitoring implementácie nového systému sociálnych služieb 

na Slovensku za obdobie rokov 2009-2010 poukázal na niektoré zaujímavé skutočnosti.  

• Nesystémové financovanie 

V rokoch 2009-2010 boli približne dve tretiny všetkých nákladov na nové kompetencie 

miest, obcí a regiónov v oblasti sociálnych služieb pokrývané z mimoriadnych štátnych 

dotácií poskytovaných refundačných spôsobom (preplatenie už vzniknutých výdavkov). 

Dotácie sa poskytovali na základe špecifického režimu štátnej pomoci zameranej na 

prekonávanie dopadov hospodárskej a ekonomickej krízy na slovenskú spoločnosť. Len 

jedna tretina výdavkov bola financovaná z rozpočtov miest a obcí tak, ako to originálne 

upravovala platná legislatíva. Aj preto napr. polovica starších respondentov v prieskume 

Fóra na pomoc starším – národná sieť hodnotila vo výskume z roku 2010 ako hlavnú 

príčinu zníženej dostupnosti sociálnych služieb finančné problémy obce. 
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• Nízka zapojenosť orgánov miestnej samosprávy do poskytovania sociálnych služieb 

K decembru 2010 dosahoval počet obcí a miest registrovaných ako poskytovatelia 

sociálnych služieb necelú štvrtinu. Podľa skúseností väčších miest a obcí (najmä krajskej 

úrovne) sa menšie obce snažili „vyhnúť plneniu“ povinností v oblasti sociálnych služieb, 

a to nielen z dôvodov finančných, ale aj personálnych a presúvať ich na regionálnu úroveň. 

• Špecifická pripravenosť miestnej a regionálnej samosprávy 

„Drahé“ pobytové služby poskytovala predovšetkým regionálna samospráva, čím 

využívala svoje kapacity (personálne, organizačné, inštitucionálne) vybudované 

z predchádzajúceho obdobia. Ak obce a mestá „nakupovali“ sociálne služby pre svojich 

obyvateľov v inom meste, obci alebo VÚC, najčastejšie šlo práve o pobytové služby, ktoré 

majú v kompetencii (služby zariadenia pre seniorov). Miestna samospráva preukazovala 

svoju skúsenosť skôr s opatrovateľskou službou zabezpečovanou v domácnosti odkázanej 

osoby získanou ešte pred účinnosťou novej právnej úpravy. 

• Výrazná dominancia sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti (pre staršie osoby a osoby 

so zdravotným postihnutím) 

Dominanciu sociálnych služieb v oblasti dlhodobej starostlivosti voči iným oblastiam 

sociálnych služieb (napr. pre osoby bez domova, pre rodiny s deťmi) bolo možné evidovať 

cez viaceré ukazovatele: cez počty žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, 

cez vynaložené finančné prostriedky či cez počet verejných a neverejných poskytovateľov, 

ktorí zabezpečovali jednotlivé druhy sociálnych služieb. Vo všetkých týchto 

ukazovateľoch pripadalo vyše 70% na oblasť dlhodobej starostlivosti o odkázané staršie 

osoby a osoby so zdravotným postihnutím.  

• Všeobecná preferencia tradičných druhov sociálnych služieb 

V rokoch 2009-2010 boli na miestnej úrovni najžiadanejšími druhmi sociálnych služieb 

opatrovateľská služba a zariadenie pre seniorov (takmer 90% z celkového počtu žiadostí 

o posúdenie odkázanosti). Z nových druhov to boli len postupne sa presadzujúce služby 

nocľahárne, neskôr nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové denné centrá pre deti a 

rodinu. Tradičný profil sociálnych služieb dominoval aj na úrovni regionálnej samosprávy, 

kde sa vyše 90% všetkých žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu týkalo 

služieb v domove sociálnych služieb.  

• Dominancia sociálnych služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi 

Podľa Centrálneho registra poskytovateľov bolo k polovici roku 2011 registrovaných 62% 

verejných a 38% neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Pomer bol však odlišný 



66 
 

v rámci jednotlivých oblastí sociálnych služieb. V službách dlhodobej starostlivosti o 

odkázané osoby a v podporných službách bolo zastúpenie verejných poskytovateľov 

najvyššie, v nových oblastiach sociálnych služieb – napr. organizovaných na IKT báze – 

bolo vyššie zastúpenie neverejných. 

