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KOMPLEXNÉ  SOCIÁLNE  SLUŽBY  

PRE  DETI  A  MLADÝCH  ĽUDÍ  

SO  ZDRAVOTNÝM  ZNEVÝHODNENÍM  

V  REGIÓNE  STARÁ  ĽUBOVŇA 



CIEĽ NÁŠHO ÚSILIA 
Ponúknuť deťom a mladým ľuďom s kombinovaným 

zdravotným znevýhodnením profesionálnu 
starostlivosť. 

 

Zvýšiť nezávislosť tejto cieľovej skupiny. Skvalitniť ich 
život v rodinách.  

 

Integrovať týchto ľudí do majoritnej spoločnosti. 
 

Vyhodnotiť ciele projektu ŠFM pomocou SWOT 
analýzy. Implementáciou určiť  stratégie na udržanie 
komplexných sociálnych služieb pre deti a mladých 
ľudí so zdravotným znevýhodnením v regióne Stará 
Ľubovňa. 



DENNÉ  CENTRUM 
Hypotézy aktivít a ich verifikácia 
 V regióne Stará Ľubovňa potrebuje poradenskú pomoc väčšina rodín,  

v ktorých sa nachádza dieťa alebo mladý človek so zdravotným 
znevýhodnením.  

 Predpokladalo sa, že poradca vyhľadá znevýhodnené deti a mladých 
ľudí a pripraví ich  na príjem  komplexnej starostlivosti formou 
terénneho programu, alebo  niektorej z ambulantných služieb.  

 Hypotézy sa potvrdili, čo deklarujú kvantitatívne výsledky tejto 
aktivity. Spolu sme od roku 2012 poskytli pomoc 421 jednotlivcom.  

 Vedľajším výstupom terénnej práce bolo zistenie skutočnosti,  
že najmenej informované boli rodiny s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením vo veku do 7 rokov života. Vzhľadom k tomu,  
sme v roku 2015 zaregistrovali aktivitu Denného centra  ako  službu 
včasnej  intervencie. V rámci tejto služby poskytujeme :  

špecializované poradenstvo,  
sociálna rehabilitácia  
stimulácia komplexného vývoja dieťaťa a preventívna aktivita. 

 

Aktivita projektu 



REHABILITAČNÉ  STREDISKO 
Hypotézy aktivít a ich verifikácia 

 Malo poskytnúť sociálnu službu deťom a mladým ľuďom so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú odkázaní na 2-5 stupeň odkázanosti na inú fyzickú 

osobu.  

 Predpokladalo sa, že bude aktivovať vnútorné schopností ľudí so zdravotným 

znevýhodnením na prekonanie osobných a sociálnych dôsledkov zdravotného 

znevýhodnenia.  

 Hypotéza sa potvrdila. 

 Do rehabilitácie sa zapája denne 44 zazmluvnených klientov. Cez túto 

aktivitu sa u nich podarilo aktivovať ich vnútorné schopnosti, ktoré sú 

deklarované v spisovej dokumentácii klienta.  

 Indikátory tejto aktivity sa naplnili hneď po prvom roku implementácie 

ŠFM. Z toho dôvodu sme Rehabilitačné stredisko registrovali na PSK ako 

sociálnu službu.  

 

Aktivita projektu 



PREPRAVA 

Hypotézy aktivít a ich verifikácia 

 Mala zabezpečiť ľahšiu dostupnosť detí a mladých ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, prevažne zo vzdialenejších obcí regiónu Stará Ľubovňa,  ku 
komplexným službám poskytovaným v rámci projektu ŠFM.  

 Región Stará Ľubovňa je charakteristický odchodom otcov za prácou do 
zahraničia a matky majú malú možnosť mobility.  

 Hypotéza sa potvrdila. Poskytovaním prepravy sa podarilo pomôcť  
18 klientom, ktorých dodnes prepravujeme špeciálne upraveným 
motorovým vozidlom. 

 Preprava sa zakomponovala do komplexu služieb Domu sv. Anny,  
na ktorú prispievajú klienti prepravy a obce. 

Aktivita projektu 



PODPOROVANÉ ZAMESTNÁVANIE A BÝVANIE 
Hypotézy aktivít a ich verifikácia 
 Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením nie sú pripravení na zvládnutie práce 

v chránenej dielni, prípadne na prácu na otvorenom  trhu. Vzhľadom k tomu ich  
bolo potrebné posunúť do vyššieho stupňa pracovnej nezávislosti.  

 V aktivite podporované bývanie sa predpokladalo, že mladý človek so 
zdravotným znevýhodnením je závislý od svojej pôvodnej rodiny. Vzhľadom 
k tomu bolo potrebné sprevádzať ho celým procesom  adaptácie na nové 
prostredie s aspektom zachovania citových väzieb na rodinu.  

