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1. ÚVOD
Milí naši partneri, podporovatelia, milí čitatelia!

D

ržíte v rukách publikáciu, ktorá zachytáva naše úspechy i neúspechy pri implementácii projektu „Komplexné služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktorý sa blíži k svojmu záveru. Bol financovaný z prostriedkov
Švajčiarskej konfederácie prostredníctvom Úradu vlády SR. Jeho získanie bolo pre nás
naozaj darom z neba, a to mesiac potom, čo sme dokončili, posvätili a kompletne presťahovali činnosť Domu svätej Anny (DsA), domova sociálnych služieb pre ťažko zdravotne
postihnuté deti zo skromných priestorov štyroch garsónok na Letnej ulici do novostavby
na Štúrovu ulicu. Projekt prišiel po trinástich rokoch našej drobnej a neúnavnej práce pre
dobro ťažko zdravotne postihnutých detí a mladých najmä z mesta Stará Ľubovňa a zopár
blízkych obcí Hniezdne, Nová Ľubovňa, Kamienka, Orlov.
Je to až symbolické, ale pri viacerých našich dôležitých rozhodnutiach v poskytovaní
služieb pre deti a mladých so zdravotným postihnutím v tomto regióne stál švajčiarsky partner. Pri začatí výstavby nového DsA na Štúrovej ulici to bola národná švajčiarska charita
ešte v roku 2006, pri časti dostavby Asociácia Alessandra Marzano z Pffäfikonu a pri implementácii spomínaného projektu od 1.2.2012 do 31.12.2016 zasa Švajčiarska konfederácia
a ako zahraničný partner projektu Stiftung Wagerenhof Uster.
Čo nám priniesol samotný projekt? Spomeniem aspoň niektoré prínosy. V prvom rade
sa prostredníctvom neho podarilo zaplniť činnosťami a zamestnancami novostavbu, ktorá
sa nám spočiatku po dokončení zdala obrovskou a rozmýšľali sme, ako ju vôbec postupne zaplníme a „uživíme“. Projekt ďalej umožnil rozšíriť našu pomoc pre deti, mladých ale
i dospelých s kombinovaným zdravotným postihnutím do celého okresu Stará Ľubovňa.
V súčasnosti je do projektu prostredníctvom dohody o jeho implementácii zapojených 24
obcí a miest okresu Stará Ľubovňa. Vďaka nemu sme spustili a zaregistrovali nové druhy
sociálnych služieb, ktoré sme dovtedy v rámci služieb DsA neposkytovali, ako sú rehabilitačné stredisko, služba včasnej intervencie, zariadenie podporovaného bývania, chránená dielňa a projekt výrazne prispel aj k spusteniu Špeciálnej cirkevnej základnej školy zo
strany Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove v priestoroch DsA. Zakúpením auta
s úpravou na prepravu zdravotne postihnutých sme spustili ich dennú prepravu do a zo zariadenia. Z usporených finančných prostriedkov z verejného obstarávania a prevádzkových
prostriedkov sme navyše oproti plánu postavili prístavbu k DsA na účely pracovnej rehabilitácie a chránenej dielne, sociálnej rehabilitácie, parkovania služobných áut a vytvoril sa
multifunkčný priestor na organizovanie rôznych spoločenských podujatí v zariadení. Vďaka
zdrojom a zámerom projektu, partnerstvu s naším zahraničným partnerom Wagerenhof
Uster sa podarilo zvýšiť odbornosť personálu jeho účasťou na rôznych druhoch vzdelá4
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vania, kurzoch a stážach počas projektu, ktorých odborná a ľudská hodnota sa ani nedá
vyčísliť. V projekte sa ukázalo, aká dobrá a prospešná je spolupráca viacerých sektorov
spoločenského života – štátneho, samosprávneho miestneho i regionálneho, cirkevného,
charitného a neziskového aj v spolupráci s podnikateľským. Poskytla sa väčšia pestrosť,
odbornosť a veríme, že i nádej rodinám a ich zdravotne ťažko postihnutým členom pre riešenie bežných životných situácií. Podarilo sa nám zvládnuť organizačne, ľudsky a odborne
oveľa viac činností, než sme si na začiatku vôbec predstavovali. Prostredníctvom neho sa
nám podarilo inovatívne spustiť mnohé nové činnosti dosiaľ u nás neriešené ako marketing
organizácie a prácu s verejnosťou alebo napr. organizovať tematicky dni otvorených dverí
v našich zariadeniach, ale hlavne pomohol nám zomknúť sa a urobiť kus poctivej práce pre
dobro iných.
Za to patrí v prvom rade vďaka dobrotivému Bohu za milosti a požehnanie, ktorých
sa nám v osobných životoch i ďalšom pokroku v poskytovaní služieb pre ťažko zdravotne
postihnuté deti v DsA dostalo.

y

y

y

y

y

y

Ďalej chcem poďakovať najmä týmto dobrým ľuďom okolo nás:
nášmu zriaďovateľovi Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu v Prešove, konkrétne vladykovi Jánovi Babjakovi SJ, prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi, rovnako vladykovi
Milanovi Lachovi SJ, pomocnému biskupovi, za ich osobnú priazeň a žičlivosť počas
implementácie celého projektu,
mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Švajčiarskej konfederácie na Slovensku J. E. Christianovi Fotschovi a jeho nástupcovi J. E. Alexandrovi Wittwerovi aj ľuďom
švajčiarskej konfederácie za dlhodobú finančnú pomoc a dôveru k nám, ale i efektívne
nastavenie podmienok implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu,
Ing. Igorovi Federičovi, vedúcemu Úradu vlády SR za dôveru a schválenie nášho projektu a Ing. Ivanovi Ivančinovi, riaditeľovi Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu za vysoko odborný, pružný, efektívny a pritom ľudský
spôsob riadenia nášho projektu, bez tohto vzácneho prístupu by sme mnohé neboli
mohli vôbec dosiahnuť,
nášmu zahraničnému partnerovi projektu Stiftung Wagerenhof Uster a jeho riaditeľom
- ako predchádzajúcemu riaditeľovi p. Luciusovi Voigtovi, tak i súčasnému riaditeľovi p.
Andreasovi Dürstovi a ich kolegom, za možnosť sa od nich učiť, sprevádzanie v mnohých odborných činnostiach počas projektu, verím že naša spolupráca bude i naďalej
pokračovať,
mestu Stará Ľubovňa, ktorého primátor je stálym členom riadiaceho výboru (RV) projektu, jeho predchádzajúcim primátorom Dr. Františkovi Orlovskému, Dr. Valentovi Jaržembovskému a Dr. Michalovi Biganičovi ako i súčasnému primátorovi Dr. Ľubošovi
Tomkovi a poslancom Mesta za dôveru a pomoc vo všetkých dôležitých rozhodnutiach
týkajúcich sa výstavby, ale i samotného poskytovania služieb DsA,
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, jeho bývalej riaditeľke JUDr. Anne
Aftanasovej, ktorá je stálym členom riadiaceho výboru projektu, krstnej mame DsA, za
neustálu pomoc pri implementácii projektu a dlhodobom poskytovaní služieb DsA,
5
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y Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ÚPSK), jeho predsedovi MUDr. Petrovi
Chudíkovi a vedúcej sociálneho odboru ÚPSK PhDr. Margite Poptrajanovski, členke
RV projektu za dôveru a pomoc počas implementácie projektu,
y Občianskemu združeniu No a čo! zo Starej Ľubovne ako partnerovi projektu,
y dlhoročnému supervízorovi našej charity Doc. Jozefovi Kredátusovi za dlhoročné vedenie a spoluprácu pri zvyšovaní odbornosti zamestnancov, ale najmä pri rozbehu odborných činností a služieb projektu v období 2012 – 2015,
y Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce, jej zakladateľovi prof. Vladimírovi Krčmérymu za prevzatie odbornej garancie nad záverečnou konferenciou a PhDr. Stanke
Hunyadiovej, supervízorke projektu našej charity od roku 2015,
y obzvlášť chcem poďakovať mojim kolegom Ing. Eduardovi Malatincovi, môjmu zástupcovi a manažérovi projektu, PhDr. Soni Gáborčákovej, asistentke manažéra a vedúcej
DsA, Ing. Márii Rajňakovej, koordinátorke zahraničnej spolupráce, za ich neúnavnosť,
zanietenosť a službu v našej charite, ako i všetkým mojim kolegom za prácu pre dobro
týchto detí a ich rodín, šírenie dobrého mena našej charity a dlhoročnú obetavú prácu
v prospech núdznych ľudí,
y starostom obcí a primátorom miest z regiónu Stará Ľubovňa, ďalej našim darcom a dobrovoľníkom, sympatizantom, ľuďom dobrej vôle, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri poskytovaní služieb DsA,
y rovnako ďakujeme rodičom našich zdravotne postihnutých detí za dôveru, ktorú nám
neustále preukazujú a za to, že nám dennodenne zverujú svoje deti, že takto môžeme
spolu tvoriť jednu rodinu, kde smútok jedného sa umenší, ak sa rozdelí medzi ostatných, ale radosť jedného sa o to viac znásobí, ak sa ďalej rozšíri v spoločnom duchu
a vzájomnej priazni.
Čo povedať na záver – je to krásny pocit, ak môžeme konštatovať, že oveľa viac, než
sme vôbec dúfali, sa stalo skutočnosťou a my všetci môžeme byť pri tom. Služby DsA
pre ťažko zdravotne postihnuté deti a mladých sa značne rozšírili a skvalitnili. Ale asi najdôležitejšie je to, že my všetci spoločne sme možno zopár detí a ich rodín mohli urobiť
šťastnejšími.
Nech vás všetkých žehná dobrotivý Boh a nech vás za to svojím Božským spôsobom
odmení. Ďakujeme.
PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH Prešov
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2. GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA
PREŠOV

G

réckokatolícka charita Prešov (GKCH) poskytuje služby v rámci Prešovskej archieparchie. Vďaka plnému pracovnému nasadeniu a zanietenosti zamestnancov poskytuje činorodé služby v prevádzkach a zariadeniach v mestách Prešov, Svidník,
Stará Ľubovňa, Humenné, Snina a v obci Sačurov (okres Vranov nad Topľou). Sociálne
a zdravotnícke služby dopĺňa ďalšími službami v prospech klientov. Ročne sa snaží pomôcť
vyše 1800 jednotlivcom a rodinám v núdzi.
Poslanie
Poslaním GKCH je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasu, pohlavie, vek, národnosť, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie.
Právna forma
GKCH Prešov je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
Je evidovaná ako účelové zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve kultúry Slovenskej
republiky. V Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja
je zapísaná od 1.7.1999.
História
Na podnet Jeho Excelencie Mons. Jána Hirku, sídelného prešovského biskupa, obnovila Charita svoju činnosť v roku 1991, kedy sa Ing. Maroš Šatný stal pracovníkom a neskôr
riaditeľom Diecézneho pracoviska Slovenskej katolíckej charity. O päť rokov neskôr, v roku
1996, nadobudla právnu subjektivitu. Od roku 2009 bola premenovaná na Gréckokatolícku
charitu Prešov. PhDr. Peter Valiček pôsobí na GKCH vo funkcii riaditeľa a štatutárneho
zástupcu od roku 2006. Prvým duchovným správcom GKCH bol RNDr. Jozef Voskár a od
januára 2015 sa ním stal PaedDr. Vasil Kormaník.
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3. DOM SVÄTEJ ANNY

D

om svätej Anny (DsA) - miesto kde sa „Nemožné stáva možným“ - začal svoju
históriu písať v roku 1999, kedy na podnet rodičov detí a mladých so zdravotným
znevýhodnením vznikol Domov sociálnych služieb pre deti s kombinovaným postihnutím. Do tohto obdobia v okrese Stará Ľubovňa neexistovalo žiadne zariadenie, ktoré
by zastrešovalo starostlivosť o túto cieľovú skupinu. Hlavným zámerom vzniku DsA bola
integrácia detí s kombinovaným postihnutím, tréning sebaobslužných, kognitívnych aj pracovných schopností a návykov u detí a ich socializácia. Ďalšou z úloh bolo sprostredkovať
rodinám primeranú spoluprácu so špeciálnymi pedagógmi i odborníkmi, a tiež informovať
a školiť o danej problematike. Názov zariadenia – Dom svätej Anny – je spojený so sochou
svätej Anny, darom od našich priateľov z francúzskej charity, ktorí finančne podporili spustenie našich aktivít.
Od svojho vzniku sme sídlili v obytnej ploche pozostávajúcej zo štyroch obytných celkov na Letnej ulici 7 v Starej Ľubovni. Priestory obývané zväčša mladými rodinami boli
ideálne na integráciu detí a mladých s kombinovaným postihnutím do zdravej spoločnosti.
Umiestnenie zariadenia prispievalo aj k odbúravaniu bariér a strachu zdravej populácie voči
postihnutým. Spustením registrovanej služby 2. novembra 1999 sme zabezpečili dovtedy
chýbajúce služby v regióne. Na úplnom začiatku existencie pracovali v zariadení dvaja zamestnanci a službu využívali štyria klienti, ktorých počet narastal až do vyplnenia kapacity
zariadenia.
V roku 2002 sme získali povolenie vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne
poradenstvo. V školskom roku 2002/2003 sa pri DsA zriadila pomocná trieda Detašovaného pracoviska Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni ako súčasť priestorov nášho
zariadenia. Pomocná trieda sa zriadila ako nevyhnutná potreba pre deti, ktoré potrebujú
špeciálne vytvorené podmienky pre vzdelávací proces. Špecializovaná starostlivosť si vyžiadala komplexnú starostlivosť, ktorá sa ucelila vo výchovno-vzdelávacom procese v pomocnej triede. Od októbra 2009 získal DsA status Chráneného pracoviska vytvárajúceho
podmienky pre zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím.
Z dôvodu, že nám priestorové obmedzenia nedovoľovali uspokojovať akútne žiadosti
v prospech detí a mladých sme začali s rekonštrukciou objektu na Štúrovej ulici 5. Na
základe stavebného povolenia sme začali v novembri 2006 rekonštrukciu, prístavbu a modernizáciu nových priestorov. Vďaka podpore švajčiarskej charity, spolupráce s mestom
i miestnou samosprávou a iných darcov, partnerov a priateľov sme mohli 13. decembra
2011 slávnostne posvätiť a následne spustiť do prevádzky nové priestory. Priestor v novom
areáli pomohol k navýšeniu kapacity zariadenia, rozšíreniu poskytovaných služieb, a tiež
zvyšovaniu kvality služieb.
8
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Naša vlastná budova na Štúrovej ulici a prenajaté priestory na Letnej ulici prispeli
k budovaniu strategického plánovania sprevádzania človeka so zdravotným postihnutím
od jeho narodenia až po jeho dospelosť. Realizovať model komplexnej starostlivosti sa
nám podarilo vďaka programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom projektu
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne
Stará Ľubovňa.
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DOHSRNODGDŁHNDŁGÀ]Q¤VVDP·ŁHSULÐLQLĨ
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1LHYŁG\MHāDKN¬PDĨWDNÀWREDURPHWHUSULVHEH
0LORYDĨ]QDPHQ¤QHFKDĨWRKRGUXK¬KRSRFKRSLĨ
ŁHMHNU¤VQ\DKRGQRWQÀ
-HDQ9DQLHU
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4. KOMPLEXNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
PRE DETI A MLADÝCH ĽUDÍ SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
V REGIÓNE STARÁ ĽUBOVŇA
4.1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
Oblasť zamerania:
Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch.
Dĺžka realizácie projektu:
Projekt bol implementovaný v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v období od 27. januára 2012 do 30. apríla 2016. Pôvodné trvanie projektu po dobu 52 mesiacov bolo predĺžené až do decembra 2016.
Rozpočet projektu:
Nenávratný finančný príspevok poskytla Švajčiarska konfederácia na základe Rámcovej dohody so Slovenskou republikou zastupovanou Úradom vlády SR. Celkový rozpočet
predstavoval sumu 1 047 369 €, ktorý bol navýšený na konečnú sumu 1 154 286 €. Projekt
realizovala Gréckokatolícka charita Prešov, ktorá je zriaďovateľom DsA. Miestom realizácie
bol DsA v Starej Ľubovni.
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie nezávislosti detí a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím, skvalitnenie ich života v rodinách a ich integrácia do majoritnej spoločnosti. Špecifickým cieľom bolo sprístupnenie viacstupňových podporných nástrojov pre deti
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín a vytvorenie funkčnej siete sociálnych služieb v okrese. Jedným z cieľov projektu bola aj koordinácia a uplatňovanie opatrení na predchádzanie a riešenie sociálnej exklúzie detí a mladých ohrozených sociálnym
vylúčením v prirodzenom a otvorenom prostredí.
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Cieľová skupina:
x deti a mladí so zdravotným postihnutím,
x rodiny so zdravotne postihnutým členom,
x obce ako zabezpečovatelia a poskytovatelia sociálnych služieb.
Manažment projektu:
Ing. Eduard Malatinec – projektový manažér
PhDr. Soňa Gaborčáková – asistentka projektového manažéra
Mgr. Ondrej Pristáč – projektový ekonóm
Ing. Mária Rajňáková – koordinátorka zahraničnej spolupráce

4.2. PARTNERI PROJEKTU
Pri implementácii projektu sme spolupracovali s dvomi národnými partnermi - Mesto
Stará Ľubovňa a Občianske združenie No a čo? a nadnárodným partnerom - Stiftung Wagerenhof Uster. Ich praktické skúsenosti nám pomáhali počas realizácie projektu efektívne
implementovať jednotlivé aktivity a zapracovať vhodné metódy a formy na dosiahnutie zadaných indikátorov.
Mesto Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa sa nachádza na severe Slovenska v údolí rieky Poprad. S rozlohou 31 km2 je centrom severného Spiša a sídlom okresu Stará
Ľubovňa. Mesto Stará Ľubovňa je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Na svojom území združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
Mesto zastrešujúce obyvateľov, ktorým je potrebné zabezpečovať pomoc a podporu z dôvodu
ich nepriaznivého zdravotného stavu je oficiálnym národným partnerom projektu. Toto inštitucionálne partnerstvo bolo len prirodzeným vyústením dlhoročnej neformálnej spolupráce
s Gréckokatolíckou charitou Prešov. Mesto Stará Ľubovňa stálo aj pri vzniku DsA na Letnej
ulici 7, pričom tieto svoje priestory prenajíma až do dnešných dní. V roku 2006 sa značnou
mierou podieľalo na získaní pozemku, na ktorom stojí nová budova DsA na Štúrovej ulici 5.
www.staralubovna.sk
Stiftung Wagerenfolg Uster
Nadácia Wagerenhof Uster ponúka ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím domov a pestrý životný priestor s vyše 100-ročnou
skúsenosťou. Pre túto cieľovú skupinu zabezpečuje sociálny kontakt,
odbornú starostlivosť, milujúce a aktívne sprevádzanie s podporou osobného rozvoja a sebestačnosti. Spolupráca so švajčiarskym partnerom spočívala predovšetkým v supervízii,
kaučingu a poradenstve, ale aj v oblasti pracovnej rehabilitácie, odovzdávaní skúseností
a technologických postupov pri zhotovovaní a výrobe produktov pracovnej terapie.
www.wagerenhof.ch
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Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

No a čo? O. z.
Občianske združenie No a čo? združuje ľudí s duševnou poruchou a ich príbuzných.
Podporuje túto cieľovú skupinu v aktívnom presadzovaní a uplatňovaní ich ľudských práv
tak, aby rozvíjali svoje schopnosti samostatne riešiť svoje životné problémy a mohli sa
zaradiť späť do spoločnosti. Občianske združenie je členom združenia Otvorme dvere,
otvorme srdcia. Cieľom ich činnosti je prispievanie k zvýšeniu ochrany základných ľudských práv a zvyšovanie právneho vedomia pacientov realizáciou pacientskej advokácie na psychiatrických oddeleniach vo vybraných mestách na Slovensku. Posilňuje ľudí
s duševnou poruchou a motivuje ich ku spolupráci s odborníkmi. Učí ich, ako sa aktívne
zapájať do rozhodovania o spôsobe ich liečby a ako postupne preberať zodpovednosť
za svoje zdravie.
Okrem oficiálnych partnerov sme počas projektu budovali a rozvíjali partnerstvá v regionálnom i národnom meradle. Činnosti jednotlivých inštitúcií miestnej, regionálnej aj národnej samosprávy, mimovládnych alebo neziskových organizácii sú prepojené a navzájom sa
dopĺňajú, a pre efektívne fungovanie bola spolupráca nevyhnutná.