• Dominancia verejných poskytovateľov v tradičných druhoch sociálnych služieb 

Spojenie verejných poskytovateľov s „tradíciami“ malo aj ďalšiu polohu. Nielenže sa 

častejšie angažovali v tradičných oblastiach sociálnych služieb, zároveň boli v rámci 

tradičných oblastí výrazne vyššie zastúpení v tradičných druhoch sociálnych služieb – 

napr. v opatrovateľskej službe, zariadení pre seniorov či v zariadení opatrovateľskej 

služby. Naopak, v nových druhoch sociálnych služieb v rámci tejto oblasti – napr. v 

rehabilitačnom stredisku, požičiavaní pomôcok, pri tlmočníckej službe – bolo ich 

zastúpenie voči neverejným poskytovateľom nižšie. Ukazuje sa teda, že tradičné oblasti  

i druhy sociálnych služieb sú doménou verejných poskytovateľov, zatiaľ čo v netradičných 

(nových) sa angažujú najmä neverejní. 

 

Do pozornosti: 
Pripúšťame, že situácia s poskytovaním sociálnych služieb sa medzičasom čiastočne zmenila, 
k čomu však v nemáme potrebnú výskumnú evidenciu, nakoľko Inštitút pre výskum práce 
a rodiny fungujúci v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR od roku 2011 už monitorovaciu 
činnosť na úseku sociálnych služieb nevykonáva. Ťažko však možno predpokladať nejaké 
zásadnejšie zmeny, ak vieme, že doposiaľ nebolo prijaté zásadné rozhodnutie v oblasti 
fiškálnej decentralizácie a centrálne dotovanie od roku 2012 sa týka len vybraných druhov 
sociálnych služieb, navyše len na miestnej úrovni. 
 

Problémy a otvorené otázky s poskytovaním sociálnych služieb nemala a nemá len 

Slovenská republika, ale aj iné európske krajiny. Boli a dodnes sú vyvolané nielen dopadom 

globálnej finančnej krízy, ale aj demografickým vývojom permanentne zvyšujúcim počet ľudí 

odkázaných na verejnú pomoc formou sociálnych služieb a zaťažujúcim verejné rozpočty. 

Preto sú problémy krajín často podobné. Na ilustráciu možno uviesť niekoľko zistení z 

výskumov o dostupnosti, kvalite a iných súvisiacich otázkach týkajúcich sa sociálnych 

služieb, osobitne sociálnych služieb pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 

v Českej republike. Tieto rovnako potvrdzujú, že najväčším problémom je financovanie 

sociálnych služieb a ich nedostatočné personálne zabezpečenie, čo spôsobuje predlžovanie 

čakacej doby pre žiadateľov o poskytnutie potrebnej sociálnej služby. Za najdostupnejšie 

a najčastejšie poskytované sa považujú tradičné sociálne služby ako opatrovateľská služba, 

domovy pre seniorov a domovy pre osoby so zdravotným postihnutím. Naopak, obmedzená 
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dostupnosť je k novým, moderným typom pobytových sociálnych služieb organizovaným 

komunitne, konkrétne k domovom so zvláštnym režimom a k podpore samostatného bývania  

(Bareš, 2009, 2010a, 2010b; Průša, 2010). 

 

7.2 Dôležité dokumenty a organizačné štruktúry 

Uvedieme najskôr základné medzinárodné iniciatívy a následne sa zameriame na 

dôležité iniciatívy a organizačné štruktúry na Slovensku. 

 

Stratégia „Európa 2020“ 

Európa 202032

EÚ si stanovila päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, 

vzdelávania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy a energetiky, ktoré by sa mali splniť do 

roku 2020, konkrétne:  

 je stratégiou EÚ, ktorá má počas tohto desaťročia (2011-2020) 

zabezpečiť v európskom priestore hospodársky rast. Vychádza zo zámeru vybudovať vo svete 

plnom zmien inteligentné, udržateľné a inkluzívne európske spoločenstvo a hospodárstvo. 

Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom 

dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. 

(1) Oblasť zamestnanosti: zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 

75%. 

(2) Oblasť výskumu a vývoja: zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3% HDP. 

(3) Oblasť klímy a energie: znížiť emisie skleníkových plynov o 20% (alebo za predpokladu 

širšej globálnej dohody až o 30%) oproti úrovniam z roku 1990; získavať 20% energie z 

obnoviteľných zdrojov; dosiahnuť 20%-ný nárast efektívnosti vo využívaní energie. 