 Hypotéza podporovaného zamestnávania sa počas implementácie 
potvrdila.  

 V prvom roku fungovania remeselníckej dielne sa museli nároky na 
pracovný čas  upravovať.  

 V druhom roku  vznikali adaptačné problémy spojené s novými zákazkami.   
 V aktivite podporované bývanie sa proces osobnej nezávislosti 

uskutočňoval pomaly. Dospeli sme k názoru, že  zdravotne znevýhodnený 
človek  je silne závislý na pôvodnej rodine. Tá vo väčšine prípadov 
nedôverovala myšlienke nezávislého života svojho zdravotne 
znevýhodneného člena domácnosti.  

 Podporované bývanie bolo ako sociálna služba registrované. Vzhľadom na 
finančnú náročnosť bolo transformované na tréningový byt. 

Aktivita projektu 



INDIKÁTORY SWOT ANALÝZY 
 SILNÉ STRÁNKY 

 Odborný personál 
 Bezbariérové priestory 
 Široká prístupnosť technického 

vybavenia 
 17 ročná prax v práci s deťmi 

a mladými ľuďmi  so zdravotným 
znevýhodnením 

 Ambulantná forma starostlivosti 
 

 SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatok času pre prácu s rodinou 
 Obhajoba práv ľudí so zdravotným 

znevýhodnením  
 Chorobnosť  
 Fyzická a psychická záťaž  
 Absencia právnej subjektivity  

 

 PRÍLEŽITOSTI 
 

 Dobrovoľnícka činnosť  
 Partnerstvá 
 Zabezpečenie odbornej praxe 

študentom 
 Granty 

 
 

 HROZBY 
 

 Mzdové náklady 
 Úhrady za sociálnu službu 
 Financovanie 
 Legislatíva 
 Rodina klienta 

 



VÝSLEDOK SWOT ANALÝZY 



VÝSLEDKY SWOT ANALÝZY 
 Na základe grafického zobrazenia bola výsledkom stratégia na 

udržanie aktivít, tzv. ústupová stratégia; 

 ústupová stratégia znamenala, že projektom švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce sa zabezpečil progresívny rast organizácie. Znižovaním aktivít 
rastu sa predišlo riziku neudržania jednotlivých typov sociálnych služieb. 

 Kritéria tvorili účelnosť, realizovateľnosť, prijateľnosť: 

 kritériom účelnosti bolo, aby Dom sv. Anny poskytoval komplexnú 
starostlivosť formou aktivít švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Tieto 
aktivity bolo potrebné zabezpečiť, rozvinúť a následne stabilizovať. 
Aplikovali sme stratégiu ústupu ako stratégiu progresívneho typu, ktorá 
predpokladala cestu úspechu. To sa zabezpečilo difúziou skúseností 
Domu sv. Anny a  kapitálom projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce; 

 kritériom realizovateľnosti sa hodnotili vnútorné a vonkajšie 
podmienky, ktoré sa vyhodnotili v syntéze výsledkov, a tým sa stanovili 
perspektívy; 

 pri kritériu prijateľnosti stratégie, sa hodnotili očakávania projektu, 
potreby,  priority cieľovej skupiny Domu sv. Anny;  

 



ODPORÚČANIA 
1) Na základe SWOT analýzy a určením stratégie ústupu bolo potrebné znížiť 

rast, ktorý sa dosiahol realizáciou projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. 

2) Denné centrum bolo potrebné registrovať ako službu včasnej intervencie.  
A to z dôvodu, že v slabých stránkach zariadenia sa objavil nedostatok času 
pre prácu s rodinou a obhajoba práv ľudí so zdravotným znevýhodnením. 

3) Preprava sa zakomponovala do komplexu služieb Domu sv. Anny,  
na ktorú prispievajú klienti prepravy a obce.  

4) Podporované bývanie bolo registrované. Vzhľadom na finančnú náročnosť 
bolo transformované na tréningový byt. 

5) Fyzická záťaž zamestnancov, ako slabá stránka zariadenia, bola upravená 
formou uplatňovania štandardov vo vzťahu zamestnancov k počtu klientov 
podľa zákona o sociálnych službách. Chorobnosť by bolo možné znižovať 
preventívnymi opatreniami formou kurzov na zvládanie záťažových situácii 
zamestnancov. 

6) Úhrada za sociálnu službu sa nestane hrozbou ak sa financovanie rozloží na 
viac zdrojov.   

7) Mzdy by mal zriaďovateľ valorizovať, aby sa znížila fluktuácia zamestnancov.  

 

 



VÝSLEDKY IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU  
1. Každé tretie dieťa prijaté do Domu sv. Anny od roku 2012 je autistom.  

2. Fyzioterapeutické služby posunuli vývin zdravotne znevýhodnených 
detí v oblasti sebaoslužných činností a znižujú odkázanosť dieťaťa na 
jeho rodinu. 

3. Rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením sú pod  
emocionálnym tlakom a zvyšuje sa riziko rozpadu rodiny. 

4. Rodina  po narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  stráca 
svoj spoločenský status. 

5. Vznikajú problémy u zdravých  detí vyplývajúce zo súrodenectva 
s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. 

6. Dospelí klienti  potrebujú kvalitnú pracovnú rehabilitáciu. Vďaka nej 
môžeme predchádzať  alebo odstrániť poruchy správania. Po kvalitnej 
systematickej pracovnej  rehabilitácii sa podarilo znížiť  frekvenciu EPI 
záchvatov, a ak by sa to kombinovalo s Biofeedbackom mohli by sme 
stav EPI kríz   stabilizovať na dlhšiu dobu.    

 



7. U dospelých klientov schopných žiť v samostatnom bývaní 
s podporou sa ukazuje ako problémová cieľová skupina ľudí 
s duševnými chorobami.   

8. Gravidita ženy, ktorá čaká dieťa zo zdravotným znevýhodnením  
– nikto sa tejto problematike  nevenuje a mnohokrát ani rodina.  
Žena ostáva sama bez podpory a hrozí pravdepodobnosť potratu. 

9. Zariadenie má od roku 2012 už 8 autistických detí, ktoré si vyžadujú 
mimoriadnu pozornosť pri stimulácii vnemov.  V organizácii pracuje 
20 zamestnancov. Starostlivosť prebieha v ambulantnej forme  
pre 44 klientov a 9 klientom sa poskytuje služba včasnej intervencie  
v externej forme. 

10.Dospelí ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí si založia svoje 
rodiny sa s veľkou pravdepodobnosťou dostanú do chudoby, keďže  
si nemôžu nájsť trvalú prácu v chránených dielňach a živia rodiny 
s invalidných dôchodkov, resp. prichádza zhoršenie zdravotného 
stavu a pôvodné povolanie nemôžu vykonávať. 

 

VÝSLEDKY IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU  



VÍZIA  A  OPATRENIA 
1) Systém pomoci rodine  –  VČASNÁ INTERVENCIA  

(pomoc rodine v ktorej sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením) 

Ambulantnou formou  –  opatrovateľ, sociálny pracovník  

        Terénnou formou  –  sociálny pracovník 

 cez špecializované sociálne poradenstvo a  sociálnu rehabilitáciu 
v domácom prostredí          

                                                                          

 Vytvorili sa stupne starostlivosti podľa vývinového obdobia dieťaťa do 7 rokov 
veku.  Špeciálny pedagóg  absolvoval vzdelávanie pre  prácu s  biofeedbackom 
pre poznanie  procesov v mozgu. Zakúpil sa prístroj, ktorý tieto procesy 
vyhodnocuje. 

 Zriadila sa Špeciálna základná škola sv. Anny, s počtom žiakov 10. 

 Zabezpečiť podľa možnosti zariadenia  starostlivosť o maloleté deti tak, aby 
matka po materskej dovolenke mohla nastúpiť do práce. A tým realizovať 
prevenciu  proti tomu, aby sa rodina so zdravotne znevýhodnením dieťaťom 
ocitla na hranici  chudoby. 

 Podarilo sa zmeniť spôsob myslenia verejnosti k ľuďom so zdravotným 
znevýhodnením formou medializácie a prácou s verejnosťou.  

 



2)  Rozpracovať systém poskytovania  fyzioterapeutických  služieb cez 
zdravotné poisťovne   
 

 ambulantným klientom – poskytuje liečebnú rehabilitáciu 
fyzioterapeut, prostredníctvom ADOS. 

 
 

3) Rozpracovať systém poskytovania podporovaného bývania o širší rozsah 
ako mu to určuje zákon: 
 

 na podporu  duševne chorých bola vytvorená  bytová jednotka 
podporovaného  bývania, aby osoby so zdravotným znevýhodnením 
neboli nútení žiť v ústavoch, kde podľa nášho názoru nepatria. 
Vytvorili sme  inštitút  tzv. dosahu  zamestnanca pre krízové 
intervencie. Podporované bývanie sme neskôr registrovali. Avšak 
vzhľadom na finančnú náročnosť bolo transformované na tréningový 
byt, 

 vyhľadávali sme prácu pre zdravotne znevýhodnených na trhu práce. 
Tútorovali sme týchto ľudí,  podľa zbytkových pracovných schopností,  

 chránenú dielňu sme prepojili s dospelými klientmi, ktorí boli 
začlenení do 2 stupňa pracovnej rehabilitácie.   

 



ĎAKUJEM    

ZA  

POZORNOSŤ 
PhDr. Soňa Gaborčáková 
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Stará Ľubovňa, 2016 