4.3. HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU
4.3.1. DENNÉ CENTRUM
Predpoklad: Aktivita zvýši informovanosť mladých ľudí so ZP, ich rodín i širokej verejnosti o problematike ZP i o možnostiach pomoci.
Poskytované služby:
A. sociálne poradenstvo:
x individuálne poradenstvo,
x skupinové poradenstvo zamerané na rozvoj vlastných individuálnych zručností
a schopností za účelom zvýšenia kvality života,
B. záujmová činnosť zameraná na rozvoj zručností a schopností dieťaťa.
V rámci projektu zabezpečovalo Denné centrum:
x sociálnu diagnostiku detí a mladých ľudí so ZP aj v domácom prostredí,
x organizovanie podpornej svojpomocnej skupiny ľudí so ZP,
x organizovanie spoločných akcií zdravej populácie s deťmi a mladými ľuďmi so ZP,
x pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov občana so ZP; ako aj
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
x plánovanie a koordinovanie dobrovoľníckej činnosti pre komplex služieb DsA,
x poskytnutie pomoci rodine pri tréningu v zácviku používania zdravotnej pomôcky,
možnosť zapožičania zdravotnej pomôcky,
x sprístupnenie bezplatného internetu v priestoroch DsA,
x sprostredkovanie tlmočníckej služby (posunková reč, Braillovo písmo).
12
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Záujmová činnosť detí a mladých

Záujmová činnosť detí a mladých
13
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4.3.2. REHABILITAČNÉ STREDISKO
Predpoklad: Prostredníctvom liečebnej, sociálnej, psychologickej a pracovnej rehabilitácie sa zvýšia fyzické i psychické kompetencie detí a mladých ľudí so ZP.

Liečebná rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, posilňovanie
návykov pri sebaobsluhe. Nácvik používania pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sociálna komunikácia, základy sociálnych zručností.
Simulovaná domácnosť posilňuje návyky pri sebaobsluhe, nácvik priestorovej orientácie, nakupovanie, nácvik pracovných zručností a domáce práce.
Pracovná rehabilitácia prispieva k zlepšovaniu schopností pri zvládaní bežných denných aktivít, pracovných zručností a aktivít voľného času. Osvojenie pracovných návykov
pri vykonávaní pracovných aktivít. Udržanie a rozvoj pracovných schopností klienta. Výstupom pracovnej terapie sú výrobky z dreva, hliny, papiera, textilu, skla, starostlivosť o kvetinové, zeleninové záhony alebo triedenie odpadu. Zhotovené výrobky sú sprístupnené
verejnosti formou výstav.
Liečebná rehabilitácia zlepšuje udržanie telesného a mentálneho stavu klienta, zlepšenie rozsahu pohyblivosti, zlepšenie sebestačnosti, zabránenie zväčšovaniu svalových
kontraktúr. Používame metódy, ako sú mäkké mobilizačné techniky, aplikácia prvkov dychovej a kondičnej pohybovej liečby, použitie Bobath konceptu pri vrodených chybách pohybového aparátu, základné prvky kinestetiky za účelom uvoľňovania svalového tonusu,
hydroterapiu, bazálnu stimuláciu a hipoterapiu.
14

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Hipoterapia s kobylou Usamba

Liečebná telesná výchova so zameraním na určité ciele, ako sú fyzická a psychická
záťaž, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti a zlepšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov. Pre relaxáciu a stimuláciu zmyslov slúži relaxačná miestnosť Snoezelen.
4.3.3. PREPRAVNÁ SLUŽBA
Predpoklad: V rámci tejto aktivity bude realizovaná činnosť prepravy deti a mladých
ľudí so ZP z miesta bývania za účelom zapojenia sa do aktivít projektu.

Preprava detí v DsA
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Preprava detí z domova do zariadenia a späť

V rámci komplexných služieb ponúkame klientom možnosť využitia prepravy deväťmiestnym motorovým vozidlom. Zavedením služby sme odbremenili rodiny, uľahčili deťom
a mladým cestu z okolitých dedín do zariadenia. Vďaka tejto službe 18 detí a mladých sa
z rôznych častí okresu dopraví k nám a späť domov.
4.3.4. PODPOROVANÉ ZAMESTNÁVANIE A BÝVANIE
Predpoklad: Do tejto aktivity budú zapojení klienti, ktorí prejdú pracovnou terapiou v rehabilitačnom stredisko a posunú sa tak do vyššieho stupňa nezávislosti. Aktivita bude otvorená aj ľuďom so ZP, ktorých stupeň pracovnej nezávislosti bude dostačujúci po zácviku
a vzdelávaní pre prácu v chránenej dielni, prípadne na otvorenom trhu.
V rámci podporovaného zamestnávania podľa individuálnych schopností a potrieb
konkrétneho klienta realizujeme tieto formy a metódy práce:
x pracovná asistencia v podobe vedenia klienta v procese hľadania a udržania pracovného miesta,
x pracovná diagnostika realizovaná individuálnym posúdením pracovných zručností
klienta,
x poradenstvo pre klientov a zamestnávateľov,
x tútorstvo, pomoc klientovi pri riešení problémov v mieste výkonu chráneného zamestnania.
16
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Podporované zamestnávanie – tkanie kobercov

Aktivita podporované bývanie sú vhodné pre klientov v procese podporovaného zamestnávania. Počas chráneného bývania v malometrážnych bytoch sa klient pod odborným vedením tútora naučí, ako viesť domácnosť, hospodáriť s financiami, starať sa o svoje
zdravie a po práci si organizovať voľný čas. Cieľom tejto aktivity je naučiť mladých ľudí so

Výroba sviečok v rámci Dňa otvorených dverí na Letnej ulici
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ZP žiť vo vlastnej domácnosti alebo sa vrátiť späť do domáceho prostredia, v ktorom budú
schopní postupne prevziať svoju časť zodpovednosti za chod domácnosti s minimálnou
starostlivosťou.
4.3.5. VÝMENA SKÚSENOSTÍ FORMOU ŠTUDIJNEJ CESTY A KONFERENCIE
Predpoklad: Žiadateľ bude implementovať činnosti aktivít pod odborným dohľadom zahraničného partnera pri implementácii metód a foriem práce, pracovnej rehabilitácie v chránenej dielni a v oblasti práce s verejnosťou. Partner bude poskytovať žiadateľovi koučing
a supervíziu.
Počas trvania projektu sme absolvovali 8 vzájomných stretnutí vrátane záverečnej konferencie k ukončeniu projektu. Vďaka vzájomným návštevám a pracovno-študijným cestám so švajčiarskym partnerom Stiftung Wagerenhof Uster mali naši zamestnanci možnosť
získať nové poznatky, formy a metódy prispievajúce k zvyšovaniu kvality poskytovaných
služieb. Okruhy tém boli vopred dohodnuté a vychádzali z potrieb zamestnancov DsA: supervízia pracovnej a sociálnej rehabilitácie; manažment a práca s verejnosťou; chránená
dielňa a výrobky pracovnej terapie; fyzioterapia s mladými; práca s piktogramami; metóda
Marte Meo; prevencia násilia u klientov s postihnutím; animoterapia a jazdecká terapia;
autizmus.

Návšteva švajčiarskych partnerov v DsA
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Tréner kinestetiky Emile na návšteve Chránenej dielne
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4.4. VÝSLEDKY PROJEKTU
NAPLÁNOVANÝ VÝSLEDOK
PROJEKTU

PLÁNOVANÉ VÝSTUPNÉ
UKAZOVATELE

DOSIAHNUTÉ
VÝSTUPNÉ
UKAZOVATELE
(k 30.4.2016)

Personál vyškolený v rámci
projektu

32 zamestnancov
získa do roku 2016 zvýšenú
kvalifikáciu v sociálnej oblasti

23 zamestnancov

Absolvovanie zahraničných
odborných stáží

6 zamestnancov
nadobudne skúsenosti
z odborných stáží v zahraničí

10 zamestnancov

Počet sociálnych služieb
poskytnutých GKCH v Starej
Ľubovni

6 poskytovaných služieb
v roku 2016, čo predstavuje
nárast oproti roku 2010 o 5
služieb

5 poskytovaných
služieb

Rozšírenie kapacity zariadenia
sociálnych služieb

o 24 klientov
oproti roku 2010 sa rozšíri
o 49 klientov,
kapacita zariadenia poskytovania
t.j. na 65 klientov denne
sociálnych služieb na Štúrovej 5,
t.j. na 40 klientov denne

Zriadenie prepravnej služby

60 osôb mesačne
s 80% spokojnosťou klientov

Vytvorenie pracovných dielní
pre mladých ľudí so ZP

6 osôb so ZP
6 osôb so ZP
zamestnaných v Chránenej dielni

Podporované bývanie pre
mladých so ZP

2 osoby so ZP

4 osoby so ZP

Obce zapojené do pomoci
svojim obyvateľov so ZP

18 obcí

24 obcí

Zlepšená úroveň informovanos- 35 spoločných aktivít
ti zdravej populácie o možnosti- so zdravou populáciou počas
ach a prínose ľudí so ZP
realizácie projektu
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219 osôb mesačne
so 100% spokojnosťou
klientov

47 spoločných aktivít
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Gréckokatolícka charita Prešov
Dom svätej Anny Stará Ľubovňa

KOMPLEXNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DETI
A MLADÝCH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V REGIÓNE
STARÁ ĽUBOVŇA
21. november 2016
PROGRAM KONFERENCIE
Penzión Gurmen
Námestie sv. Mikuláša 1, 064 01 Stará Ľubovňa
ZÁŠTITU NA KONFERENCIOU PREVZAL:
J. E. Alexander Wittwer
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
Dr. h.c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
zriaďovateľ a emeritný rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety n. o. v Bratislave
ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE:
prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.
prorektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. v Bratislave
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
vysokoškolský pedagóg Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o.
v Bratislave a supervízor Gréckokatolíckej charity Prešov
Slovenská
republika

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss
Contribution to the Enlarged European Union.
Tento projekt bol podporený prostredníctvom
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej
Európskej únie.

Ďalší partneri konferencie:

Mesto Stará Ľubovňa
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21. november 2016 (pondelok)
Privítanie a pozdravy hostí (9:00 – 9:20)
Slávnostné otvorenie konferencie (9:20 – 9:30)
1. Blok (9:30 – 10:30)
PhDr. Soňa Gaborčáková
garant služieb v Dome svätej Anny

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so
zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Ing. Eduard Malatinec
projektový manažér

Predstavenie výsledkov a vyhodnotenie projektu
realizovaného v Dome svätej Anny

Prestávka na občerstvenie (10:30 – 10:45)

2. Blok (10:45 – 11:45)
Andreas Dürst
riaditeľ partnerského zariadenie
Wagerenhof Uster

Kvalita života ľudí s kognitívnymi a početnými
poruchami – skúsenosti a vízie zo Švajčiarska

Anita Lütolf-Föllmi
oblasť vzdelávania
zamestnancov

Spolupráca s Gréckokatolíckou charitou Prešov
z pohľadu švajčiarskeho partnera, Wagerenhof Uster,
od roku 2010 do roku 2016

Kultúrny program detí a mladých Domu sv. Anny (11:45 – 12:15)
Obedňajšia prestávka (12:15 – 13:15)

3. Blok (13:15 – 14:15)
PhDr. Margita Poptrajanovski
vedúca odboru sociálneho PSK

Spolupráca verejného a neverejného sektora v procese
implementácie projektu a jej perspektívy

JUDr. Anna Aftanasová
Ústredie PSVaR,
kancelária generálneho riaditeľa

Posilňovanie zamestnanosti zdravotne
znevýhodnených ľudí

PhDr. Anna Lazorčáková
riaditeľka odboru sociálnych vecí
a rodiny ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Vplyv projektu na kvalitu poskytovaných služieb Domu
svätej Anny

Prestávka na občerstvenie (14:15 – 14:30)
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4. Blok (14:30 – 15:30)
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
supervízor

Supervízia zamestnancov Gréckokatolíckej charity
Prešov

MUDr. Eva Svrčková
fyzioterapeut

Výzvy a perspektívy hipoterapie ako súčasť
fyzioterapie mladých

5. Blok (15:30 – 16:00)
SVEDECTVÁ KLIENTOV DOMU SVÄTEJ ANNY A ICH RODÍN
ZÁVER KONFERENCIE

Organizačný tím konferencie
PhDr. Peter Valiček
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Ing. Eduard Malatinec
PhDr. Soňa Gaborčáková
Bc. Monika Markovičová
Mgr. Ondrej Pristáč
Ing. Mária Rajňáková
Mgr. Silvia Popovičová
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5.1. POZDRAVNÉ PREJAVY HOSTÍ KONFERENCIE
J. E. Alexander Wittwer
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie
Preambula federálnej ústavy Švajčiarskej konfederácie hovorí, že „sila ľudu je meraná
blahobytom jeho najslabších členov”. Pomáhať núdznym je silne zakorenené v kresťanských tradíciách nielen vo Švajčiarsku, ale verím, že tiež aj na Slovensku. V tomto kontexte
bolo prirodzené, že posilňovanie a zlepšovanie sociálnych služieb ako aj sociálnej inklúzie
boli definované medzi oblasťami podpory v rámci švajčiarsko-slovenského kooperačného
programu v roku 2007. Jedným z hlavných cieľov švajčiarsko-slovenského kooperačného
programu je prispieť k zmenšovaniu sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej EÚ.
Program, ktorý na Slovensku podporil 20 väčších a 40 menších projektov s rozpočtom
viac ako 60 miliónov eur, sa pomaly blíži k svojmu ukončeniu. Individuálne projekty financované v rámci programu sú v poslednej fáze. Teraz sme schopní vidieť, či sa zhmotnilo to,
čo bolo schválené pred rokmi, či sa plány stali realitou.
Dovolím si tvrdiť, že projekt implementovaný Gréckokatolíckou charitou Prešov v meste
Stará Ľubovňa je v tomto kontexte príkladným. Našli sme skvelých a oddaných partnerov.
S podporou od Švajčiarska a oddanosťou zo strany osôb zúčastnených na projektovej realizácii sa stala táto dobre etablovaná inštitúcia svetlom v regióne Stará Ľubovňa.
Z tohto pohľadu je tiež dôležité, že existovala výmena medzi Gréckokatolíckou charitou
Prešov a Stiftung Wagerenhof vo švajčiarskom meste Uster. Takéto partnerstvá nie sú len
o zdieľaní know-how a skúseností. Sú tiež o vzájomnom uistení partnerov, že robia správnu
vec správnym spôsobom.
Veríme, že aj vďaka našej podstatnej finančnej podpore dokázala Gréckokatolícka charita a menovite Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, urobiť veľký krok vpred za relatívne krátky
čas.
Klientom tejto inštitúcie želám, aby v budúcnosti mali po mnoho rokov úžitok zo zlepšených služieb.
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Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR

Milí čitatelia,
keď sa Švajčiarska federálna rada v roku 2006 vyjadrila, že Švajčiarska konfederácia
prispeje k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej EÚ ako aj
v rámci Slovenskej republiky, pre Slovensko to bola významná príležitosť podporiť v rámci
švajčiarsko-slovenskej spolupráce viac ako dve desiatky projektov. Jednotlivé projekty sú
zamerané rôzne – na bezpečnosť, životné prostredie a infraštruktúra ako aj ľudský a spoločenský rozvoj.
A podarilo sa!
Dlhodobá švajčiarsko-slovenská spolupráca, ktorú spravuje Úrad vlády Slovenskej republiky – Národný kontaktný bod Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce už prináša
svoje ovocie. Výsledky projektov vidíme všetci – čističky, kanalizácie, úspešných štipendistov, ochranu našej prírody, turistické destinácie, ale aj sociálne služby pre deti a mladých
ľudí so zdravotným postihnutím.
Som pyšný na našu spoluprácu s Gréckokatolíckou charitou Prešov, ktorá dokázala
vytvoriť jedinečný druhý domov svojim klientom. Prajem im a ich rodinám veľa šťastne prežitých dní v moderných priestoroch a zamestnancom veľa spokojnosti a zdaru.
Aj za nich mi dovoľte prejaviť veľkú vďaku všetkým, ktorí prispievajú k úspešnej spolupráci, zvlášť našim švajčiarskym partnerom nielen za poskytnuté financie, ale aj za hodnotné rady a skúsenosti pri realizovaní spoločných projektov.
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PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta Stará Ľubovňa

Vážení čitatelia.
Jedna zo základných legislatívnych povinností miest a obcí je poskytovať sociálne služby pre rôzne cieľové skupiny. Jednou z nich sú ľudia so zdravotným postihnutím, osobitne
deti a mládež. Mesto Stará Ľubovňa v oblasti pomoci deťom a mladým so zdravotným
postihnutím dlhodobo spolupracuje s Gréckokatolíckou charitou Prešov od roku 1999, ktorá
v tejto oblasti nielen v našom meste dosahuje pozoruhodné výsledky.
Veľmi významným míľnikom v pôsobení Gréckokatolíckej charity Prešov na území mesta Stará Ľubovňa bolo získanie finančných prostriedkov cez Švajčiarsky finančný mechanizmus na projekt s názvom Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. Projekt je výnimočný svojou komplexnosťou,
časovým obdobím realizácie a rozsahom aktivít pre deti a mládež so zdravotným postihnutím, a to nielen na území nášho mesta, ale aj v okolitých obciach. V rámci projektu, ktorého
je mesto Stará Ľubovňa oficiálnym partnerom, sa podarilo vybudovať jedinečný komplexný
systém v regióne, ktorý v sebe zahŕňa ambulantné, terénne i doplnkové sociálno-zdravotné
služby pre zdravotne postihnutých ľudí.
Som rád, že po štyroch rokoch realizácie aktivít projektu môžeme hodnotiť projekt ako
úspešný, a že sa podarilo naštartovať aktivity, ktoré v našom meste pre telesne postihnutých chýbali. Chcem sa poďakovať celému tímu Gréckokatolíckej charity Prešov za skvelé
výsledky, za prístup, nasadenie a za ľudskosť pri dennodennej práci. Želám veľa úspechov
do ďalšej práce.
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MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Vážení účastníci konferencie!
Hovoriť o humanite je dnes módne, priam sa to vyžaduje. Humanita ale nie sú slová.
V prvom rade sú to činy, ktoré ukážu, že nie sme ľahostajní. Pretože práve v tom sa skrýva
naša humanita – že nie sme ľahostajní k problémom iných, že sa snažíme pomôcť ľuďom,
ktorí to potrebujú. Prešovský samosprávny kraj vyčleňuje ročne na sociálne zabezpečenie
32 miliónov eur. Vo svojich sociálnych zariadeniach zabezpečuje služby pre 2 200 prijímateľov sociálnej pomoci. Okrem toho poskytuje finančný príspevok pre ďalších 1 000 prijímateľov u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. A vnímame, že stále je to málo.
Preto si veľmi vážime každého, kto priloží ruku k dielu a prispeje k zlepšeniu kvality života
tých, ktorí to potrebujú. Projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa je dôkazom, čo všetko je možné zrealizovať, ak
sa podporia tí správni ľudia.
V máji 2001 sa 32-ročný Američan Erik Weihenmayer stal prvým slepcom, ktorý vystúpil
na najvyššiu horu sveta Mount Everest. Poviete si – načo liezol na najvyšší vrchol sveta,
keď z neho aj tak nič nevidel? Prečo sa toľko trápil, keď napokon aj tak nemal zážitok, ktorý
prináša pohľad zo strechy sveta? Čo tým dokázal? Pre človeka, ktorý dobre vidí, hýbe sa,
premýšľa, nemá žiadny hendikep, je to logická otázka. Pre človeka, ktorého príroda o čosi
ochudobnila, je odpoveď veľmi jednoduchá. Dokázal tým, že to dokázal. Sám sebe a mnohým ľuďom okolo seba dokázal, že akýkoľvek hendikep nie je dôvodom na to, aby človek
nemal túžby, nechcel si plniť sny, nemyslel na vrcholy, ktoré chce dosiahnuť. Aj keď z vrcholu Everestu nevidel strechu sveta, určite ju cítil. Vnímal ju všetkými ostatnými zmyslami. Cítil
únavu, vyčerpanie, bolesť, ale aj veľkú radosť, víťazstvo, zadosťučinenie.
O podobných pocitoch určite premýšľajú všetci ľudia, ktorí pracujú s ľuďmi so zdravotným postihnutím. O pocite vyrovnať sa ostatným, mať rovnaké túžby a priania a šancu na
to, aby sa aj splnili. Želám všetkým, ktorí spojili svoj život s humanitou, aby vytrvali a aby im
toto spojenectvo prinieslo vnútornú silu a zadosťučinenie. Stále platí, že netreba ani veľké
peniaze, ani veľké slová, len veľké srdce.
Ďakujem všetkým, ktorí prišli s myšlienkou na realizáciu tohto projektu, a všetkým, ktorí
sa na projekte aktívne podieľali. Prešovský samosprávny kraj je hrdý, že v Starej Ľubovni
sa zrealizoval taký výnimočný zmysluplný projekt.
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5.2. ODBORNÉ PRÍSPEVKY ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
KOMPLEXNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE DETI A MLADÝCH ĽUDÍ SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V REGIÓNE STARÁ ĽUBOVŇA
PhDr. Soňa Gaborčáková
garant sociálnych služieb Domu svätej Anny, asistent projektového manažéra,
poslankyňa NRSR
Kontaktný e-mail: domsvanny@gkcharita-po.sk
ABSTRAKT
Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím sú
predpokladom skvalitnenia života a sprístupnenia podporných nástrojov im a ich rodinám. Cieľom je určenie vhodnej stratégie pre stabilizáciu aktivít projektu „Komplexné
sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, implementovaný Švajčiarskym finančným mechanizmom. Úlohou je realizovať
SWOT analýzu, a tak dospieť k určeniu stratégií. Návrhy by mali priniesť riešenia vo
vzťahu k udržaniu komplexných služieb pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa.
Kľúčové slová: Sociálna služba, Handicap, Disabilita, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, miera funkčnej poruchy, Stratégia ústupová, SWOT analýza.