(4) Oblasť vzdelávania: znížiť pod 10% podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú 

dochádzku; zabezpečiť minimálne 40% podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú 

ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

(5) Oblasť chudoby a sociálneho vylúčenia: aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým 

hrozí chudoba a sociálne vylúčenie; zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 

rokov na 75%. 

Všetky členské štáty za uvedeným účelom prijímajú vlastné vnútroštátne ciele v 

každej z týchto oblastí. Pre Slovensko o nich budeme hovoriť ďalej. 

 
                                                 
32 Dostupné na internete 01.09.2012 a adrese: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm  

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm�
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Tradícia tzv. „Európskych rokov“ 

Európska rada a Európsky parlament spoločným rozhodnutím členských štátov EÚ 

zasväcujú každý rok nejakej významnej sociálnej priorite, ktorá sa následne premieta do 

intenzívnej sociálno-politickej činnosti jednotlivých krajín viažucej sa na túto vecnú oblasť. 

Z hľadiska sociálnych služieb bol významným napr. rok 2010 vyhlásený za Európsky rok 

boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu či rok 2011 vyhlásený za Európsky rok 

dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo. Na Európsky rok venovaný 

dobrovoľníctvu nadväzuje rok 2012, ktorý Európsky parlament a Rada vyhlásili za Európsky 

rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012 zameraný na podporu budovania 

kultúry aktívneho starnutia ako celoživotného procesu a spôsobu ako čeliť 

dopadom demografického vývoja v Európe. Rok 2013 bude venovaný otázkam európskeho 

občianstva (Európsky rok občianstva) s výzvami na zvýšenie povedomia Európanov o ich 

európskych právach, ku ktorým patria aj práva v oblasti sociálnych služieb. 

 

Európske priority výskumu starnutia do roku 2020 

V nadväznosti na prijatú Stratégiu Európa 2020 bol v rámci iniciatívy FUTURAGE 

v roku 2011 prijatý dokument A Road Map for Ageing Research (Smerovanie výskumu 

starnutia)33

 

 ako výsledok dvojročných konzultácií s kľúčovými národnými aktérmi 

k problematike výskumu starnutia, vrátane koncových užívateľov. Celý negociačný proces 

viedol k mimoriadne širokému konsenzu o siedmich hlavných prioritách európskeho 

výskumu starnutia do roku 2020, ktoré budú inšpiráciou pre výskum aj na Slovensku: (1) 

Zdravé starnutie pre viac rokov života, (2) Udržiavanie a znovu obnovovanie duševných 

kapacít, (3) Inklúzia a účasť v komunite a na pracovnom trhu, (4) Garantovanie kvality 

a udržateľnosť systémov sociálnej ochrany, (5) Dobré starnutie doma a v komunite, (6) 

Nerovné starnutie a vekom podmienené nerovnosti, a (7) Biogerontológia:  od mechanizmov 

k intervencii. 

Národný program reforiem SR na roky 2011-2014  

Vychádzajúc zo spoločnej stratégie Európa 2020 prijala v apríli 2011 vláda SR 

dokument Národný program reforiem SR 2011-201434

                                                 
33 FUTURAGE (2011) A Road Map for European Ageing Research, 

, v ktorom formulovala politické 

záväzky a opatrenia spadajúce do dvoch nosných oblastí: (1) fiškálna konsolidácia v záujme 

http://futurage.group.shef.ac.uk/road-map  
34 Národný program reforiem SR 2012 dostupný na adrese: http://eu2020.gov.sk/narodny-program-reforiem-sr/  
 

http://futurage.group.shef.ac.uk/road-map�
http://eu2020.gov.sk/narodny-program-reforiem-sr/�
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zlepšenia makroekonomickej stability, a (2) štrukturálne reformy zvyšujúce ekonomický rast, 

zamestnanosť a kvalitu života. V oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie (časť 6.2 

dokumentu) sa vláda zaviazala, okrem iného, podporiť sociálne začlenenie rizikových skupín 

obyvateľstva, a to najmä prostredníctvom znižovania chudoby. Prijala záväzok vymaniť 

najmenej 170 tisíc ľudí z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia. S tým súvisí aj záväzok  

zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20-64 rokov na 72% a znížiť mieru 

dlhodobej nezamestnanosti na 3%.  