ÚVOD
Demografický vývoj obyvateľstva na Slovensku poukazuje na to, že dopyt po sociálnych
službách bude mať stúpajúcu tendenciu. Realizáciou projektu, ktorý bol súčasťou mojej
rigoróznej práce sa ovplyvnila nevýrobná sféra, a to hlavne samospráva v okrese Stará
Ľubovňa. V regióne sa vytvorila nová sieť sociálnych služieb a ich variabilita. Cieľovým
skupinám sa ponúkla vyššia nezávislosť a samosprávam sa zabezpečila možnosť ponúknuť svojim obyvateľom profesionálnu starostlivosť. V treťom roku implementácie projektu
bolo potrebné vyhodnotiť ukazovatele, ktoré mali splniť účel projektu, ale zároveň stanoviť
vhodnú stratégiu pre stabilizáciu variability sociálnych služieb po skončení implementácie.
V okrese Stará Ľubovňa bolo v roku 2009 až 310 detí a mladých ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím vo veku 0 – 24 rokov. Okres Stará Ľubovňa má 52 000 obyvateľov, ktorí žijú
v 44 sídlach obcí.
Z uvedeného počtu je až 7% obyvateľov fyzickými osobami s ťažkým zdravotným
postihnutím. V oblasti nepriaznivej sociálnej situácie občanov z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu sú legislatívou rozdelené
osoby medzi obce a vyššie územné celky. V okrese absentovali sociálne služby, ktoré by
riešili život detí a ľudí so zdravotným postihnutím komplexne. Hlavne tieto ukazovatele
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boli rozhodujúcim motívom na rozšírenie a sprístupnenie viacstupňových podporných
nástrojov pestrej palety sociálnych služieb implementovaných formou švajčiarsko-slovenskej spolupráce a ich zapracovania do rigoróznej práce. Tá si kládla za cieľ stanoviť
stratégiu pre udržateľnosť aktivít komplexnej starostlivosti aj po skončení projektu. Táto
požiadavka bola podmienkou pre schválenie projektu. Mnohokrát médiá poukazujú na
skutočnosť, že po skončení projektových dotácií sa končí aj systematická práca s cieľovou skupinou grantov. V práci sa popisuje nový model starostlivosti, ktorý pozostáva
z viacerých typov sociálnych služieb. SWOT analýza, ktorá bola použitá ako metóda na
výber vhodnej stratégie na udržateľnosť, zároveň odhalila vzájomnú súvislosť silných
a slabých stránok Domu svätej. Anny (DsA). V odporúčaniach sa navrhujú riešenia pre
jednotlivé výstupy SWOT analýzy.
TEORETICKO-POJMOVÝ RÁMEC SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Definovať zdravotné postihnutie je zložitá úloha. Existuje viac typov a rôznych úrovní
zdravotného postihnutia. Byť zdravotne postihnutým neznamená to isté všade vo svete.
Rodina s dieťaťom s postihnutím je rodinou s inou sociálnou identitou, je niečím výnimočná.
Jej negatívne ohodnotená odlišnosť sa stáva súčasťou sebaprijatia všetkých jej členov:
rodičov i zdravých súrodencov. Zdravotné postihnutie je príčinou toho, že sa určitým spôsobom mení štýl rodiny a v jej dôsledku sa mení aj správanie členov rodiny.1
Sociálna služba: je odborná činnosť, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto
činností podľa zákona 448/2008 § 2 ods. 1 a v jeho neskoršom znení. „Prijímateľ sociálnej služby: je to fyzická osoba, ktorej sa za podmienok zákona 448/2008 §3 ods.2 a jeho
neskoršom znení poskytuje sociálna služba. Sociálna rehabilitácia: je odborná činnosť na
podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom
zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri
úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym
využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.“ 2
ŠPECIFIKÁ ŽIVOTA ČLOVEKA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Psychológia ľudí chorých a ľudí s rôznym telesným, zmyslovým, či duševným postihnutím sa zaoberá všeobecnými otázkami duševnej činnosti a duševného vývoja týchto
ľudí. Matějček uvádza, že okrem týchto skutočností sa psychológia chorých a zdravotne
postihnutých ľudí zaoberá aj zmenami spôsobenými somatickým ochorením v ľudskej
osobnosti a všetkými dôsledkami mimoriadnych spoločenských situácií, do ktorých sa
títo ľudia dostávajú. Telesné postihnutie alebo choroba nevytvárajú samé o sebe nové
zvláštne vlastnosti človeka, pripravujú mu však náročnejšiu životnú situáciu. Takáto životná situácia prináša zvýšené nároky na prispôsobovanie sa a následkom toho špecifické
nebezpečenstvo pre psychický vývoj postihnutého jedinca. Spôsoby vyrovnávania sa
1

2

VALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M., a kol. 2012. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Pardubice: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1. s. 282.
§ 21 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
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s novou situáciou v rodine, kde sa narodí dieťa s postihnutím sú v zásade dvojaké, a to
aktívne a pasívne.3
„Reakcie rodičov sa môžu meniť v závislosti od priebehu ochorenia. Ak sa zhoršuje stav
dieťaťa, narastá strach a úzkosť rodičov. Rodičia sa usilujú nájsť zmysel života a neprepadnúť depresiám, aj keď sa ich dieťa neuzdravuje, pretože mu chcú byť oporou. Ďalšie
zhoršovanie zdravotného stavu dieťaťa môže byť z hľadiska akceptácie horšie ako prvotný
šok z oznámenia diagnózy.“ 4
Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa narodí. Je východiskom
pre socializačný proces a vzhľadom k tomu musíme poznať aj fázy vyrovnávania sa rodiny
s postihnutím dieťaťa. „Prvá fáza je fázou šoku, ktorý sprevádzajú iracionálne myslenie,
zmätok a dezorientácia. Je to primárna reakcia na subjektívne neprijateľnú skutočnosť,
že dieťa je ťažko choré. Druhou fázou je fáza popretia, v ktorej môžu rodičia až vylúčiť neprijateľnú skutočnosť, že dieťa je choré (informáciu o diagnóze). Táto reakcia je obrannou
pred stratou vlastnej psychickej rovnováhy. Ďalšou fázou je fáza smútku, pocity viny, zlosti,
úzkosti – vtedy sú už rodičia schopní racionálne uvažovať o konkrétnej skutočnosti. Je
potrebné, mohli vyjadriť svoje pocity. Vyskytuje sa u nich úsilie hľadať vinu u druhých, agresívne pocity voči svetu a aj voči sebe samým. Nasleduje fáza rovnováhy, v ktorej nastáva
ústup depresií a úzkosti a prichádza k čiastočnému prijatiu situácie. V tejto fáze sú rodičia
schopní spolupracovať pri liečbe a intenzívnej starostlivosti o dieťa. Posledná fáza je fáza
reorganizácie – v nej rodičia hľadajú cesty do budúcna.“ 5 Je nevyhnutné, aby rodičia učili
dieťa chápať aspekty jeho zdravotného postihnutia.
„Podstatné v psychológii a pedagogike detí s ochorením alebo postihnutím je porozumieť ich životnej situácii. Z tohto potom vyplývajú požiadavky, aby výchovné na každé
takéto dieťa znižovalo alebo úplne odstraňovalo toto potenciálne ohrozenie, ba dokonca
pokiaľ je to možné, aby sa premenilo na pozitívny prínos“.6
Ak je dieťa od začiatku dobre vedené, zachádza sa s ním primerane k jeho potrebám
a možnostiam, nemusíme sa potenciálneho nebezpečenstva obávať. Pri nevhodnom zaobchádzaní a v nepriaznivých podmienkach sa môžu rôzne nebezpečenstvá vyskytnúť
do tej miery, že človek, hoci len s ľahkým postihnutím, sa nemôže spoločensky uplatniť,
ale je enormným zaťažením aj pre svoje okolie. Z tohto možno vyvodiť, že pochopenie
psychológie chorých a zdravotne postihnutých predpokladá znalosť všeobecnej a vývinovej psychológie, o ktorú sa odborník pracujúci s touto cieľovou skupinou musí opierať.7
3

4

5

6

7
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Sociálny pracovník musí poznať pohľad psychológie na životné krízy, aby pomohol zdravotne postihnutému človeku.
„Pohľady na životné krízy z pohľadu psychológie sa môžu odlišovať. Životné krízy sú
sprievodným znakom významných životných udalostí, tak pozitívnych ako aj negatívnych.
Obyčajne sa chápu v dvoch smeroch: buď ako niečo patologické, alebo v pozitívnom zmysle ako potenciálne zdroje vývinového napredovania. Prvý smer skúma vzťah medzi stresovými životnými udalosťami a chorobou alebo psychopatologickým prejavom. Tento smer
chápe životné krízy len ako čosi patologické a zbytočné. Druhým smerom je skúmanie
životných udalostí vo vzťahu k ďalšiemu vývinu jednotlivca. Výsledkom prežívania životnej
krízy môže byť metamorfóza osobnosti, jej prerod, prijatie nového cieľa, nových hodnôt,
novej životnej stratégie a nového sebaponímania.“ 8
SWOT ANALÝZA DOMU SV. ANNY
Cieľom môjho úsilia bolo určiť vhodnú stratégiu pre stabilizáciu aktivít projektu. Úlohou
bolo realizovať SWOT analýzu. Jej implementáciou sme dospeli k ústupovej stratégii, čo
nám prinieslo riešenia vo vzťahu k udržaniu komplexných sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa.
SWOT analýza patrí k najznámejším a najrozšírenejším metódam. Je kombináciou
analýzy interných a externých faktorov prostredia, umožňuje posúdiť silné a slabé stránky organizácie a posúdiť možné riziká a príležitosti anglických výrazov strenght, weakness, opportunities, threats – silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Na základe
vyhodnotenia jednotlivých faktorov a sily ich vplyvu volí organizácia vhodnú stratégiu.
Na jej základe sa uskutočnila syntéza výsledkov, určila sa stratégia pre DsA, ktorá bola
vyhodnotená grafom .
IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNOK, HROZIEB A PRÍLEŽITOSTÍ ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DSA
Silné stránky:
y Odborný personál – v zariadení pracuje 100% zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí vykonávať odborné a iné činnosti.
y Bezbariérové priestory – zariadenie je plne bezbariérové a v regióne patrí k jedinečným
stavbám svojho typu.
y Široká prístupnosť technického vybavenia – projekt švajčiarskeho finančného mechanizmu vybavil zariadenia čiernou a bielou technikou, automobilmi, zdravotníckymi
a kompenzačnými pomôckami.
y 15 ročná prax v práci s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím – DsA začal
svoju činnosť 2.11.1999. Má bohaté skúsenosti a pozná problémy v danej lokalite v oblasti práce s ľuďmi so zdravotným postihnutím.
y Ambulantná forma starostlivosti – zariadenie poskytuje starostlivosť počas dňa, čím
poskytuje odbornú službu klientom zariadenia, a zároveň odľahčuje rodiny. Vplýva pre8

KOŠČO, J., a i. 1987. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987. s. 15-18.
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ventívne na to, aby dieťa resp. mladý človek so zdravotným postihnutím neboli zaradení
do celoročného pobytu pre preťaženosť rodiny.
Slabé stránky:
y Nedostatok času pre prácu s rodinou – zariadenie poskytuje sociálnu službu klientom,
k čomu je prijatých do pracovného pomeru aj určitý počet zamestnancov. Vzhľadom
k tomu nie je možné venovať sa rodine do takej miery, do akej by bolo potrebné s nimi
pracovať.
y Obhajoba práv ľudí so zdravotným postihnutím – v súčasnosti sa obhajoba práv ľudí so
zdravotným postihnutím poskytuje pre klientov zariadenia. Má veľký význam pri integrácii ľudí do bežného spoločenského života. Zariadenie ju poskytuje svojim klientom,
keďže iné dotknuté osoby nejavia záujem o poskytnutie tejto činnosti v priestoroch DsA.
y Chorobnosť – u klientov sa vzhľadom na ich zdravotný stav objavuje častá recidíva
chorôb. Infekčné prostredie je aj samotné zariadenie DsA, keďže rodina klienta ho dopravuje do zariadenia mnohokrát nedoliečeného. Z tohto vzniká druhotný problém – recidíva chorobnosti u zamestnancov.
y Fyzická a psychická záťaž – práca s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím
je náročná na fyzickú i psychickú záťaž, ktorá sa odráža na zdravotnom stave zamestnancov DsA.
y Absencia právnej subjektivity – DsA nemá právnu subjektivitu, čo predlžuje viacero rozhodovacích procesov v organizovaní zariadenia a zužuje rozhodovacie možnosti. Je
organizačnou zložkou Gréckokatolíckej charity Prešov.

y

y

y

y

y

Príležitosti:
Dobrovoľnícka činnosť – zariadenie má dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníkmi. Pravidelne sa zapája do celoštátneho Dňa dobrovoľníkov. V rámci dobrovoľníctva prichádza
do kontaktu s verejnosťou.
Partnerstvá – v rámci tejto oblasti má dlhodobé partnerstvo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, Mestom Stará Ľubovňa, Občianskym združením
No a čo!, ktoré združuje ľudí s psychickým ochorením, zahraničný partner z mesta
Uster z organizácie Wagerenhof a ďalších 13 obcí regiónu Stará Ľubovňa.
Zabezpečenie odbornej praxe študentom – zariadenie je školiacim strediskom Katolíckej univerzity v Ružomberku a Prešovskej univerzity v Prešove. Poskytuje prax aj pre
iné univerzity.
Vzdelávanie personálu - zariadenie poskytuje vzdelávanie v rámci supervízie, ďalšie
odborné vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Granty – zariadenie má skúsenosti s menšími a väčšími projektmi.

Hrozby:
y Mzdy - v zariadení sa vyplácajú zamestnancom mzdy, ktoré sú nižšie ako mzdy v zariadeniach verejných poskytovateľov sociálnych služieb.
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y Úhrada sociálnej služby – v zariadení platia klienti nižší poplatok za sociálnu službu,
ako majú verejní poskytovatelia, ktorý je potrebné zvýšiť. Zvyšovanie poplatkov ohrozuje zotrvanie klienta v zariadení.
y Financovanie – je závislé od príspevkov z verejných zdrojov, ktoré sa často vo vzťahu
k neverejným poskytovateľom sociálnych služieb nevalorizujú.
y Legislatíva – zmeny a novelizácie zákonov ovplyvňujú stabilitu zariadenia.
y Rodina klienta – rodina v plnej miere rozhoduje o živote človeka so zdravotným postihnutím a dáva mu obmedzené možnosti na jeho sebarealizáciu.
INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
Interpretácia výsledkov SWOT analýzy sa spracovala na základe metódy párového
porovnania. Táto metóda je založená na zisťovaní preferenčných vzťahov dvojíc kritérií.
V najjednoduchšej modifikácii metódy párového porovnávania (niekedy nazývanej taktiež
Fullerov trojuholník) sa pre každé kritérium zisťuje počet jeho preferencií vzhľadom ku všetkým ostatným kritériám súboru.
Manažment organizácie DsA považuje za najsilnejšiu stránku svojej inštitúcie odborný personál. Za druhú najsilnejšiu stránku považuje bezbariérové priestory, ktoré zároveň považuje za najvyššiu hodnotu organizácie vo vzťahu k určeniu vhodnej stratégie
inštitúcie. Súčasne však výsledkami poukazuje nato, že ponúkaná paleta širokej prístupnosti technického vybavenia zariadenia má väčšiu váhu v napĺňaní stratégie DsA.
Rovnaké výsledky sa dosiahli pri stanovovaní hodnoty odborného personálu, širokej prístupnosti technického vybavenia a 15 ročnej praxe s deťmi so zdravotným postihnutím.
Ambulantnú formu starostlivosti považovali síce za silnú stránku, ale pomerne s nízkou
váhou a hodnotou oproti iným.
Vonkajšiu najsilnejšiu hrozbu predstavuje financovanie v oblasti poskytovania sociálnych služieb, ktoré môže zariadenie kompenzovať cez vonkajšiu príležitosť, ktorou sú
partnerstvá miest a obcí, ktorých priamou kompetenciou je poskytovanie a financovanie
sociálnych služieb pre svojich občanov a tak sa rozloží riziko vo vzťahu k novej legislatíve.
Tým, že by partnerské obce vstúpili do spolufinancovania služieb, by sa kompenzovala
vnútorná hrozba - úhrada za sociálnu službu.
Ďalšou vnútornou hrozbou sú nízke mzdy, ktoré možno kompenzovať príležitosťou
vzdelávania personálu, ktoré by financoval zriaďovateľ Gréckokatolícka charita Prešov.
Vnútornú hrozbu rodiny klienta možno kompenzovať príležitosťou vzdelávania personálu
i klientov v oblasti obhajoby práv človeka so zdravotným postihnutím. Obhajoba práv
ľudí so zdravotným postihnutím je slabou stránkou, ktorá môže byť kompenzovaná príležitosťou vzdelávania personálu, ktorý by bol v tejto problematike vyškolený. Zároveň,
ako sme už spomínali, kompenzovala by sa tým hrozba rodiny klienta, ktorá má problém
s akceptovaním svojho člena domácnosti so zdravotným postihnutím ako partnera pri výbere jeho možností. Nedostatok času pre prácu s rodinou ako slabej stránky zariadenia
možno čiastočne kompenzovať príležitosťou zabezpečenia praxe študentov respektíve
pomocou dobrovoľníkov. Tým by bolo možné sčasti eliminovať fyzickú a psychickú záťaž
zamestnancov. Fyzická záťaž by mohla byť kompenzovaná silnou stránkou, a to širokou
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dostupnosťou technického vybavenia. Odborný personál ako silná stránka zariadenia
by kompenzoval slabú stránku – chorobnosť formou preventívnych prednášok v oblasti
starostlivosti o zdravie ľudí so zdravotným postihnutím. Slabou stránkou zariadenia je
absencia právnej subjektivity.
Tabuľka č. 1: Vyhodnotenie SWOT analýzy
Silné stránky
Odborný personál

Váha

Hodnota

Súčin

0,30

4

1,20

Bezbariérové priestory

0,20

5

1,00

Široká prístupnosť technického vybavenia

0,23

4

0,92

15 ročná prax so ZP

0,20

4

0,80

Ambulantná forma starostlivosti

0,07

1

0,07

SPOLU

1,00
Váha

18
Hodnota

3,99
Súčin

0,23

3

0,62

Obhajoba práv ľudí so ZP

0,23

4

0,92

Chorobnosť

0,17

2

0,34

Fyzická a psychická záťaž

0,20

3

0,60

Absencia právnej subjektivity

0,17

1

0,17

SPOLU

1,00
Váha

13
Hodnota

2,65
Súčin

0,27

2

0,54

Partnerstvá

0,30

3

0,90

Zabezpečenie odbornej praxe študentov

0,17

2

0,34

Vzdelávanie personálu

0,20

4

0,80

Granty

0,07

1

0,07

SPOLU

1,00
Váha

12
Hodnota

2,65
Súčin

0,17

4

0,68

Slabé stránky
Nedostatok času pre prácu s rodinou

Príležitosti
Dobrovoľnícka činnosť

Hrozby
Mzdy
Úhrada soc. služby

0,23

5

1,15

Financovanie

0,17

4

0,68

Legislatíva

0,27

3

0,81

Rodina klienta

0,16

3

0,48

SPOLU

1,00

19

3,80

Zdroj: vlastné spracovanie
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Graf č. 1: Znázornenie výslednej stratégie pre Dom sv. Anny

Zdroj: vlastné spracovanie
Z grafického zobrazenia možno stanoviť ako vhodnú stratégiu na udržanie aktivít ústupovú stratégiu. Pre výber sa použili skupiny kritérií, ktoré sme hodnotili: účelnosť, realizovateľnosť a prijateľnosť.
Kritériom účelnosti je, že DsA je sociálne zariadenie, ktorého cieľom je poskytovať komplexnú starostlivosť, ktorú aktivity projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zabezpečili,
rozvinuli a je ich potrebné zastabilizovať. Pri realizovaní projektu sa aplikovala stratégia
rastu ako stratégia progresívneho typu, ktorá predpokladala cestu úspechu. Zabezpečilo sa
to difúziou skúseností DsA a kapitálom projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
V hodnotení realizovateľnosti sa hodnotili vnútorné a vonkajšie podmienky, ktoré sa
vyhodnotili v syntéze výsledkov analýzy a ňou sa stanovili perspektívy.
Pri hodnotení prijateľnosti stratégie, ktorú sme stanovili ako ústupovú sa hodnotili očakávania projektu, potreby a priority cieľovej skupiny DsA.
Ústupová stratégia bola vybraná aj vzhľadom k tomu, že projektom švajčiarsko-slovenskej
spolupráce sa zabezpečil progresívny rast organizácie. Znižovaním ďalších aktivít rastu by sa
predišlo náhlemu zrušeniu jednotlivých typov služieb s ich rozsiahlym dôsledkom, keďže by
ich DsA nedokázal udržať. Výsledok grafického znázornenia SWOT analýzy potvrdil ústupovú
stratégiu pre DsA. Táto stratégia si kladie za cieľ v projektových aktivitách znížiť a ustúpiť zo
svojho rastu, aby DsA predišiel neschopnosti udržať všetky aktivity projektu.
Syntéza SWOT analýzy a výsledky projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce potvrdili,
že DsA vyčerpal zdroje rastu a musí akumulovať zdroje formou príležitostí a silných stránok
na kompenzáciu slabých stánok a hrozieb zariadenia.
ODPORÚČANIA NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV SWOT ANALÝZY
DsA na základe SWOT analýzy určením stratégie ústupu potrebuje znížiť svoj rast, ktorý
dosiahol realizáciou projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a stabilizovať aktivity projektu. Zariadenie registrovalo Rehabilitačné stredisko na odbore soc. vecí Prešovského samo35
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správneho kraja a stabilizovalo túto pôvodnú aktivitu švajčiarskeho finančného mechanizmu.
Zamestnanci prešli pod financovanie z príspevku Prešovského samosprávneho kraja.
Denné centrum je potrebné registrovať v hore spomínanej inštitúcii ako službu včasnej intervencie. A to z dôvodu, že v slabých stránkach zariadenia je nedostatok času pre prácu s rodinou
a obhajoba práv ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré by mohla vyriešiť služba včasnej intervencie.
Prepravu by bolo potrebné zakomponovať do komplexu služieb DsA, na ktorú by prispievali klienti prepravy, obce, ktorých je to priama kompetencia.
Podporované bývanie je potrebné registrovať a zabezpečiť tým kontinuálne financovanie po skončení projektu. Súčasťou podporovaného bývania bude naďalej príprava na
podporované zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím.
Fyzická záťaž v zariadení by mohla byť riešená formou uplatňovania štandardov vo
vzťahu zamestnancov k počtu klientov podľa zákona o sociálnych službách. Chorobnosť
možno znižovať preventívnymi opatreniami formou kurzov na zvládanie záťažových situácií
u zamestnancov a u klientov cez prevenciu zdravia.
Úhrada za sociálnu službu sa nestane hrozbou, ak sa financovanie rozloží na viac zdrojov, a tým sa zabezpečí menšie riziko na zvyšovanie úhrad. Rodina klienta sa bude viac
asimilovať do aktivít zariadenia a jednotlivých rehabilitácií, aby sa tak predišlo odmietaniu
spolupráce.
Mzdy by mal zriaďovateľ valorizovať, aby sa predišlo častej fluktuácii pracovných pozícií. Právna subjektivita by zabezpečila väčšiu pružnosť, a zároveň by malo zariadenie
väčšie možností pre predkladanie grantov. Tým, že sú priestory zariadenia majetkom Gréckokatolíckej charity, platil by sa im nejaký percentuálny podiel zo zdrojov DsA.
Legislatívne reformy je potrebné pripomienkovať samostatne, ako aj cez spoločné organizácie, ktoré zastrešujú poskytovateľov sociálnych služieb. Ďalšou možnosťou sú poslanci NR SR, poslanci samosprávnych krajov, miest a obcí, občianske združenia a cirkevní
predstavitelia.
ZÁVER
V Slovenskej Republike sa za posledných 25 rokov mení prístup v starostlivosti o ľudí,
ktorí sú akýmkoľvek spôsobom znevýhodnení oproti zdravej populácii. Pre oblasť poskytovania sociálnych služieb sa postupne model celoročnej starostlivosti mení na model ambulantnej starostlivosti, ktorý funguje v súčinnosti s prirodzeným prostredím prijímateľa sociálnej služby. Rigorózna práca rozpracovala komplexný model starostlivosti o deti a mladých
ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý môže byť metodickou pomôckou pre aplikáciu v praxi. Práca poukazuje na význam komplexnej starostlivosti, do ktorej je zakomponovaných
viacero typov sociálnych služieb. Ak sa starostlivosť nezabezpečuje komplexne, nemožno
povedať, že sa zabezpečuje adresnosť a účelnosť sociálnej služby.
Cieľ práce priniesol nové pohľady na možnosti stabilizácie variability sociálnych služieb v DsA. Školy v obciach privítali možnosti DsA vzdelávať detí s ťažkým zdravotným
postihnutím v pomocnej triede variantu C v priestoroch zariadenia, keďže samotné školy
neboli pripravené prevziať zdravotnú starostlivosť nad ich ťažkým zdravotným postihnutím. Dospelí ľudia so zdravotným postihnutím privítali možnosť sprostredkovania zamest36
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nania a podporovaného bývania, čo zvýšilo ich nezávislosť od pôvodnej rodiny. Preprava
sprístupnila možnosti využívať sociálne služby denne pre cieľovú skupinu. Zasieťovala sa
pomoc v okrese Stará Ľubovňa pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Deti
v minulosti nevzdelávané v školskom systéme dostali možnosti poskytovania sociálnej rehabilitácie v domácom prostredí alebo im bolo sprostredkovaná dodatočná možnosť získať
základné vzdelanie. Realizáciou projektu boli ovplyvnení zamestnávatelia, ktorí odbúravali
predsudky voči znevýhodneným uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím,
a prijali ich do zamestnania ôsmich. Podarilo sa meniť spôsob myslenia verejnosti k ľuďom
so zdravotným postihnutím cez medializáciu a prácu s verejnosťou.
Ako vysokú hodnotu projektu môžem poukázať na vysokokvalifikovanú prácu ľudí v cirkevnej organizácii, ktorá je mnohokrát spochybňovaná. Gréckokatolícka charita Prešov
svojím subsystémom DsA vypracovala nový model komplexnej starostlivosti o deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý bude známy aj medzinárodne. Tento model
pozostáva z nasledovných kritérií:
1) počet detí a mladých ľudí vo veku 0 – 24 rokov so zdravotným postihnutím v okrese
Stará Ľubovňa je ich 310,
2) 7 % z 52 000 obyvateľov regiónu je ZŤP,
3) absencia ambulantných sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa,
4) ekonomická náročnosť prevádzkovania sociálnej služby v novom modeli,
5) supervízia zahraničného partnera a jeho odporúčania.
Na základe týchto východísk a kritérií sa koncipoval záverečný model komplexnej starostlivosti, ktorý pozostáva z týchto typov sociálnych služieb: domov sociálnych služieb
(DSS), rehabilitačné stredisko (RS), podporované bývanie (PB), služba včasnej intervencie
(SVI), chránená dielňa (CHD) a prepravná služba.
Legislatíva nadnárodnej politiky sa týmto spôsobom dostala do okrajových častí regiónu
Stará Ľubovňa. Celá naša práca sa tak stane pamätníkom pre archiváciu prípravy komplexnej
starostlivosti pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa.
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PREDSTAVENIE VÝSLEDKOV A VYHODNOTENIE PROJEKTU
REALIZOVANÉHO V DOME SVÄTEJ ANNY
Ing. Eduard Malatinec
projektový manažér a zástupca riaditeľa GKCH
Kontaktný e-mail: eduard.malatinec@gkcharita-po.sk
ABSTRAKT
Cieľom tohto príspevku je popísať výsledky a celkové vyhodnotenie projektu v rámci
švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizovaného v Dome svätej Anny v Starej Ľubovni.
Pri jeho štruktúre sme vychádzali z jednotlivých naplánovaných aktivít pri tvorbe projektu.
Kľúčové slová: Komplexné sociálne služby, denné centrum, rehabilitačné stredisko,
preprava klientov, podporované zamestnávanie a bývanie.
ÚVOD
Názov projektu: Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím v regióne Stará Ľubovňa
Doba trvania projektu: 01.01.2012 - 31.12.2016
Miesto realizácie: Gréckokatolícka charita Prešov, Dom svätej Anny, Štúrova 5 a Letná 7
Pôvodný rozpočet: 1 047 369,00 €
Navýšený rozpočet: 1 154 286,00 €
Partneri projektu: Mesto Stará Ľubovňa, No a Čo o. z., Stiftung Wagerenhof Uster (CH)
GRÉCKOKATOLÍCKA CHARITA PREŠOV (GKCH)
Poslanie GKCH: Poslaním GKCH je napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu
a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi.
Právna forma: GKCH Prešov je právnickou osobou v zmysle zákona č. 308/1991 Zb.
o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Je evidovaná ako účelové zariadenie katolíckej cirkvi na Ministerstve
kultúry Slovenskej republiky. V Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja je zapísaná od 1.7.1999.
Predmet činnosti: GKCH poskytuje služby sociálne, zdravotnícke, pedagogické, výchovno-vzdelávacie, humanitárne a iné formy služieb ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich
rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.
Cieľová skupina:
y ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti,
y jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii,
y osoby závislé od návykových látok,
y chorí a opustení v domácnostiach,
y deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením,
y duševne chorí,
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ľudia postihnutí živelnými pohromami,
utečenci a migranti,
obete obchodovania s ľuďmi,
seniori.
Týmto cieľovým skupinám sa venujeme v nasledovných zariadeniach:
Ambulantné služby:
Sociálne centrum v Prešove, Svidníku a Humennom – prvý kontakt, špecializované
sociálne poradenstvo, riešenie sociálnej a hmotnej núdze,
Nízkoprahové denné centrum v Prešove, - zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojenie základných životných potrieb pre klientov, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie,
Denné stacionár v Sačurove (Dom sv. Simeona) – denný pobyt pre seniorov, sociálne
poradenstvo, obslužné činnosť, stravovanie a duchovný program,
Denný stacionár v Humennom (Dom sv. Júdu Tadeáša) – pre osoby so zdravotným
postihnutím, ktorí si vyžadujú odkázanosť na určitý čas, sociálne poradenstvo, aktivity,
terapia, duchovný program a stravovanie,
Domov sociálnych služieb v Starej Ľubovni, Rehabilitačné stredisko, Služba včasnej
intervencie, Zariadenie podporovaného bývania a Chránená dielňa (Dom sv. Anny).
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Prešove a Snine (ADOS Charitas) –
komplexná ošetrovateľská starostlivosť pre pacientov v prirodzenom prostredí.