Súčasťou záväzkov v oblasti sociálnej inklúzie je zabezpečenie dostupnosti a kvality 

sociálnych služieb (časť 6.2.2 dokumentu).V oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie (časť 

6.2 dokumentu) sa vláda zaviazala: 

• zabezpečiť prístup k dostupným, udržateľným a kvalitným sociálnym službám cestou 

zrovnoprávnenia financovania sociálnych služieb a vytvorením podmienok pre 

financovanie nákupu služieb na úrovni prijímateľa, nie na úrovni jednotlivých 

poskytovateľov, 

• zaviesť finančný normatív podľa druhu a formy sociálnej služby na pokrytie nákladov 

sociálnej služby v ich minimálnom rozsahu definovanom zákonom, 

• zaviesť aktivizujúce formy práce s klientom, 

• zefektívniť výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb a hodnotenie podmienok 

kvality, 

• zefektívniť a rozšíriť systém viac zdrojového financovania sociálnych služieb v záujme 

súčinnosti verejných a iných zdrojov. 

 

Programové vyhlásenie vlády SR 2012 

 Dokument Programové vyhlásenie vlády SR35

Bližšie sa sociálnym službám venuje 6. časť dokumentu venovaná  „Kvalite života ako 

výsledku súdržnej spoločnosti“. Stabilný rámec sociálnej politiky majú vytvárať opatrenia 

zamerané na starostlivosť o zdravie občanov; na rodinu ako základnú bunku určujúcu kvalitu 

života a istôt občanov; riešenie dlhodobej nezamestnanosti; posilnenie aktivačných schém pre 

 na obdobie rokov 2012-2016 bol prijatý 

v máji 2012. Sociálne služby sú začlenené do širšej kategórie „služieb“ ako súčasti opatrení 

trvalo udržateľného  hospodárskeho rozvoja, v rámci ktorého je zámerom „...rozšíriť, 

podstatne skvalitniť a urobiť cenovo dostupným celé spektrum služieb pre široké vrstvy 

obyvateľstva, osobitne pre staršiu generáciu“ (Programové, 2012:15).  

                                                 
35 Programové vyhlásenie vlády SR dostupné na internete 04.09.2012: http://www.24hod.sk/programove-
vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016-kompletne-znenie-cl193943.html  

http://www.24hod.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016-kompletne-znenie-cl193943.html�
http://www.24hod.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016-kompletne-znenie-cl193943.html�
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dlhodobo nezamestnaných. Osobitná pozornosť sa venuje zvýšeniu kvality života staršej 

generácie ako komplexnej problematiky. Súčasťou tejto agendy by mala byť dostupnosť 

kvalitných, prístupných a špecializovaných zdravotníckych a zodpovedajúcich sociálnych 

služieb. Dokument stavia na tom, že kultúra vzťahov k starším osobám a osobám so 

zdravotným postihnutím musí vychádzať zo súdržnej rodinnej politiky, z aktívnej účasti 

miestnej samosprávy, samosprávnych krajov, občianskych združení a cirkví, ale aj 

zamestnávateľov a odborov. V tejto súvislosti vyznieva optimisticky záväzok vlády vytvoriť 

podmienky na profesijné zabezpečenie výkonu sociálnej práce. 

 

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej výborov 

V roku 2011 vznikla po transformácii predchádzajúcich poradných orgánov Rada 

vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, v rámci ktorej  boli 

ustanovené jednotlivé výbory ako jej stále odborné zložky (napr. Výbor pre seniorov, Výbor 

pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre deti a mládež). Výbory majú iniciačnú 

a poradnú funkciu pri obhajovaní práv vybraných skupín obyvateľstva a oblastí verejného 

záujmu, vrátane sociálnych služieb; sprostredkovávajú spoluprácu rozličných aktérov (štátnej 

správy, samosprávy, občianskeho sektora); zúčastňujú sa na príprave kľúčových dokumentov, 

ale aj na monitoringu už prijatých, vrátane spolupráce pri príprave správ pre účely kontroly 

medzinárodných zmlúv o ľudských právach. Výbory v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR sú zlúčené do Spoločného sekretariátu výborov, ktorý poskytuje technicko-

organizačnú podporu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, Výboru pre seniorov, 

Výboru pre rodovú rovnosť a Výboru pre deti a mládež. Bližšie pozri: 

http://www.employment.gov.sk/spolocny-sekretariat-vyborov.html.  