Pobytové služby:
y Nocľaháreň Effeta – pre prenocovanie klientov bez domova, základné sociálne poradenstvo, hygiena, ošatenie,
y Útulok Archa – možnosť celodenného pobytu, pracovná terapia, stravovanie,
y Dom na pol ceste - Dom Charitas – možnosť ubytovania na určitý čas v 2 – lôžkových
izbách, samostatnosť, pracovná terapia,
y Resocializačné stredisko Domov Nádeje v Prešove – komunitný spôsob doliečovacieho
procesu pre závislých od návykových látok po absolvovaní ústavnej liečby,
y Domov na pol ceste vo Svidníku Dom sv. Faustíny - možnosť ubytovania na určitý čas
v 2 – lôžkových izbách, samostatnosť, pracovná terapia.
ZDÔVODNENIE VHODNOSTI PROJEKTU V DOME SVÄTEJ ANNY (DsA)
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným
postihnutím, skvalitniť ich život, aj rodín v ktorých žijú, integrovať do majoritnej spoločnosti. Najnovšia legislatíva účinná od 1.1.2009 zaznamenala viaceré zmeny s cieľom skvalitnenia života a sprístupnenia podporných nástrojov pre deti a mladých ľudí so
zdravotným postihnutím, naďalej však v okrese absentujú sociálne služby poskytované
obcami, neštátnymi subjektmi pre cieľovú skupinu. Pre dospelú populáciu so zdravotným
postihnutím žijúcu v rodinách absentujú úplne. Celková ponuka po službách v regióne
Stará Ľubovňa je nepostačujúci.
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Preto je nutné sprístupniť kvalifikovanú pomoc prostredníctvom viacstupňových podporných nástrojov pre deti a mladých ľudí so ZP a ich rodiny počnúc poradenstvom v prirodzenom prostredí klienta i ambulantnou formou na jednom mieste, rehabilitácie liečebnej
a sociálnej v prirodzenom prostredí klienta, následne poradenstva a sociálnej, liečebnej,
psychologickej a pracovnej rehabilitácie ambulantnou formou.
Tieto nástroje zvýšia fyzické, sociálne a pracovné kompetencie u detí a mladých ľudí so
ZP alebo im pomôžu nadobudnúť ich. Pomôžu im efektívne fungovať v oblasti vzťahov. Získajú pracovné zručnosti. Budú pripravení zamestnať sa, zapojiť sa do pracovného procesu.
Naplnenie tohto predpokladu im následne umožní osamostatniť sa od primárnej rodiny. Pre
vytvorenie funkčnej siete sociálnych služieb v okrese z hľadiska dostupnosti a kvality bližšie
k tým, ktorí to potrebujú, je nutné aktivizovať obce ako prioritných poskytovateľov pomoci pre
svojich obyvateľov so zdravotným postihnutím. Vytvorením partnerstiev s úlohou ich aktívneho riešenia potrieb svojich obyvateľov, bude možné koordinovať a uplatňovať opatrenia na
predchádzanie a riešenie sociálnej exklúzie detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením v prirodzenom a otvorenom prostredí, a to aj v oblasti podporovaného zamestnávania.
Obce samé vystupujú v úlohe zamestnávateľa, a preto majú vytvorené podmienky pre
zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. Aktivity projektu sú naplánované tak, aby
bola ponúknutá pomoc každej rodine so zdravotne postihnutým dieťaťom a mladým človekom v okrese, a aby o možnostiach riešenia nepriaznivej situácie rodiny so zdravotne
postihnutým členom rodiny, o dosiahnutých zmenách v živote klientov a o ich možnostiach
a schopnostiach bola informovaná aj široká verejnosť. Takáto pozitívna osveta prispeje
k odbúraniu bariér smerom k majoritnej spoločnosti. Svojou komplexnosťou má mať koordinačný charakter v oblasti riešenia zdravotného postihnutia od narodenia až po obdobie
adolescencie pre región Stará Ľubovňa. Koordinácia a komplexnosť riešenia problematiky
deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím predurčuje zaradiť projekt Komplexných
sociálnych služieb do úlohy zosieťovania problémov, potrieb deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím a následného riešenia ich nových ťaživých životných situácií, ktoré
vyvstanú z celkovej globálnej ekonomiky a štátnej sociálnej politiky. Iba regióny so stabilnými sociálnymi službami môžu následne riešiť dopady na cieľové skupiny, ktorými sú bez
bezpodmienečne deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím.
VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Okres Stará Ľubovňa má 52 000 obyvateľov ktorí žijú v 44 sídlach obcí. Z uvedeného
počtu je až 7% obyvateľov fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Okresné
mesto je najpočetnejšie (18 tisíc obyvateľov), čo do počtu obyvateľov aj počtu cieľovej skupiny. Podľa štatistických údajov vedených ÚPSVaR, v Starej Ľubovni žije v okrese 310 deti
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím vo veku 0 - 24 rokov a vo veku 25 - 39 rokov je
227 mladých ľudí. Čo sa týka druhu zdravotného postihnutia, sú to ľudia obmedzení v mobilite, v mentálnej úrovni, postihnutí zmyslovým ochorením aj vnútornými chorobami. Deti sú
zapojené do systému vzdelávania prevažne individuálnou formou v bežných i špeciálnych
školách s individuálnymi plánmi vzdelávania. 16-tim sa poskytuje sociálna služba na miestnej úrovni v rámci inštitucionálnej starostlivosti v Domove sociálnych služieb – Dom svätej
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Anny, ktorého zriaďovateľom je Gréckokatolícka charita Prešov. V okrese okrem uvedeného zariadenia neexistuje žiadne, ktoré by poskytovalo sociálne služby pre deti a mládež so
zdravotným postihnutím. Pre dospelú populáciu VUC Prešov zriadil DSS v Legnave. Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutých dospelých občanov v Legnave zabezpečuje starostlivosť celoročnou pobytovou formou. Poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou, prípadne na čas potreby, alebo na týždenný pobyt v okrese neexistuje.
Dom sv. Anny poskytuje služby pre 16 deti a mladých ľudí žijúcich prevažne v meste. Len
štyria klienti, ktorým poskytuje DSA sociálnu službu, žijú s rodinou mimo mesta – v priľahlých obciach. Služby, ktoré zariadenie poskytuje, sa prioritne zameriavajú na deti a mládež
s mentálnym postihnutím a kombinovaným postihnutím.
Zámerom predkladaného projektu je rozšíriť služby aj pre ľudí so zdravotným postihnutím
telesným, psychickým zmyslovým prostredníctvom rehabilitačných metód. Realizovať ponuku služieb ambulantnou a terénnou formou v úzkej spolupráci s primárnou rodinou. Podporiť
rodinu, odbremeniť od záťaže. Realizovať v praxi proces sekundárnej i terciárnej prevencie.
Zabezpečiť informovanosť a poradenstvo rodinám so zdravotne postihnutým členom aj samotným ľuďom so zdravotným postihnutím predovšetkým v okrajových častiach okresu, odbremeniť rodinu od 24-hodinovej starostlivosti o svojho postihnutého člena, ponúknuť pomoc pri
dochádzaní za službou v otvorenom prostredí a príkladmi z dobrej praxe poukázať na zmysel
ambulantnej formy sociálnej služby a v jej dôsledku na možnosti zmeny v živote deti a ľudí so
zdravotným postihnutím. Zmeny takej, aby sa život tejto skupiny ľudí podobal čo najviac životu
ich rovesníkov. Všetky vymenované činnosti v okrese absentujú, koordinácia pomáhajúcich
opatrení z hľadiska služieb neexistuje. Pomoc pre fyzické osoby s ŤZP odkázaných na pomoc
inej osoby a ich rodín v okrese je poskytovaná len štátom, a to poskytovaním peňažného príspevku na opatrovanie pre rodinných príslušníkov. Obce nie sú aktívne pri svojich legitímnych
povinnostiach v oblasti poskytovania sociálnych služieb, neposkytujú ani odľahčovaciu službu
pre fyzické osoby s ŤZP, preto je nutné koordinovať a uplatňovať opatrenia na predchádzanie
a riešenie sociálnej exklúzie detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením v prirodzenom a otvorenom prostredí, vytvoriť pre nich funkčnú sieť sociálnych služieb v okrese s aktivizáciou samospráv pre naplnenie v praxi ich kompetencií pri starostlivosti o svojich občanov.
Ako jediný neverejný poskytovateľ sociálnej služby pre dotknutú skupinu občanov si kladieme
za cieľ a nevyhnutnosť zabezpečiť dostatočnú ponuku pomoci s cieľom ich nezávislosti a integrácie, zároveň predísť stavu sociálnej patológie u tejto skupiny obyvateľstva.
CIEĽOVÉ SKUPINY
Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím, žijúce
v okrese Stará Ľubovňa. Ich zapojenie a aktívna účasť na aktivitách projektu im prinesie
kvalitnejšiu zmenu v živote oproti terajšiemu spôsobu života. Umožní im zapojiť sa do pracovného života, osamostatniť sa od rodičov a žiť život podobný ich rovesníkom s pomocou
a podporou služieb. Či už k deťom alebo mládeži patria neodmysliteľne aj ich najbližší
rodinní príslušníci a hlavne rodičia.
Oni v prevažnej miere ovplyvňujú ich smerovanie v živote a sú ich veľkou sociálnou
oporou. Preto je veľmi potrebné pracovať s nimi a zahrnúť ich v projekte ako ďalšiu cieľovú
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skupinu. Ich ochota a zmena spôsobu myslenia bude mať veľký podiel na výsledkoch projektu. Realizáciou projektu budú ovplyvnení aj zamestnávatelia, a to tak, že zamestnaním
fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa odbúrajú predsudky voči ľuďom so ZP, a ich
zamestnávanie v budúcnosti nebude spojené s prekonávaním bariér.
AKTIVITY PROJEKTU
Aktivita 1 – Nástroj na prípravu projektu
Aktivita 2 – Denné centrum
Aktivita 3 – Rehabilitačné stredisko
Aktivita 4 - Preprava klientov
Aktivita 5 – Podporované zamestnávanie a bývanie
Aktivita 6 – Výmena skúseností formou študijnej cesty a konferencie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NAPLÁNOVANÉ VÝSTUPY V PROJEKTE:
Personál vyškolený v rámci projektu (aj zamestnanci so ZP) – 32 zamestnancov.
Absolvovanie zahraničných odborných stáží – 6 zamestnancov.
Počet sociálnych služieb poskytnutých GKCH v Starej Ľubovni – 6 služieb.
Rozšírená kapacita zariadenia sociálnych služieb na Štúrovej ulici – 40 klientov.
Zriadenie prepravnej služby pre ZP – 3 prepravovaní klienti.
Vytvorenie pracovných dielní pre mladých ľudí so ZP – 6 miest.
Podporované bývanie pre mladých ľudí so ZP – 2 miesta.
Obce zapojené do pomoci svojim obyvateľom so ZP – 18 obcí.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY AKTIVÍT PROJEKTU:
Aktivita 1 – Nástroj na prípravu projektu
Projekt podaný v kvalite projektového zámeru je potrebné dopracovať do Konečného
návrhu na základe rozhodnutia Švajčiarskej konfederácie zo dňa 31.3.2011. Chceme teda
uskutočniť potrebné rozhodnutia a kroky k naplneniu tejto úlohy. Už sme nadviazali spoluprácu s viacerými konkrétnymi organizáciami podobného typu v regióne Uster a plánujeme
vycestovať do Švajčiarskej konfederácie čo najskôr, s cieľom navštíviť ich a uzatvoriť Dohodu o spolupráci s konkrétnymi výstupmi pre obe strany.
Medzitým bude projektový manažér detailne rozpracovávať samotný projekt v súlade
z rozhodnutím Švajčiarskej konfederácie č. 7F-07915.01/KRS. Zadáme úlohu nestrannej
spoločnosti vypracovať Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorej súčasťou bude finančná analýza
a a verejnému obstarávateľovi s odbornou spôsobilosťou, aby uskutočnil proces výberu
na služby a tovary v Konečnom návrhu Žiadosti o NFP. Kompletizáciou projektového
návrhu bude jeho úplný preklad do anglického jazyka.
Aktivita 2 - Denné centrum
Realizácia čiastkových aktivít terénneho, ambulantného poradenstva a práca s verejnosťou – všetko v zmysle služby včasnej intervencie (registrovaná služba). Namiesto 35
spoločných aktivít s verejnosťou sme uskutočnili už 47 stretnutí. V oblasti vzdelávania sa
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23 zamestnancov zúčastnilo 77 vzdelávacích kurzov. Zo 44 obcí okresu Stará Ľubovňa je
zapojených namiesto 18 naplánovaných až 24 obcí do aktivít projektu. Konkrétna pomoc
sociálneho poradenstva a zapojenia do aktivít projektu bola poskytnutá 78 rodinám oproti
naplánovaným 65 rodinám s rodinným príslušníkom ZŤP.
Aktivita 3 - Rehabilitačné stredisko (registrovaná služba)
V rámci komplexnej rehabilitácie sa realizujú činnosti liečebnej, sociálnej, pracovnej
i psychologickej rehabilitácie. Oproti pôvodnej kapacite 16 klientov je v súčasnosti rehabilitovaných 43 klientov, ktorí prichádzajú do DsA v dvoch zmenách.
Aktivita 4 - Preprava klientov
DsA z domu do zariadenia a späť (neregistrovaná služba). Plánovaných bolo prepravovať 3 klientov, dosiahol sa počet 18 prepravovaných klientov z okolitých obcí, ktorí by inak
nemohli využívať tieto služby.
Aktivita 5 - Služba podporovaného bývania (registrovaná služba) a Chránená dielňa (registrovaná služba)
Do aktivity sú zapájaní klienti, ktorí zvládnu komplexnú rehabilitáciu a sú spôsobilí sa
zamestnať v chránenej dielni, resp. bývať samostatne. Plánovali sme ubytovať 2 klientov,
zatiaľ býva samostatne 1 klientka. V chránenej dielni sme plánovali zamestnať 6 ZŤP zamestnancov, v skutočnosti sme zatiaľ zamestnali až 7 zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Aktivita 6 - Zahraničná spolupráca
Vďaka spolupráci a výmene skúseností so zahraničným partnerom, ktorý má vyše
100-ročnú skúsenosť s prácou so ZŤP klientmi sme zaviedli do našej práce viaceré inovatívne prvky prístupu ku klientovi. Metóda Marte Meo (v prekl. „z vlastnej sily“) ponecháva
priestor klientovi byť aktívnym a zároveň podporovať pozitívnym spôsobom jeho schopnosti. Pri opatrovateľských a fyzioterapeutických úkonoch sme implementovali techniku kinestetiky do našej práce. Podobne sme sa nechali inšpirovať pri práci s verejnosťou, ktorú sme
začali účelovo zameriavať na konkrétnu cieľovú skupinu a pri pracovnej rehabilitácii sme
zaviedli výrobu viacerých kreatívnych výrobkov. Pri práci s klientom zavádzame podporovanú komunikáciu formou piktogramov.
NOVÉ DOPLNENÉ AKTIVITY V NOVOVYBUDOVANEJ PRÍSTAVBE DsA OD
1.12.2015 (rozšírenie o ďalšie priestory o 177 m2, spolu má DsA v súčasnosti 563 m2):
y zabezpečenie výchovy a vzdelávania rozšírením služieb pre klientov o Špeciálnu základnú školu v Dome sv. Anny pre deti s diagnózou autizmus, pervazívnymi poruchami, vybavenie priestorov pre deti s touto diagnózou, zakúpenie prístroja biofeedback a terapia s týmto prístrojom
y vybavenie priestorov novozriadenej dielne v prístavbe Domu sv. Anny, stáže pre potenciálnych znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na chránených pracoviskách
a dielňach
y zabezpečenie priestoru pre prácu s verejnosťou, kultúrne podujatia klientov pre verejnosť.
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KVALITA ŽIVOTA ĽUDÍ S KOGNITÍVNYMI A KOMBINOVANÝMI PORUCHAMI
– SKÚSENOSTI A VÍZIE ZO ŠVAJČIARSKA
Andreas Dürst
riaditeľ Stiftung Wagerenhof Uster
Kontaktný e-mail: Andreas.Duerst@wagerenhof.ch
ABSTRAKT
V príspevku sa venujeme nadácii Wagerenhof, ktorá ponúka služby osobám s kognitívnymi poruchami, ktorí vo väčšine prípadov tiež trpia početným fyzickým postihnutím.
V podkapitolách sa venujeme kvalite života v našom zariadení aj našej stratégii fungovania.
Na záver stručne priblížime spoluprácu medzi nami a Gréckokatolíckou charitou Prešov.
Kľúčové slová: Stiftung Wagerenhof Uster, kvalita života, kognitívne poruchy.
O WAGERENHOF USTER
Podľa švajčiarskych zákonov Wagerenhof je nadáciou. Bola založená v roku 1904
dvoma charitatívnymi organizáciami kantónom Zürich a mestom Uster, nachádzajúcom
sa v kantóne Zürich. V roku 2016 má organizácia už 112 rokov. Ponúka služby osobám
s kognitívnymi poruchami, ktorí vo väčšine prípadov tiež trpia kombinovanými fyzickým
postihnutím.
V súčasnosti nadácia Wagerenhof poskytuje domov pre približne 230 osôb, ktorým
asistuje približne 640 zamestnancov (403 miest na plný pracovný úväzok. Prevádzky bežia
v režime 365 dní 24 hodín.
Naši klienti žijú v 32 skupinových domovoch rodinného typu v priemere s ôsmimi obyvateľmi. Veľkosť a zloženie skupín sú šité na mieru podľa zložitosti a potreby starostlivosti
a podpory členov skupiny. Pre špeciálne potreby, ako napríklad pre osoby so základnou
potrebou pre štruktúru, ponúkame menšie veľkosti skupinových domovov.
Inklúzia sa šíri po celej organizácii Wagerenhof. Vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, naši chránenci vykonávajú prácu podľa ich špeciálnych potrieb, schopností a preferencií. Konkrétne v administratíve, na našom záhradníckom oddelení vrátane veľmi milého
a úspešného kvetinárstva, v našej skupine udržiavajúcej park (stará sa o náš Wagerenhofský park a tiež pracuje pre externých zákazníkov), v kuchyni (s diétnou stravou) a na oddelení reštauračných služieb a eventov, v našej práčovni so zariadením na chemické čistenie,
na našom oddelení technických služieb, na našom oddelení ekologického poľnohospodárstva s vlastným farmárskym obchodom (chov dobytka, pestovanie zeleniny a iných plodín,
lesné hospodárstvo), v našich darčekových obchodoch a v našich integračných jasliach
nazvaných „Beluga“.
Celkovo ponúkame 222 pracovných miest pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, 47
miest na chránenom pracovisku a asi 10 miest učňovskej prípravy.
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Všetci zamestnanci Stiftung Wagerenhof plne rešpektujú postihnutých ľudí ako jedinečných jednotlivcov. Každá ľudská bytosť, nezávisle od svojej produktivity alebo formy života,
má presne tú istú hodnotu. Dôstojnosť každého jednotlivca je nezrušiteľná.
Každý si vie ľahko prestaviť, ako sa spôsob poskytovania pomoci rezidentom v ich potrebách časom výrazne zmenil. Veci, ktoré len pred niekoľkými desaťročiami boli úplne
bežné, sa už dnes nedajú predstaviť. V súčasnosti by sa niekto, kto by zamkol postihnutého
človeka do pivnice kvôli „náročnému“ správaniu, okamžite ocitol vo väzení. Avšak len pred
niekoľkými desaťročiami to bolo všeobecne tolerované správanie.
Veci pre postihnuté osoby sa nepochybne zmenili k lepšiemu. Avšak, pretože špecifické
potreby našich klientov sa trvalo vyvíjajú, od nás, ako osôb poskytujúcich im dnes služby,
sa vyžaduje neustále posudzovať náš výkon a identifikovať oblasti pre zlepšenie v našej
každodennej práci, ako aj v strategickom rozvoji našich organizácií.
O KVALITE ŽIVOTA
V zariadení Wagerenhof sme trávili a trávime mnoho energie a času v snahe pochopiť
špecifické potreby každého jednotlivca, o ktorého sa staráme. Intenzívne študujeme modely vedeckých a odvetvových osvedčených postupov v snahe nájsť metodológiu, ktorá by
nám umožnila odmerať a vyvinúť kvalitatívne oblasti v živote našich klientov. Trvalo nám
chvíľu, kým sa nám podarilo nájsť správny model.
Prof. Dr. phil. Monika Seifert, Berlín, do roku 2010 bola profesorom na Katolíckej akadémii sociálnej starostlivosti v Berlíne a na Kolínskej Univerzite, stále predsedá Združeniu
terapeutickej pedagogiky v Nemecku a je uznávanou autorkou viacerých kníh a publikácií.
Prof. Seifert vytvorila prekvapivo pragmatický model na posúdenie individuálnej kvality života uplatnením 8 tzv. „kľúčových oblastí“:
y medziľudský vzťah (Zwischenmenschliche Beziehungen)
y sociálna inklúzia (Soziale Inklusion)
y osobný rozvoj (Persönliche Entwicklung)
y fyzická pohoda (Physisches Wohlbefinden)
y sebaurčenie (Selbstbestimmung)
y materiálna pohoda (Materielles Wohlbefinden)
y emocionálna pohoda (Emotionales Wohlbefinden)
y práva (Rechte)
Tento model zahŕňa vo svojich ôsmich oblastiach požiadavky Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím.
Na základe tohto modelu som zaviedol riadiaci proces, ktorý interne nazývame ako
Proces kvality života: Každý týždeň venujem tri hodiny svojho osobného pracovného
času na debatu s inou skupinou chránencov. Celý reťazec riadenia, medzi mnou a jednotlivcami bývajúcimi v danom domove špecifickej skupiny, sa zhromaždí okolo stola
a stanoveným cieľom stretnutia je posúdenie kvality života na základe vyššie opísanej
metodológie.
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80 % našich chránencov nemá vlastný verbálny jazyk – to konkrétne znamená, že nedokážu vyjadriť žiadne zo svojich potrieb použitím slov. Mnohí z ostatných 20%, tí ktorí
majú určité schopnosti rozprávať, nemajú dostatočné kognitívne schopnosti na formulovanie toho, čo potrebujú bez nejasnosti.
Keď človek pochopí obrovskú komunikačnú priepasť medzi osobami poverenými a osobami, ktorým sa poskytuje pomoc, je zrejmé, že v zariadení Wagerenhof sme v značnej
miere závislí od vhodných funkčných metodológií v plodnej kombinácii s vážnou interdisciplinárnou výmenou a dialógom medzi kľúčovými osobami.
V zásade je našou hlavnou činnosťou pochopiť požiadavky jednotlivcov na inštitucionálnej úrovni (skôr než nechať každého zamestnanca „hádať“) a spraviť urobiť inštitucionálne
kroky na podporu kvality života chránencov.
Sme si vedomí, že aj inštitucionálne vyhodnotenia kvality života jednotlivcov zostávajú hypotézou, ktorú musíme každý deň dôkladne podrobovať diskusii. Nakoniec my SME
v podniku zameranom výhradne na ľudí. Hoci iné inštitúcie rozprávajú o „profesionálnej
vzdialenosti“ medzi osobami, ktoré pomoc poskytujú, a ktorým sa pomoc poskytuje, my
žiadame našich zamestnancov, aby poskytovali „profesionálnu blízkosť“ chránencom.
O NAŠEJ STRATÉGII
Stratégia je o tom, „ako vyhrať“. V našom odvetví sa dá preložiť do otázky: Ako dokážeme zabezpečiť, aby v priebehu nasledujúcich desaťročí nadácia Wagerenhof zostala aj
naďalej starostlivým, trvalým domovom, akým bola doposiaľ.
Predstavte si, že viac ako tretina všetkých osôb, ktoré momentálne bývajú v našej inštitúcii, žijú tu už minimálne 35 až 85 rokov! Osobám, ktoré sa pridajú ku komunite Wagerenhof by malo byť umožnené, ak chcú, zostať tam po zvyšok svojho života. S cieľom dodržať
tento sľub je našou povinnosťou vytvárať a vyvíjať životné prostredie pre všetkých našich
rezidentov: mladých, osôb v strednom aj vysokom veku, osôb s Downovým syndrómom
ako aj osôb so zložitým kombinovanými fyzickým postihnutím. Tiež musíme byť stále viac
a viac pripravení na podporu osôb, ktoré boli diagnostikované na demenciu a osôb, ktoré
potrebujú intenzívnu starostlivosť.
Niet pochýb, že Wagerenhof je zložitou antroposférou s mnohými vzájomnými závislosťami a niekedy protikladnými požiadavkami. Bez jasnej stratégie by bolo veľmi zložité urobiť
včasné a adekvátne rozhodnutia, ktoré podporujú krátkodobý, strednodobý aj dlhodobý
udržateľný rozvoj organizácie.
Takže aká je stratégia zariadenia Wagerenhof? V podstate našou stratégiou je vedome
rozhodovať o tom, akým druhom „domova“ chceme byť a pre ktorých „zákazníkov“. Pre nás
je to o voľbe a implementácii správnych profesionálnych stratégií a metodológií na neustále
zlepšovanie kvality služieb pre ľudí tu žijúcich a hlavne aj ich kvality života.
Sme presvedčení, že ak sa skutočne zameriame na maximalizáciu kvality života našich
chránencov, všetko ostatné bude ľahšie. Čím lepšie poznáme ľudí, ktorým poskytujeme
pomoc, tým jednoduchšie sa zameriava naša celá energia (práca, peniaze a všetky ostatné
zdroje) na maximalizáciu kvality života.
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Na druhej strane, čím je kvalita života našich zákazníkov lepšia, tým sme konkurencieschopnejší v našom segmente trhu. Lepšia konkurencieschopnosť umožňuje správne využitie kapacity, čo nám opäť umožňuje zostať finančne silnými. Finančná sila zase umožňuje
investovať do strategických požiadaviek.
Pre každý z našich segmentov podnikania sme zadefinovali pragmatické, ale efektívne
strategické plány. Konkrétne pre bývanie s podporou, prácu s podporou, a voľnočasové
aktivity s podporou ako aj pre zdravotnú starostlivosť a psychologickú a sociálnu podporu.
O NAŠOM PARTNERSTVE S GRÉCKOKATOLÍCKOU CHARITOU PREŠOV
Naše švajčiarsko-slovenské priateľstvo a partnerstvo sa začalo v roku 2011 v rámci
rámcovej dohody medzi Švajčiarskom a 10-imi východoeurópskymi štátmi, ktoré vstúpili do
Európskej únie začiatkom nového milénia.
V plnej miere si uvedomujeme, že náš príspevok do plánu je iba malým zlomkom, ale
tiež veríme, že nie je zanedbateľný. V priebehu posledných piatich rokov sa uskutočnilo
mnoho odborných výmen medzi tímom GKCH Prešov na Slovensku a tímom Wagerenhof
vo Švajčiarsku. Na oboch stranách sa uskutočnilo veľa poznávania a učenia, a na každej
strane sa vymenilo mnoho dôležitých a cenných impulzov.
V mene Stiftung Wagerenhof môžem povedať, že sme opakovane veľmi dojatí energiou a pokorným pragmatizmom tímu na Slovensku. S malými prostriedkami sa dosahuje
maximálny efekt pre znevýhodnených a postihnutých ľudí na Slovensku. Môj tím nadácie
Wagerenhof a ja sa skláňame pred osobami, ktoré sa ujali tejto skvelej iniciatívy v tejto
skvelej krajine nazvanej Slovensko! Ďakujeme vám.
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SPOLUPRÁCA S GRÉCKOKATOLÍCKOU CHARITOU PREŠOV Z POHĽADU
ŠVAJČIARSKEHO PARTNERA STIFTUNG WAGERENHOF OD ROKU 2010
DO ROKU 2016
Anita Lütolf-Föllmi
koordinátorka partnerstva, odborná pedagogická poradkyňa, sociálna pedagogička
Kontaktný e-mail: Anita.Luetolf-Foellmi@wagerenhof.ch
ABSTRAKT
Náš príspevok opisuje partnerstvo medzi Stiftung Wagerenhof Uster a Gréckokatolíckou charitou Prešov po dobu 6 rokov. Predstavíme formy partnerstva a jeho priebeh, ktorý
sa realizoval prostredníctvom vzájomných pracovných návštev. Druhá časť príspevku sa
venuje odporúčaniam pre nášho slovenského partnera týkajúce sa konkrétnych tém: kinestetika, financovanie inštitúcie a interakcia so zvieratami.
Kľúčové slová: Stiftung Wagerenhof Uster, formy partnerstva, pracovné stretnutia.
ÚVOD
V roku 2009 Gréckokatolícka charita Prešov hľadala vo Švajčiarsku partnerstvo s domovom pre ľudí so zdravotným postihnutím pre projektovú súťaž s cieľom nadviazať odbornú spoluprácu. Na základe kontaktu s otcom Francom, ktorý v tomto čase pôsobil v katolíckej farnosti v Usteri, bola vybraná nadácia Stiftung Wagerenhof. Vedenie sa vtedy rozhodlo
zapojiť sa do tejto spolupráce, a to vo forme každoročných návštev u partnera a u nás.
x V roku 2010 navštívila prvá východoslovenská delegácia Wagerenhof.
FORMA PARTNERSTVA:
Slovenskí partneri určili okruhy otázok prerokovaných počas návštev. Nadácia Stiftung
Wagerenhof predložila v uplynulých rokoch partnerstva návrhy k požadovaným témam – vo
forme prehliadok, koučingu, školení a poradenstva. Pre Stiftung Wagerenhof bolo dôležité, aby si partneri našli vlastnú cestu, pretože jej možnosti a postupy nemožno preniesť
v pomere jedna ku jednej do podmienok východného Slovenska. Proces bol teda zámerne
riadený slovenskými partnermi na základe toho, že najlepšie poznajú svoje vlastné podmienky. Stiftung Wagerenhof ponúkla podnety a poznatky vo výmene a dialógu.
NÁVŠTEVY:
2011 – Cesta do Starej Ľubovne: Vital Arnold a Anita Lütolf
Pri tejto návšteve sme sa oboznámili s inštitúciou, ktorá v tom čase prechádzala
zmenami. Priestory na Letnej ulici, v ktorých sa realizovali ponuky pre ľudí so zdravotným
postihnutím, boli veľmi stiesnené. Pomocou financií z iného projektu bola vybudovaná
atraktívna novostavba, ktorá bola prispôsobená potrebám klientov. Pri tejto návšteve
ešte prebiehali práce na stavbe. Poskytli sme niekoľko rád týkajúcich sa bezpečnosti.
Táto novostavba je pre klientov veľkým obohatením a môžu v nej v peknom prostredí
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prebiehať stretnutia a vyučovanie. Veľmi nás potešilo, že pri stavebných prácach vypomáhali rodičia klientov.
Návšteva bola veľmi osožná, pretože sme mohli spoznať ľudí a ich mentalitu. Pri rozhovoroch sme dospeli k spoločnému záveru, že osobný vzťah a atmosféra priaznivá pre
vyučovanie má hlavný význam pre pocit pohody týchto ľudí pri starostlivosti o nich. Mimoriadny význam práve v práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím má vzájomná úcta a rešpekt. Všimli sme si, že pracovníci s deťmi zaobchádzali s maximálnou úctou. Vnímali sme
veľkú angažovanosť a množstvo energie. V tomto roku sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
Domu sv. Anny.
2012 – Návšteva slovenskej delegácie v Usteri
Návšteva obsahovala prehliadku nadácie Stiftung Wagerenhof:
y technika, práčovňa/čistiareň, poľnohospodárstvo/záhradníctvo/kvetinárstvo/obchod.
Vo všetkých oblastiach boli do pracovného procesu zapojení ľudia so zdravotným postihnutím.
y Ateliéry: mechanika, papier, potraviny, zážitkové miestnosti.
y Výmena názorov na témy manažment/financie/práca s verejnosťou/príspevky/dielne
y Krátky úvod do fyzioterapie a kinestetiky.
y Zdravie a medicína.
y Krátke predstavenie podporovanej komunikácie.
2013 – Cesta do Starej Ľubovne
Emile Sorel a Anita Lütolf cestovali do Starej Ľubovne. Partneri si želali školenie na
témy kinestetika a podporovaná komunikácia.
Prvá časť obsahovala poradenstvo na mieste. Pán Sorel vypracoval o tejto návšteve
vlastnú správu (pozri nižšie). Pani Lütolf sprevádzala žiakov a mladých dospelých pri vyučovaní a pri podpore v súvislosti s praktickými otázkami a realizovala koučing na mieste, na
tému podpora a pomoc prispôsobená vývoju a podporovaná komunikácia.
V 2. časti sa uskutočnilo školenie na tému kinestetika (pozri správu E. Sorela)
a podporovaná komunikácia. Pomocou zažívania vlastných pocitov a cvičení sa uskutočnila senzibilizácia na túto tému. Boli predstavené rôzne možnosti podporovanej komunikácie, prispôsobené individuálnej úrovni rozvoja klientov. Uskutočnil sa koučing
na tému práca s rodičmi a rodinnými príslušníkmi. Spolupráca a správa manažéra
projektu – realizácia projektu Predbežné vyhodnotenie s oficiálnymi zástupcami projektu: žiadosť o poradenstvo súvisiace s financovaním a fundraisingom sa zohľadní pri
ďalšej návšteve v Usteri.

49

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

2013 – Návšteva slovenskej delegácie v Usteri
Rôzne prehliadky, informácie a spolupráca pri zhotovovaní výrobkov.
Úvod do Marte Meo, financovanie/fundraising (pozri správu Olivera Guta dole), nábor
personálu, voľný čas a dobrovoľnícka práca, práca s verejnosťou.
2014 – Cesta do Starej Ľubovne: Daniel Gadient, Anita Lütolf
Ďalšie poradenstvo na tému fundraising – ako možno generovať viac príspevkov, plánovanie podnetu: zmysel a účel podnetu a overenie oslovených skupín, komunikácia.
Úvod a podpora v oblasti Marte Meo s filmovými zábermi z domu sv. Anny.
2015 – Návšteva slovenskej delegácie v Usteri
Úvod do interakcie so zvieratami, terapia s koňmi, financovanie a kvalita (pozri správu
Olivera Guta dole), prevencia vyhorenia, agresie a emocionálna starostlivosť o rezidentov,
ďalšia spolupráca.
2015 – Cesta do Starej Ľubovne: Jacky Rufer, Anita Lütolf
Školenie a cvičenia na tému násilie a emocionálna starostlivosť o klientov. Postoj a koncepcia pri spracovaní agresií. Úvod do interakcie so zvieratami. Terapia s koňmi a menšími
zvieratami pomocou filmovej dokumentácie a prezentácií.
2016 – Návšteva slovenskej delegácie v Usteri
Prehliadka dielní a bytov, školenie na tému autizmus a podporovaná komunikácia, prehliadka záhrady zmyslov: záhrada so stavbami pre zmyslové vnímanie. Tieto verejné oblasti slúžia aj na to, aby sa mohli stretávať ľudia z mesta a klienti. Stretnutie so zástupcami
reformovanej cirkvi v Usteri. Témy: sociálna diakonia a práca s utečencami – vzájomné
predstavenie činností a diskusia. Pohľad späť a perspektívy vzhľadom na ukončenie na
jeseň 2016: diskusia s riaditeľom.
REALIZÁCIA:
Počas celého obdobia nášho partnerstva boli situácii v Starej Ľubovni prispôsobené
rôzne podnety z prehliadok a školení. Partnerstvo obohatilo aj zariadenie Stiftung Wagerenhof. Návštevy boli pre nás veľmi zaujímavé aj v súvislosti s otázkou, čo sú hlavné aspekty pri práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Práve v krajine s menšími finančnými
možnosťami je táto otázka veľmi dôležitá.
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KINESTETIKA
Emile Sorel,
tréner kinestetiky/fyzioterapeut v Stiftung Wagerenhof
Vstupy, skúsenosti a odporúčania počas 2-dňovej návštevy v Starej Ľubovni
V utorok 21. mája 2013 som mal možnosť sprevádzať fyzioterapeuta Domu sv. Anny pri
jeho práci s deťmi. Popoludní som uskutočnil úvod do kinestetiky pre všetkých pracovníkov
domu. 22. mája som mal opäť možnosť sprevádzať fyzioterapeuta.
Fyzioterapia je z hľadiska svojej histórie úzko spojená s medicínou. Fyzioterapeutky
a fyzioterapeuti uplatňujú terapeutické cvičenia na liečbu a prevenciu dysfunkcií ľudského
pohybu. Na začiatku fyzioterapie je diagnóza, ktorá sa spravidla orientuje podľa deficitu
alebo chýbajúcej normality. Pri kinestetike je situácia iná.
Pojem „kinestetika“ možno vysvetliť ako „umenie vnímania pohybu“. Kinestetika sa zaoberá nasledujúcimi obsahmi:
y rozvíjanie diferencovaného a vedomého vnímania vlastného pohybu,
y rozvíjanie vlastnej pohybovej kompetencie, t. j. zdravého a flexibilného nasadenia vlastného pohybu v súkromných a pracovných aktivitách,
y diferencovaná analýza ľudských činností prostredníctvom kinestetickej perspektívy založenej na skúsenosti,
y schopnosť využiť vlastný pohyb v kontakte s inými ľuďmi tak, aby boli títo ľudia cielene
podporovaní vo vlastnej pohybovej kompetencii, resp. sebestačnosti.
Na rozdiel od fyzioterapeutickej „terapie“ sa kinestetika zameriava viac na „učenie
a rozvoj“. Ide o to, aby sa s deťmi menej jednostranne manipulovalo, ide viac o to, aby deti
samotné v čo najväčšej miere iniciovali svoje pohyby. Okrem toho sa venuje väčšia pozornosť rozvoju existujúcich zdrojov a menšia pozornosť zameraniu sa na deficity.
Moje odporúčanie: Okrem fyzioterapeutických činností odporúčam uplatňovanie kinestetických zásad. Tento cieľ sa dosiahne tak, že sa zorganizuje vzdelávací kinestetický
projekt, to znamená: všetci pracovníci sa zúčastnia aspoň základného kurzu. Pracovníci,
ktorí majú priamy kontakt s klientmi, absolvujú okrem toho doplňujúci kurz. V každom tíme
je aktívny jeden tútor, ktorý môže poskytnúť podporu ostatným pracovníkom. V celom domove sa jedna osoba zaškolí ako tréner kinestetiky, prvý stupeň.
Kinestetika Rumunsko nadobudla s implementáciou kinestetiky dobré skúsenosti, čo sa
realizovalo s podporou kinestetiky Švajčiarsko a organizácie Charitas.
Kinaesthetics Romania
Szék 147, 530203 Miercurea – Ciuc, Rumunsko
Tel.: +40 724 327941
web: www.kinaesthetics.ro
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FINANCOVANIE INŠTITÚCIE
Oliver Gut,
vedúci oddelenia pre financie a kontrolu v Stiftung Wagerenhof
V rámci výmeny medzi Stiftung Wagerenhof a GKCH Prešov sa hovorilo aj o financovaní inštitúcie vo Švajčiarsku.
Stiftung Wagerenhof je v podstate financovaná zo strany kantónu príspevkami na sebaobsluhu, prostredníctvom príspevkov samotných klientov za pobyt a prostredníctvom
zúčtovania opatrovateľských služieb so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Poplatky
za pobyt, ktoré sa účtujú klientom, sú prostredníctvom sociálneho poistenia týmto klientom
spätne vykompenzované. Prostredníctvom tohto systému financovania zabezpečuje štát
a kantón v spolupráci so súkromnými inštitúciami, ako je napr. Wagerenhof, splnenie zákonnej požiadavky starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím.
Zariadenie Stiftung Wagerenhof poskytuje sčasti služby (napr. terapeuticko-pedagogická jazda na koni) alebo kvalitatívne aktivity (ako napr. práca pomocou metódy Marte
Meo), ktoré kantón alebo zdravotné poistenie nefinancujú alebo ho financujú nedostatočne. V týchto prípadoch využíva nadácia príspevky od súkromných osôb na zabezpečenie
financovania takýchto aktivít. Použitie príspevkov sa realizuje vždy podporným spôsobom,
to znamená, keď neexistuje žiaden iný subjekt financovania.
Investície do infraštruktúry zariadenia sa financujú v rozsahu, v akom je to účelné –
prostredníctvom dotácií kantónu, zostávajúcu časť financujú banky a finančné príspevky
(dary).
Výhoda tohto systému financovania spočíva v tom, že zabezpečuje pomerne veľkú istotu plánovania. Partneri financovania oznamujú úpravy cien včas, a tak môže nadácia
zodpovedajúco realizovať finančné plánovanie.
Pri výmene skúseností s organizáciou GKCH Prešov sa zistilo, že rámcové finančné
podmienky oboch inštitúcií sú podstatne odlišné, no v oboch systémoch poskytuje vytvorenie prostredia pre angažovaných záujemcov a zapojenie verejnosti do práce inštitúcií dobrý
základ pre trvalú udržateľnosť ponúk. Dobré meno našej práce v očiach verejnosti prispieva
k našej práci rozhodujúcim spôsobom z obsahového a niekedy aj finančného hľadiska.
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INTERAKCIA SO ZVIERATAMI
Jacky Rufer,
hipoterapia zariadenia Stiftung Wagerenhof
Návšteva našej hipoterapie v máji 2015
Pri príležitosti jeden a polhodinovej návštevy sa návštevníci oboznámili s našou malou hipoterapeutickou prevádzkou, jej infraštruktúrou a našimi koňmi. Boli odprezentované
niektoré prevádzkové ukazovatele, fakty týkajúce sa organizácie práce s koňmi a dôležité
pracovné materiály. Dve príkladné lekcie s veľmi odlišnými rezidentmi poukázali na rozmanitosť našich terapeutických možností. Prezentácia sa stretla so živým záujmom.
Návšteva na Slovensku v novembri 2015
Pani Dr. Svrčková predstavila prítomným svoju terapiu jazdy na koňoch, ktorá predstavuje zmes našej hipoterapie a terapeuticko-pedagogickej jazdy na koni. Boj jej prevádzky
o prežitie, o ktorom hovorila, pripomína prekážky, ktoré museli byť vo Švajčiarsku prekonané pred niekoľkými desaťročiami. Vždy ide o otázku, ako financovať túto formu terapie,
ktoré je taká náročná na personál a ktorá je tiež tak drahá. Jazdeckú terapeutickú prevádzku dokáže dlhé roky udržať pri živote len základňa so širokým personálnym a finančným
zabezpečením. Predmetom diskusie bolo sponzorovanie z jazdeckého prostredia, neprestajná prezentácia v médiách, dobrovoľní pomocníci, vytváranie chránených pracovných
miest, kombinovaná ponuka spolu s bežnou jazdeckou školou alebo využívanie synergií
s jazdeckým klubom.
Rôzne terapeutické materiály, ktoré sme používali, boli podnetom pre slovenských kolegov, ktorí ukončili základné, výlučne fyzioterapeutické vzdelanie. Z vlastnej skúsenosti
veľmi oceňujeme takéto nové myšlienky. Pomocou filmu o popoludniach návštev zvierat
s morčatami a sliepkami u našich seniorov sme prešli k menej známym formám interakcie
so zvieratami. Práve využívanie rôznych menších zvierat je nákladovo oveľa výhodnejšie
a menej náročné na personál. Popri takýchto návštevách bolo možné uvažovať o návštevách terapeutických psov, o chove korytnačiek, mačiek, malých kôz a dokonca aj somárov.
Základnou podmienkou je však vždy profesionálny výber a príprava vhodných zvierat, ktoré
však treba chovať vo vhodných podmienkach. Na záver je potrebné optimálne využívať externé zdroje, napr. pravidelné návštevy zoologických záhrad, pobyty na farmách, návštevy
podujatí so zvieratami atď.
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SPOLUPRÁCA VEREJNÉHO A NEVEREJNÉHO SEKTORA V PROCESE
IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A JEJ PERSPEKTÍVY
PhDr. Margita Poptrajanovski
vedúca odboru sociálneho Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Kontaktný e-mail: socialny@vucpo.sk
ABSTRAKT
V príspevku sa venujeme problematike implementácie projektu a procesu spolupráce
verejného a neverejného sektora. Proces spolupráce verejného a neverejného sektora je
s súlade s kompetenciami vyšších územných celkov a v súlade so zákonom 448/2008 Z.
z o sociálnych službách. Spolupráca verejného a neverejného sektora je predovšetkým
v podpore registrácie nových druhov služieb súvisiacich s implementáciou projektu a v alokácii finančných prostriedkov na prevádzkovanie sociálnych služieb v regióne Stará Ľubovňa zameraných na zdravotne handicapované osoby.
Kľúčové slová: implementácia, integrácia, financovanie.
ÚVOD
V rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa v súčasnosti realizuje projekt
„Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne
Stará Ľubovňa“, ktorého súčasťou je aj Prešovský samosprávny kraj v zastúpení vedúcou
odboru. Zámerom projektu je prevádzka denného centra terénnou a ambulantnou formou,
rehabilitačného strediska pre deti a mladých osôb so zdravotným postihnutím, prepravnej
služby a podporovaného zamestnávania a podporovaného bývania.
SPOLUPRÁCA VEREJNÉHO A NEVEREJNÉHO SEKTORA
Filozofiou odboru sociálneho je zlepšenie kvality života všetkých prijímateľov v zariadeniach sociálnych služieb, či už ide o verejných alebo o neverejných poskytovateľov. Mottom
odboru je, aby každý žil svoj život „ako doma“.
V zmysle § 81 písm. m) môže vyšší územný celok poskytovať podľa §75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi.
V zmysle toho istého § 81 ale písm. o) vykonáva vyšší územný celok zápis do registra,
oznamuje vykonávanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra a vykonáva výmaz z registra.
Na základe kompetencií odboru sociálneho spolupráca s neverejným sektorom v rámci
implementácie projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prebieha cez pomoc a podporu
neverejného poskytovateľa, a to konkrétne Gréckokatolíckej charity Prešov s miestom poskytovania sociálnej služby v Dome svätej Anny v Starej Ľubovni. Ide o podporu zdravotne
postihnutých prijímateľov v regióne Stará Ľubovňa. Gréckokatolícka charita prevádzkovala
v tomto regióne v Dome sv. Anny do spustenia projektu jeden druh sociálnej služby, a to
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službu v domove sociálnych služieb s kapacitou 27 miest. Tento druh služby bol Prešovským krajom každoročne financovaný. V roku 2015 nastala zmena v registri, a to z dôvodu
navýšenia počtu miest o 10. Celková kapacita je teda 37 miest.
V rámci spolupráce a v súvislosti s realizáciou projektu bola odborom sociálnym podporená registrácia troch druhov sociálnej služby s miestom poskytovania v Dome sv. Anny.
Ide konkrétne o tieto druhy sociálnej služby:
y Rehabilitačné stredisko, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
Táto služba bola registrovaná 4.12.2013, deň začatia poskytovania sociálnej služby je
1.1.2014 a kapacita je 16 miest ambulantnou formou.
y Zariadenie podporovaného bývania, kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe
od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a na dohľad, pod ktorým je schopná
viesť samostatný život.
Táto služba bola registrovaná 27.8.2015, začatie poskytovania od 1.11.2015 s kapacitou 4 miesta pobytovou celoročnou formou.
y Služba včasnej intervencie, kde sa poskytuje sociálna služba deťom do siedmeho
roku veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a ich rodine.
Táto služba bola registrovaná 1.12.2014, deň začatia poskytovania sociálnej služby je
od 1.1.2015, s kapacitou 2 miesta pre ambulantnú formu a terénnou formou.
ZÁVER
Spolupráca verejného a neverejného sektora je aj prostredníctvom financovania neverejného poskytovateľa a jeho druhov sociálnej služby. V prípade Domu svätej Anny je od
začatia poskytovania sociálnej služby každoročne financovaná odkázanosť a prevádzka
domova sociálnych služieb prostredníctvom uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku.
Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov za jednotlivé roky:
y rok 2012 - na 20 prijímateľov vo výške 37 318,80 € na odkázanosť a 12 933,60€ na
prevádzku – spolu 50 252,40 €,
y rok 2013 - na 21 prijímateľov vo výške 39 186,0 € na odkázanosť a 20 538,0€ na prevádzku – spolu 59 724,00 €,
y rok 2014 - na 27 000 hodín (0,86 €/1 hodina/1 prijímateľ) na rok na prijímateľov na
odkázanosť vo výške 23 220 € a na prevádzku 34 020 € (1,26 €/1 hodina/1 prijímateľ),
spolu teda 57 240 €,
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y rok 2015 – na 27 000 hodín (0,86 €/1 hodina/1 prijímateľ) na rok na prijímateľov na
odkázanosť vo výške 23 220 € a na prevádzku 35 640 € (1,32 €/1 hodina/1 prijímateľ),
spolu teda 58 860 €,
y rok 2016 - na 27 000 hodín na rok na prijímateľov na odkázanosť vo výške 39 150 €
(1,32 €/1 hodina/1 prijímateľ) a na prevádzku 23 220 € (0,86 €/1 hodina/1 prijímateľ),
spolu teda 62 370 €.
V roku 2014 bol poskytnutý príspevok pre nový druh sociálnej služby, ktorou je rehabilitačné stredisko.
y rok 2014 – na 10 000 hodín vo výške 8 600 € odkázanosť (0,86 €/1 hodina/1 prijímateľ)
a vo výške 8 700 € na prevádzku (0,87 €/1 hodina/1 prijímateľ), teda spolu 17 300 €,
y rok 2015 - na 10 816 hodín vo výške 9 301,76 € odkázanosť (0,86 €/1 hodina/1 prijímateľ) a vo výške 10 058,88 € na prevádzku (0,93 €/1 hodina/1 prijímateľ), teda spolu
19 360,64 €,
y rok 2016 – na 16 000 hodín vo výške 13 760 € odkázanosť (0,86 €/1 hodina/1 prijímateľ)
a vo výške 17 920 € na prevádzku (1,12 €/1 hodina/1 prijímateľ), teda spolu 31 680 €.
V rámci vzájomnej spolupráce vereného a neverejného sektora odbor sociálny financuje neverejnému poskytovateľovi konkrétne Gréckokatolíckej charite Prešov aj iné druhy
sociálnej služby.
Gréckokatolícka charita zabezpečuje sociálnu službu v domove na polceste s kapacitou
39 miest, v útulku s kapacitou 53 miest a zabezpečuje aj špecializované sociálne poradenstvo. Všetky tieto služby sa poskytujú s finančnou podporou Prešovského samosprávneho
kraja. Spolupráca verejného a neverejného sektora je veľmi dobrá.
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POSILŇOVANIE ZAMESTNANOSTI ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ
JUDr. Anna Aftanasová
Ústredie PSVaR, kancelária generálneho riaditeľa - hlavný radca
Kontaktný e-mail: aaftanasová@gmail.com
ABSTRAKT
Aktívne opatrenia na trhu práce podporujú zvyšovanie zamestnateľnosti uchádzačov
o zamestnanie, zmeny systému vzdelávania na trhu práce, zvyšovanie zamestnanosti
uchádzačov o zamestnanie. Začleniť ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti
a na trh práce je jedným z predpokladov na skvalitnenie ich života. Sociálne služby pre
zdravotne znevýhodnených občanov poskytujú v okrese Stará Ľubovňa viaceré subjekty,
u ktorých sme zaznamenali rast zamestnanosti hlavne vďaka nástrojom aktívnej politiky
trhu práce.
Kľúčové slová: zvyšovanie zamestnanosti, sociálne služby, zdravotne znevýhodnení
občania.
ÚVOD
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že vo svete žije až 10 % populácie občanov so zdravotným postihnutím. Na Slovensku neexistujú presné štatistiky
občanov so zdravotným postihnutím, no experti sa prikláňajú k číslu 650 tisíc, čo predstavuje skoro 12 % občanov. V okrese Stará Ľubovňa je to 6,7 %, čomu zodpovedá 3562
občanov so zdravotným postihnutím. Z hľadiska zamestnávania je dôležité zaoberať sa
otázkou, koľko z uvedených občanov je ekonomicky aktívnych. Tu zohráva dôležitú úlohu
aj fakt, že občania so zdravotným postihnutím nemajú povinnosť sa evidovať na Úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny, ich podiel na celkovom počte všetkých uchádzačov o zamestnanie je zhruba 6 %, ale veľký počet občanov so zdravotným postihnutím z rôznych
dôvodov v evidencii nezamestnaných nefigurujú. Taktiež je problematické zistiť, koľko
z týchto občanov je aktívnych na trhu práce. Uľahčiť nezamestnaným osobám so zdravotným postihnutím uplatniť sa na otvorenom trhu práce je hlavným cieľom podporovaného zamestnávania pomocou nástrojov, ako sú práca s cieľovou skupinou, posilňovanie
ich zručností a vedomostí, sprostredkovanie práce, patrí sem aj motivovanie zamestnávateľov, aby zamestnávali túto znevýhodnenú skupinu uchádzačov o zamestnanie. Aj
súčasná legislatíva uplatňuje opatrenia na predchádzanie vylúčenia z trhu práce nielen
občanov so zdravotným postihnutím, ale aj absolventov škôl, matiek s deťmi či osôb
blízkych dôchodkovému veku.
AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, má povinnosť v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zamestnávať aj 3,2 % občanov so
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zdravotným postihnutím, a to v prípade, že príslušný úrad práce vedie vo svojej evidencii
uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú zároveň občanmi so zdravotným postihnutím. Zamestnávatelia túto povinnosť akceptujú, no čoraz väčšmi využívajú aj možnosť zadať
zákazku občanovi so zdravotným postihnutím, alebo chránenej dielni vo výške povinného podielu, čím si túto zákonnú povinnosť splnia. Ak zamestnávateľ nevyužije ani jednu
z týchto dvoch možností, je povinný v zmysle platnej legislatívy odviesť štátu odvod
za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
V okrese Stará Ľubovňa 92 zamestnávateľov malo povinnosť zamestnávať občanov so
zdravotným postihnutím, z toho 79 zamestnávateľov si túto povinnosť splnilo a spolu
zamestnávali v uplynulom roku 261 občanov so zdravotným postihnutím. Služby chránených dielní alebo chránených pracovísk formou odobratých výrobkov a služieb v celkovej hodnote 21 750,69 € využilo 12 zamestnávateľov, a odvod za neplnenie povinného
podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v sume 10 190,- € zaplatilo
na účet úradu 10 zamestnávateľov. Z uvedeného prehľadu možno konštatovať, že drvivá
väčšina zamestnávateľov zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím.
Aktívne opatrenia na trhu práce podporujú zvyšovanie zamestnateľnosti uchádzačov
o zamestnanie, zmeny systému vzdelávania na trhu práce, zvyšovanie zamestnanosti
uchádzačov o zamestnanie. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
je realizovaná formou:
y vytvárania pracovných miest v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku,
y samozamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,
y udržanie pracovných miest poskytovaním pracovnej asistencie,
y úhradou časti prevádzkových nákladov chránených dielní a chránených pracovísk,
y prostredníctvom povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, zadávaním zákaziek alebo odoberaním výrobkov a služieb pred platením odvodov
za neplnenie povinného podielu, vrátane možnosti kombinácie,
y ďalšími nástrojmi aktívnej politiky trhu práce viažucimi sa k podpore znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie podľa § 8, písmeno h) zákona o službách zamestnanosti.
Začleniť ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a na trh práce je jedným
z predpokladov na skvalitnenie ich života. Významnú úlohu tú zohráva i asistencia, ktorá
v sebe zahŕňa množstvo právnych noriem. Pracovná náplň asistenta však nie je presne
stanovená v žiadnych právnych predpisoch, čo v praxi zapríčiňuje značné problémy ľuďom
s ťažkých zdravotným postihnutím, ktorí sú pri samoobslužných činnostiach odkázaní na
pomoc iných. Asistencia sa člení na:
y osobnú asistenciu,
y pracovnú asistenciu,
y pedagogickú asistenciu.
Pracovná asistencia uľahčuje zdravotne postihnutým vstúpiť na trh práce a je právne
zakotvená v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú občanov so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej oso58
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be, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, môže byť prostredníctvom úradu práce
poskytnutý príspevok na činnosť pracovného asistenta. Pracovný asistent je zamestnanec,
ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi, občanovi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času.
SOCIÁLNE SLUŽBY ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov poskytujú v okrese Stará Ľubovňa viaceré subjekty, u ktorých sme zaznamenali rast zamestnanosti hlavne vďaka nástrojom aktívnej politiky trhu práce.
Domov pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Starej Ľubovni
Medzi najväčšie zariadenie v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja patrí Domov pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Starej Ľubovni.
Slúži vyše 160 klientom a zamestnáva 114 zamestnancov.
Organizačnou zložkou Domova pre seniorov a Domova sociálnych služieb v Starej
Ľubovni je Krízové stredisko v Starej Ľubovni, kde sa realizujú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately pre deti. Tu je v pracovnom pomere 10 kmeňových zamestnancov, ktorých počet sa za obdobie posledných štyroch rokov tiež zvýšil. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa podporil u tohto zamestnávateľa vytvorenie pracovných
miest v rámci jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce:
y § 50j (Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti) – 3 miesta,
y § 51 (Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe) – 1 miesto,
y § 51a (Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní) – 1 miesto,
y § 52a (Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby) – 21 miest,
y § 54 (Národné projekty - NP XX, Šanca na zamestnanie, Chcem byť aktívny na trhu
práce) – 13 miest,
y § 56 (Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska) – 1 miesto,
y § 60 (Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov) – 3 miesta.
Domov sociálnych služieb Legnava
Ďalším zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
v okrese je Domov sociálnych služieb Legnava, ktorý je určený pre mentálne postihnutých
ľudí. Pre excentrickú polohu a zlú dopravnú dostupnosť sú zamestnancami tohto zariadenia
prevažne občania z blízkeho okolia a okolitých obcí. Kapacita zariadenia je pre 63 klientov,
v pracovnom pomere je zamestnaných 44 zamestnancov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa tu podporil vytvorenie pracovných miest v rámci jednotlivých nástrojov
aktívnej politiky trhu práce:
y § 49a (Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie) – 2
miesta,
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y § 50 (Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie) – 1 miesto,
y § 50j (Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti) – 6 miest,
y § 54 (Národné projekty - NP XX, Cesta z kruhu nezamestnanosti) – 3 miesta.
Detský domov svätého Klementa Hoffbauera, Podolínec
V Meste Podolínec sa v kláštore Redemptoristov nachádza Detský domov sv. Klementa
Hoffbauera, ktorého zriaďovateľom je Spišská kapitula, Spišské Podhradie. Zariadenie je
plne využité a rovnako využíva nástroje aktívnej politiky trhu práce, vďaka ktorým sa počet
zamestnancov v zariadení zvyšuje. V súčasnosti tu pracuje 38 zamestnancov. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa podporil v tomto detskom domove vytvorenie pracovných miest v rámci jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce:
y § 51 (Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe) – 2 miesta,
y § 52a (Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby) – 1 miesto.
Domov sociálnych služieb pre dospelých v obci Jarabina
Jediným zariadením v okrese, ktorého zriaďovateľom je miestna samospráva, je zariadenie opatrovateľskej služby Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb pre
dospelých v obci Jarabina. Slúži pre prestarnuté obyvateľstvo a jeho kapacita je 14 klientov.
Prešlo svojimi obmenami a v súčasnosti má 10 pracovníkov. Nachádza sa v obci, ktorá je
charakteristická zvýšeným odchodom občanov do USA a o prestarnuté obyvateľstvo sa
v mnohých prípadoch nedokáže postarať rodina. Iba vďaka nástrojom aktívnej politiky trhu
práce tu vzrástla zamestnanosť. Variabilitu nástrojov využíva zariadenie dlhodobo. Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa podporil u tohto zamestnávateľa vytvorenie
pracovných miest v rámci jednotlivých nástrojov aktívnej politiky trhu práce:
y § 49a (Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie) – 3
miesta,
y § 50j (Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti) – 2 miesta,
y § 51 (Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe) – 1 miesto,
y § 52 (Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo
formou menších služieb pre samosprávny kraj) – 1 miesto,
y § 52a (Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby) – 9 miest,
y § 54 (Národné projekty - Šanca na zamestnanie) – 2 miesta,
y § 55 (Priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska) – 1 miesto.
Dom svätej Anny, Stará Ľubovňa
Gréckokatolícka charita Prešov je zriaďovateľom Domu sv. Anny. Zariadenie pre deti
s kombinovaným postihnutím prešlo snáď najdynamickejším rastom počtu zamestnancov,
a to hlavne vďaka projektu švajčiarskeho mechanizmu „Komplexné sociálne služby pre detí
a mladých ľudí so zdravotným postihnutím“. Rozrástlo sa nielen kapacitne, ale aj počtom
zamestnancov. V súčasnosti zamestnáva 19 zamestnancov. Gréckokatolícka charita Prešov ako účelové zariadenie cirkvi sa pravidelne zúčastňuje realizácie aktivačnej činnosti
60