 

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb 

Pre ďalšie smerovanie sociálnych služieb na Slovensku predstavuje problematika 

deinštitucionalizácie jeden z najdôležitejších strategických zámerov, preto sa mu budeme 

v závere venovať podrobnejšie. Pre korektnosť treba uviesť, že nejde o zásadne nové 

smerovanie v  sociálnych službách, nakoľko už v pôvodnom zákone z roku 2009 boli 

programovo vymedzené rámce pre sociálne služby poskytované na komunitnom princípe, 

v rámci komunitného rozvoja, komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie. Dokonca sa 

v ňom od počiatku stavalo na prednostnom poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach 

s kapacitou nižšou ako 40 miest. 

http://www.employment.gov.sk/spolocny-sekretariat-vyborov.html�
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Podľa J. Pfeiffera (2011), európskeho experta na problematiku deinštitucionalizácie, 

nejde pri deinštitucionalizácii len o to, aby sa znížila kapacita inštitúcií, aj keď počet ľudí 

žijúcich v inštitúcii predstavuje indikátor významne charakterizujúci určité usporiadanie ako 

„inštitucionálne“. Rovnako je dôležité odstránenie toho, čo tvorí tzv. inštitucionálnu kultúru. 

Je charakteristická izoláciou ľudí v inštitúcii od širšej komunity; tým, že klienti žijú spolu; 

chýba im kontrola nad vlastným životom; uplatňujú sa rigidné rutinné postupy; 

charakteristické je „blokové“ zaobchádzanie (so všetkými rovnako); zachovávajú sa 

paternalistické vzťahy; zjavný je sociálny odstup klientov od zamestnancov a zamestnankýň 

inštitúcie; a to, že pravidlá inštitúcie sú dôležitejšie ako potreby jej klientov a klientok. 

Opierajúc sa o OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, o európske priority 

definované v jednotlivých Európskych rokoch (2010-2012) a o európske nariadenia o čerpaní 

štrukturálnych fondov (vrátane  Európskeho fondu regionálneho rozvoja) autor vyzýva, aby sa 

súčasťou agendy podpory sociálnej inklúzie a boja proti chudobe stali aj otázky prechodu 

z inštitucionálnych na komunitne založené služby.  

V snahe o zapracovanie nových deinštitucionalizačných princípov schválila vláda SR 

30. novembra 2011 dokument Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb 

a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. Transformačné a deinštitucionalizačné 

zámery sú vyjadrené v pojme komunitné služby, ktoré sú pre účely stratégie vymedzené ako 

„...súbor vzájomne prepojených a koordinovaných služieb poskytovaných v územne 

ohraničenej komunite, ktoré reagujú na potreby členov komunity a nejavia znaky 

inštitucionálnej starostlivosti“. (Stratégia, 2011:14) Dokument vymedzuje všeobecné 

princípy, zámery a ciele transformácie a deinštitucionalizácie, časový harmonogram jej 

realizácie a ekonomické aspekty prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. 

V rámci realizácie návrhu opatrení na naplnenie Stratégie bol následne v decembri 2011 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR spracovaný dokument Národný akčný plán 

prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 

2012-2015. Okrem všeobecných východísk definuje dokument pre sledované obdobie 

konkrétne úlohy. V roku 2012 by malo byť kreované Národné centrum pre podporu 

deinštitucionalizácie; mal by sa pripraviť Národný projekt na podporu deinštitucionalizácie, 

vrátane vypracovania vzorovej štruktúry transformačného projektu  pre vybrané zariadenia 

sociálnych služieb v rámci výzvy na pilotné transformačné projekty deinštitucionalizácie. 

Súčasťou realizácie NAP bude aj informačná kampaň o potrebe deinštitucionalizácie na 

všetkých úrovniach. Skúsenosti z pilotnej fázy projektov deinštitucionalizácie sa využijú ako 

základ pre celkový proces deinštitucionalizácie zariadení pre deti, mládež a dospelých so 
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zdravotným postihnutím  v druhej fáze napĺňania Stratégie deinštitucionalizácie rokoch 2016-

2020.   

 

Otázky: 

? Ktoré z vyššie uvedených výskumných zistení nezodpovedá Vášmu osobnému poznaniu 

a skúsenosti viažucej sa na oblasť sociálnych služieb? 

? Ktoré z uvedených iniciatív považujete za také, že poskytujú zaujímavú príležitosť pre Vašu 

budúcu profesionálnu kariéru v oblasti sociálnych služieb? 

 

Úlohy: 

* Pátrajte po ďalších (iných) významných dokumentoch, iniciatívach doma i v zahraničí, 

ktoré budú podľa Vás ovplyvňovať vývoj v oblasti sociálnych služieb na miestnej, regionálnej 

národnej či medzinárodnej úrovni. 

* Vyhľadajte na internete informácie o Európskom roku občianstva a identifikujte, aké 

zaujímavé výzvy formuluje pre oblasť sociálnych služieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