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

formou dobrovoľníckej služby, cieľom ktorej je poskytnúť odbornú, sociálnu pomoc pri práci
s ťažko zdravotne postihnutými deťmi a sprostredkovať získanie profesionálnych návykov
a zručností záujemcom o prácu v DsA v Starej Ľubovni. Dobrovoľníci počas svojej služby
zodpovedne plnia všetky úlohy podľa pokynov službukonajúcich zamestnancov DsA pri
každodenných obslužných činnostiach, ako je kŕmenie, prechádzky a uspokojenie základných hygienických potrieb klientov. Dobrovoľnícka služba v tomto zariadení je veľkým prínosom pre zlepšenie podmienok starostlivosti o detských klientov. DsA zriadil i chránenú
dielňu, ktorej činnosť tvoria: remeselnícke práce – hrnčiarstvo, tkanie kobercov, výroba
zapaľovačov, sviečok, pozdravov, práce v práčovni a mangľovni, upratovacie práce, analýza trhu, koordinácia odbytu výrobkov, nákup materiálu, získavanie zbyškového materiálu
od darcov, zostavovanie katalógu výrobkov a vyhľadávanie zákaziek. V dvoch prípadoch
sa tu klienti stali zamestnancami tohto zariadenia. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Stará Ľubovňa podporil v tomto zariadení vytvorenie pracovných miest v rámci jednotlivých
nástrojov aktívnej politiky trhu práce:
y § 51 (Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe) – 1 miesto,
y § 52a (Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby) – 22 miest,
y § 60 (Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov) – 6 miest.
OZ - SULÍN
V OZ – SULÍN, občianske združenie, sa počet zamestnancov zvýšil v priebehu roka
2016 z jedného zamestnanca na dvadsať, a to i vďaka projektu Európskej únie pod názvom
„Podpora opatrovateľskej služby“. OZ očakáva ďalší nárast klientov i zamestnancov. Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa i tu podporil vytvorenie pracovného miesta
v rámci aktívnej politiky trhu práce:
y § 54 (Národné projekty - Šanca na zamestnanie) – 1 miesto.
Dom Charitas svätého Jána Almužníka, Nová Ľubovňa
Najmladším a zároveň najnovším zariadením sociálnych služieb je Dom Charitas sv.
Jána Almužníka v Novej Ľubovni, ktorého zriaďovateľom je Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves. Ide o novovybudované zariadenie pre deti. Za posledné obdobie došlo k prijatiu 1 zamestnanca do uvedeného zariadenia, no v súčasnej dobe prebiehajú výberové
pohovory aj na ďalšie pracovné pozície.
Ďalšími subjektmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti pri starostlivosti o chorých, slabých,
zdravotne postihnutých a prestarnutých v okrese Stará Ľubovňa sú:
y Humanitarián n. o., Jarabina,
y ŠIAS s. r. o., Jarabina,
y Opatrovateľská služba Spišskej katolíckej charity, Spišská Nová Ves,
y Opatrovateľské služby v jednotlivých obciach okresu Stará Ľubovňa.
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ZÁVER
Čiastkou 222 652,- € podporil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
vytvorenie 63 pracovných miest zvyšujúcich zamestnateľnosť občanov a 44 pracovných
miest, ktoré zvýšili zamestnanosť občanov v okrese. Podporením týchto pracovných miest
sa miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa znížila o 0,43 %.
Starnutie obyvateľstva, nárast ľudí odkázaných na pomoc iných, migrácia za prácou,
odchod mladých ľudí mimo okres i štát vytvára dopyt po sociálnych službách. Zodpovednosť za doopatrovanie starého, chorého, bezvládneho či zdravotne postihnutého občana
sa presúva v mnohých prípadoch z rodiny na miestnu a regionálnu samosprávu, štát či tretí
sektor. S dopytom po sociálnych službách súvisí i rast pracovných miest. Vzhľadom na
prehľady o raste zamestnanosti v sociálnych službách môžem vysloviť názor, že sociálna
oblasť vytvára priestor pre riešenie nezamestnanosti mnohých ľudí.

62

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

VPLYV PROJEKTU NA KVALITU POSKYTOVANÝCH
SLUŽIEB DOMU SVÄTEJ ANNY
PhDr. Anna Lazorčáková
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Kontaktný e-mail: anna.lazorcakova@upsvr.gov.sk
ABSTRAKT
V príspevku sú informatívne uvedené formy sociálnej pomoci a podpory ľuďom so zdravotným postihnutím v okrese Stará Ľubovňa, ktorá má nezastupiteľné miesto v získavaní
nezávislosti a zlepšení kvality ich života. Vymenováva v kvantitatívnom rozmere kompenzovanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pomenováva realizovanú
pomoc samosprávy i neverejných poskytovateľov v okrese a predstavuje nasmerované
vízie samosprávy v Starej Ľubovni v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím.
Historickým prierezom približuje zmenu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím a ich
rodín v regióne Stará Ľubovňa.
Kľúčové slová: fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudia so zdravotným
postihnutím, peňažné príspevky na kompenzáciu, sociálne služby, kvalita života.
ÚVOD
Medzinárodné dokumenty i dokumenty na národnej úrovni, ktorými sa naše vlády zaviazali rozvíjať životné podmienky občanov so zdravotným postihnutím, aby žili ako ich rovesníci v spoločnom mieste bydliska. Aby tomu tak bolo, je nevyhnutné rozvíjať schopnosti
a zručností ľudí s postihnutím, a to celoživotným procesom sociálneho učenia a poskytovaním im pomoci a podpory. Vytvoriť príležitosť k akémuto učeniu, poskytnúť pomoc a podporu počnúc rodinou, komunitou, štátom, je predpokladom ich nezávislosti, kvalitnejšieho
života.
PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Zo systému sociálnej pomoci formou peňažných príspevkov i poskytovaním sociálnej
služby je ľuďom so zdravotným postihnutím poskytovaná pomoc štátom i samosprávnymi
inštitúciami.
Prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny štát kompenzuje sociálne
dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) v oblasti mobility a orientácie, komunikácie, sebaobsluhy a zvýšených výdavkov, peňažnými príspevkami na kompenzáciu za
podmienok ustanovených zákonom 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon). Upravuje právne vzťahy pri poskytovaní peňažných príspevkov na
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, vyhotovovaní
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej len preukaz), parkovacieho
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preukazu a právne vzťahy na účely posudzovania potreby osobitnej starostlivosti poskytovanej podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kurately. Za sociálny
dôsledok ŤZP považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba (FO) z dôvodu jej ŤZP
v porovnaní so zdravým občanom rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama. V praxi je teda určujúcim
kritériom zdravý človek, jeho vek, pohlavie a obmedzené alebo chýbajúce schopnosti
v dôsledku ŤZP. Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej
poruchy najmenej 50%. V rámci lekárskej posudkovej činnosti sa stanovuje zdravotné
postihnutie, ktoré dosahuje „ťažký“ stupeň. Univerzálnou jednotkou na stanovenie takéhoto stupňa sa stala miera funkčnej poruchy podľa druhu zdravotného postihnutia,
ktorá vyjadruje nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností občana.
Vyjadruje sa v percentách (od 10 – 100%), a pritom sa predpokladá, že vývoj zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. V rámci sociálnej posudkovej
činnosti sa u fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím posudzujú individuálne
predpoklady, rodinné prostredie a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie FO s ŤZP do
spoločnosti. Výsledkom posúdenia je návrh kompenzácií peňažnými príspevkami, ktorými sa kompenzuje: znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť
fyzickej osoby s ŤZP s cieľom zmierniť alebo prekonať znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám a uľahčiť orientáciu a premiestňovanie sa; narušená
schopnosť komunikácie, a to pomoc pri prekonávaní bariér, v schopnosti dorozumieť sa
so spoločenským prostredím a sprístupnenie informácií najrozličnejšieho druhu; obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy; oblasť zvýšených
výdavkov - kompenzujú sa zvýšené výdavky spojené so zabezpečovaním nákladného
diétneho stravovania, prevádzky osobného motorového vozidla, výdavkov súvisiacich
s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, bytového zariadenia a obuvi z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, či výdavkov z dôvodu starostlivosti o psa so
špeciálnym výcvikom.
PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA
V okrese Stará Ľubovňa žije 6,7% fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
(FO s ŤZP). 376 FO s ŤZP (11%) je vo veku do 25 rokov a 1396 (40%) vo veku od 25 do 61
rokov. V celkovom počte FO s ŤZP každoročne zaznamenávame nárast. Najviac FO s ŤZP
trpí ochorením pohybového aparátu, nasledujú endokrinné poruchy a poruchy výživy, nervový systém, ochorenia srdca sú v rovnakom percentuálnom zastúpení ako duševné poruchy a poruchy správania. Priemerne mesačne vyplácame peňažné príspevky pre 1746 FO
s ŤZP (3% z celkového počtu obyvateľov okresu) a 606 fyzickým osobám, ktoré opatrujú
FO s ŤZP (1,14 % z celkového počtu obyvateľov okresu).
Na peňažných príspevkoch na kompenzáciu (ďalej pp) bolo v roku 2015 vyplatených
2 388 808,30 €. Z toho na pp na osobnú asistenciu (OA) v okrese sme pre 143 FO s ŤZP
odkázaných na OA vyplatili v roku 551 109 €; na pp na opatrovanie bolo vyplatených
1 030 484 € v priemere mesačne pre 606 FO, ktoré opatrovali FO s ŤZP; PP na prepravu
je mesačne vyplácaný pre 8 FO s ŤZP v celkovej sume 9 678 €.
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Na kompenzovanie zvýšených výdavkov sú vyplácané peňažné príspevky: na diétne
stravovanie v priemere mesačne pre 562 FO s ŤZP v celkovej ročnej sume 157 700 €; súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, obuvi a bytového zariadenia v priemere
mesačne pre 1010 FO s ŤZP s vyplatenou sumou 222 900 €; súvisiace so zabezpečením
prevádzky OMV priemerne mesačne pre 568 FO s ŤZP s vyplatenou sumou 225 550 €;
súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom v priemere mesačne pre 1 FO
s ŤZP. Nárok na ich výplatu nevzniká, ak prijem rodiny prekročí 3-násobok sumy ŽM. V roku
2015 bolo poskytnutých 70 jednorazových peňažných príspevkov s vyplatenou sumou
takmer 123 000 € z toho: na kúpu zdvíhacieho zariadenia (schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie) pre
4 FO s ŤZP vo výške 22 450 € (v roku 2014 pre 14 FO s ŤZP vo výške 100 200 €); PP na
kúpu pomôcky pre 29 FO s ŤZP vo výške 15.900€; na opravu pre 13 FO s ŤZP vo výške
3 224 €; PP na kúpu OMV pre 7 FO s ŤZP vo výške 41 500 €; na úpravu OMV pre 2 FO
s ŤZP v sume 8 300 €; na úpravu bytu, alebo domu pre 15 FO s ŤZP 30 900 €.
SOCIÁLNA POMOC V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA
Zo systému sociálnej pomoci sa poskytujú aj sociálne služby. Sú službami verejného
záujmu. Povinnosť poskytovať sociálne služby majú samosprávne kraje a obce. Môžu ich
zabezpečiť aj prostredníctvom iných subjektov.
Pre ľudí so zdravotným postihnutím v okrese poskytuje sociálne služby Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom Domova sociálnych služieb (DSS) v Starej Ľubovni pre
30 klientov a Špecializovaného zariadenia s kapacitou 40 klientov prevažne v postproduktívnom veku a Domova sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých mužov v dospelom
veku s kapacitou 80 prioritne mužov. Služba v týchto zariadeniach je poskytovaná s celoročným pobytom. Spišská katolícka charita poskytuje v Starej Ľubovni opatrovateľskú
službu pre 76 klientov. Asociácia samaritánov SR (ASSR) poskytuje domáce tiesňové volanie, Humanitarian, n. o. poskytuje opatrovateľskú službu, prepravnú službu, požičiavanie
pomôcok. Ľudia so zdravotným postihnutím sú združení v Ľubovnianskom regionálnom
združení zdravotne postihnutých, ktoré organizuje spoločenské, kultúrne podujatia, vzdelávacie a poradenské aktivity. Únia nevidiacich a slabozrakých občanov združuje občanov so
zrakovým postihnutím, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí.
Poskytuje predovšetkým odborné poradenstvo.
Dominantným poskytovateľom terénnej i ambulantnej formy sociálnej služby pre deti
i mladých ľudí so zdravotným postihnutím v okrese je nepochybne Dom svätej Anny v Starej Ľubovni. Využíva najnovšie metódy a formy sociálnej práce, také, ktorými sa meria kvalita spoločenských vzťahov ľudí so zdravotným postihnutím so svojím okolím, a teda reálne
v živote každého klienta sa tak napĺňa pojem integrácia a ,,normálny život“.
Zákonnou povinnosťou samosprávy v systéme sociálnych služieb je komunitné plánovanie. Komunitný plán mesta Stará Ľubovňa na základe SWOT analýzy pre Osoby so
zdravotným postihnutím ako hlavné problémy identifikuje absenciu denného stacionára občanov so zdravotným postihnutím, podporných služieb, bezbariérových inštitúcií
a priestranstiev v meste, sociálnych služieb mimo bežného pracovného času, dob65
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rovoľníctva, nedostatočnej informovanosti o možnostiach a podmienkach poskytovania sociálnej služby a sociálnej pomoci, nedostatočného využívania kapacít školských
zariadení na trávenie voľného času, nedostatočnej možnosti občanov s ŤZP na trhu
práce.
Ako strategický cieľ si Mesto Stará Ľubovňa v oblasti rozvoja sociálnych služieb do roku
2020 určilo: zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, kvalitným a trvalo udržateľným sociálnym službám na komunitnej úrovni aj pre osoby so zdravotným postihnutím, s prioritným
zámerom ,,Podpory zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych a komunitných sociálnych služieb“. Kladie si za cieľ zriadiť cenovo dostupné podporné služby,
teda aj odľahčovaciu službu; zabezpečiť informovanosť o sociálnych službách; podporovať
dobrovoľnícku službu a činnosť svojpomocných skupín; aktívne odstraňovať bariéry, zlepšiť
podmienky integrovaného vzdelávania a podporovať integráciu ľudí so zdravotným postihnutím pri realizácii voľno-časových aktivít v meste. Je veľmi dôležité, že existuje vízia. Jej
postupné pretavovanie do konkrétnej formy pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím
aj ich rodiny budeme my, odborníci, a verím, že aj Vy samotní, ktorých sa to osobne dotýka,
veľmi intenzívne nielen sledovať. Vieme, že nosným pomocníkom i podporou pri zvládaní
každodennej pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím je rodina. Preto, ak sa rodine ako
celku dostane dostatočnej podpory a pomoci, kvalita života sa posunie kvalitatívne vyššie.
Verím, že tomu tak bude. Vidím tu ľudí odhodlaných i múdrych.
ZÁVER
Keď sa obzriem do nedávnej minulosti, do čias začiatkov mojej profesionálnej dráhy,
do čias, kedy možnosti sociálnych vzťahov boli obmedzené, v niektorých prípadoch rodín takmer žiadne, vidím hlavne rodičov, ktorí veľmi chceli zmeniť život svojich detí, no
zároveň boli plní obáv, ako to my mamy často vieme. V zasadačke okresného úradu sa
nás zišlo nad moje očakávania mnoho. Výstup zo stretnutia bol jasný. Založenie pobočky
ZPMP v okrese. Zvolili sme predsedníčku Milku Barlikovu, pokladničku Anku Billíkovu.
Členkou som sa stala aj ja ako profesionál. Bolo treba pomôcť s administratívou, registráciou pobočky, priestormi na spoločné stretnutia, poradenstvom. Vytvorili sa vzťahy, kamarátstva, priateľstva. Zvýšila sa informovanosť rodičov. Deti zvyknú byť v čase prázdnin
v tábore. Preto moja otázka znela: „Zorganizujeme detský tábor pre deti?“ Boli skeptickí,
plní otáznikov a obáv. Pri jeho organizovaní som sa hádam ani nestretla s prekážkami.
Gréckokatolícka charita v Prešove, s jej vtedajším riaditeľom Ing. Marošom Šatným, vykonala už vtedy veľký kus práce, a položila tak začiatok spolupráce s komunitou rodín so
zdravotne postihnutým dieťaťom v Starej Ľubovni. Týždeň prešiel veľmi rýchlo, bol plný
radosti, hier, spevu a tanca. Rozlúčka nás presvedčila, že to malo svoj význam a že to
naštartovalo zmenu v ich životoch. Tábory boli aj ďalšie roky, už financované zo štátneho
rozpočtu, ale GKCH tam bola. Rodičia sa zmobilizovali a ja som po čase len z diaľky
sledovala, ako sa krok za krokom otvárajú možnosti rodinám so zdravotne postihnutým
dieťaťom. Rodičia chceli viac. Vďaka múdrym a odhodlaným ľuďom, spomeniem napr.
otec Vladimír i otec Kamil, Maroš Šatný a Soňa Gaborčáková, vznikol tzv. ,,Stacionár“.
Zariadenie si postupne získalo dobré meno.
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Po čase nestačilo pokryť potreby okresu, no neboli možnosti, ako to skvalitniť. A tu
zrazu svitla iskierka nádeje - možnosť získať finančné prostriedky prostredníctvom švajčiarskeho podporného mechanizmu - takto mi oznámili terajší riaditeľ GKCH v Prešove
Ing. Valiček a Soňa a požiadali ma o pomoc. Znovu odhodlanosť a vytrvalosť ľudí a viera
v nich zo strany zahraničného partnera. Dnes môžeme povedať, že pomoc pre ľudí so
zdravotným postihnutím a ich rodiny v okrese poskytovaná Domom svätej Anny vďaka
projektu „Komplexné sociálne služby pre detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím
v okrese Stará Ľubovňa“, nadobudla iný kvalitatívny rozmer, rozmer s pozitívnym dopadom na život rodín so zdravotne postihnutým členom. Dôkazom je X životných príbehov
prijímateľov tejto sociálnej služby. Verím, že potvrdia moje slová. Vďaka projektu sa zdraví ľudia dozvedajú o možnostiach a schopnostiach ľudí s postihnutím. Skúsenosť z dní
otvorených dverí, verejných vystúpení, kultúrnych Ľubovnianskych sviatkov i štvrtkov
i z mediálnych príbehov i správ - spája. Je to zariadenie 21. storočia, verím, že predbehne aj ďalšie. Som rada, že som mohla byť pri tom. Ďakujem.
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SUPERVÍZIA PRACOVNÍKOV GRÉCKOKATOLÍCKEJ CHARITY PREŠOV
PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
vysokoškolský pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety n. o. v Bratislave, supervízor GKCH
Kontaktný e-mail: hunyadiova@gmail.com
ABSTRAKT
Spokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami v zariadeniach sociálnych služieb
a sociálnej kurately je dôležitým indikátorom ich kvality a podmieňuje záujem a systém
existujúcich zariadení. Vízia a ciele organizácie, potreby pre ich naplnenie a uplatnenie
lojality voči organizácii, sú nástrojom uplatňovania tak organizácie voči klientom a zamestnancom, ako aj zamestnancov voči klientom a organizácii. Supervízia sprehľadňuje
systém a stotožňovanie sa s cieľmi organizácie prostredníctvom sebareflexie v sebapoznaní, napĺňaní potrieb ako individuálnych tak skupinových, tímových a osobných sa
prejavuje sa vo vzťahu priameho výkonu pracovníka voči klientovi. Supervízia prostredníctvom individuálneho profesijného rozvoja, osobného rastu a osobnostného rozmeru
supervidovaných napĺňa systém starostlivosti o zamestnancov v súlade s cieľmi organizácie a duchovnými aktivitami.
Kľúčové slová: supervízia, Gréckokatolícka charita Prešov.
ÚVOD
Supervízia v Gréckokatolíckej charite Prešov (GKCH) ako metóda neustáleho zvyšovania profesionálnej kompetencie pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, skvalitňovania
odborných postupov pri práci s klientmi je zameraná na starostlivosť o zamestnancov, ktorí
sú vystavovaní intervenciám, pri zvládaní ktorých využívajú majstrovstvo slova, inžinierstvo
vo vzťahoch a oddanosť profesii. Supervízia tak chráni záujem organizácie, klienta v prospech pracovníka, pracuje s lojalitou pracovníkov k organizácii a zaoberá sa kvalitou pracovného života zamestnancov. Veľa sa hovorí o tom, že zamestnanci by si nemali prenášať
osobné problémy do práce, supervízia sa zaoberá predovšetkým ochranou pracovníkov,
prevenciou syndrómu vyhorenia, aby si pracovnú záťaž neprenášali domov. Supervízia
v konečnom dôsledku takto chráni status pomáhajúcich profesií a zabezpečuje kooperáciu
postupov pri riešení záťaže.
V súčasnosti je chápaná a prijímaná ako status profesie nielen sociálneho pracovníka,
ale zahŕňa v sebe integráciu osobných vlastností každého pracovníka, ktorý je zamestnancom, ktorým sú poskytované sociálne služby, a taktiež schopnosti tvorby vzťahov a tímovej
spolupráce.
ROZSAH A OBSAH SUPERVÍZIE V GKCH
Rozsah supervízie v GKCH v roku 2015 - 2016 vyplýval z nastavovania a systematizácie spoločnosti. Supervízia tak smerovala k zvyšovaniu sociálnych zručností supervidovaných, nakoľko je rozvojová, má vzdelávací a posilňovací charakter, ale tiež hľadá problémy
68

Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

a rieši ich v konkrétnych prípadoch. Umožňuje pracovníkom pochopiť vzájomné súvislosti
problému z rôznych uhlov pohľadu, na ktorého riešení sa podieľajú všetci členovia tímu.
Tvorba tímu spočíva v posilňovaní vzájomných vzťahov, na ktoré v supervízii uplatňujeme
metódy sochovania, brainstormingu, imaginárnej vizualizácie, analógového neverbálneho
zobrazovania, flexibilnej korektúry, kritérií hierarchického usporiadania v organizácii, kvantifikácie aspektov problému v tíme, dištancovania a paradoxov práce v skupine a v tíme.
Supervízia obsahovala výraznú zložku podpory, nezraňuje, podporuje a reflektuje prácu
zamestnanca zameraním na obsah, teda na problém, alebo na vzťah či na proces odohrávajúci sa medzi supervidovaným a jeho klientom alebo medzi supervízorom a supervidovaným. Vytvára predpoklady a podmienky na profesionálny rozvoj, vzdelanosť a odbornosť
rastu zamestnancov na všetkých úrovniach. Snaží sa o podporu vnútornej motivácie zamestnancov k celoživotnému vzdelávaniu a dopĺňa systém vnútornej supervízie v organizácii uskutočňovanej v krízových situáciách.
Cieľom supervízie pre obdobie 2015 – 2016 bola v organizáciách zriadených GKCH
profesionalizácia organizácií, ktorá je dlhodobo vnímaná na verejnosti tak, ako jej samotné
poslanie podľa štatútu Charity. Napĺňanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi. Evanjeliové posolstvo šíriť a konať v konkrétnych aktivitách
služby tým najbiednejším aj s pomocou tých, ktorí už reformujú svoje zmýšľanie a nesprávajú sa k chudobným ako boháč z Ježišovho podobenstva je dobročinnosť, praktická láska
k blížnemu v kresťanskom zmysle. Podporovala zamestnancov k hodnotám a komunikácii
vo vnútri organizácie ako aj navonok.
TAB 1: Plánovaný a uskutočnený rozsah supervízie: (SS skupinová supervízia, IS –
individuálna supervízia)
Zariadenie

Rozsah supervízie

Centrum GKCH

1 skupina - 2 stretnutia v rozsahu 6 hodín
13 hodín IS

Útulok Archa, Nocľaháreň Effeta, Dom Charitas
1 skupina – 3 stretnutia v rozsahu 9 hodín
Prešov, Dom svätej Faustíny
Dom svätého Júdu Tadeáša, Dom svätého
Simeona

1 skupina – 3 stretnutia v rozsahu 9 hodín

Resocializačné stredisko Domov nádeje

1 skupina – 2 stretnutia v rozsahu 6 hodín
9 hodín IS

Centrum sociálno-poradenských služieb Prešov 1 skupina – 3 stretnutia v rozsahu 9 hodín
Vedúci zariadení

1 skupina – 1 stretnutie s rozsahom 3 hodín

Dom svätej Anny

1 skupina – 2 stretnutia s rozsahom 3 hodín
1 skupina – 1 stretnutie s rozsahom 3 hodín

Spolu bolo realizovaných 48 hodín skupinovej supervízie a 6 hodín individuálnej supervízie, ktoré boli zamerané na potreby zamestnancov, na naplnenie ich cieľa a objednávok voči supervízii. Zamestnanci vedia dostatočne zrozumiteľne zadefinovať potreby
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voči supervízii, majú očakávania a pozitívne nastavenie, čo sprehľadňuje systém starostlivosti o zamestnancov v organizácii ako celok. Na pracovných pozíciách sú ľudia,
ktorí vykonávajú poslanie, dobrovoľníctvo a citlivo sú nastavení voči potrebách prijímateľov sociálnych služieb. Vystavovaní sú neraz záťaži z nedostatočnej spolupráce s inými
subjektmi poskytujúcimi tak komplexnú sociálnu, zdravotnú a právnu pomoc pre svojich
klientov.
GKCH dnes je naďalej organizácia dobrovoľná, zabezpečujúca dobročinné akcie na
pomoc trpiacim ľuďom, deťom, starším osobám, sociálne slabým, chorým. V praxi nadobúda rôzne formy profesionalizácie a ocenení za humánne a charitatívne činy zabezpečované vysoko profesionálnymi pracovníkmi v jednotlivých organizáciách, ktorí svoju
lásku k Bohu povyšujú v starostlivosti spolu s profesionalizáciou a v spiritualite vidia
zmysel a širokú škálu možností využitia pomoci, preto podpora a posilňovanie je supervízii súčasťou hodnotenia v prospech verifikácie a nachádzania alternatív tak zdrojových
ako aj ľudských.
Supervízia sa vo všeobecnosti zameriava na vnútorný obsah, ktorý si prináša zamestnanec z prostredia, v ktorom žije a obsah, ktorý získava v pracovnom prostredí a jeho
prenos a ovplyvňovanie osobného života. Ovplyvňuje tak kultúru organizácie a lojalitou
posilňuje jej charakter do tej miery, do akej je stotožnený s jej cieľmi a rešpektuje princípy
organizácie.
Pomáhajúci profesionáli GKCH sa pri výkone svojej práce takmer denne stretávajú so
situáciami, ktoré sú pre nich náročné, vyvolávajú v nich pocity obáv, otázok, či poskytli
dostatočnú starostlivosť, ako ich pomoc vnímal prijímateľ sociálnej služby, preto zameranie
na zamestnancov organizácií, ktoré zabezpečujú služby, je opodstatnený. Priame zvládanie záťažových situácií má úmerný dopad na pracovníka aj na klienta. Spokojný pracovník
dáva najlepší predpoklad pre to, aby bol spokojný klient.
Hlavným cieľom plánu supervízie v organizácii je naďalej vytvárať podporný subsystém na úrovni vzdelávania, ktorého súčasťou je i supervízia. Plán supervízie je tak
strategickým dokumentom zariadenia v oblasti dosahovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v oblasti ľudských zdrojov, a je v súlade s platnou legislatívou i strategickými dokumentmi, ktoré sa prispôsobujú vývojovým zmenám v zariadeniach, a tak
participujú na ich implementácii do praxe. Hlavným poslaním sociálnej služby, a teda
všetkých zamestnancov organizácie, je snaha umožniť ľuďom, ktorí chcú aj napriek svojmu zdravotnému stavu alebo sociálnej situácii, zostať rovnocennými členmi spoločnosti,
pričom je snahou využívať prirodzené zdroje týchto ľudí, umožniť im, aby prežili svoj život
v prirodzenom sociálnom a kultivovanom prostredí. Ciele služieb, organizácie a osobné
nemusia vždy reflektovať jednoliaty obraz, ktorý je harmonickým tak navonok ako aj vo
vnútornom prežívaní zamestnancov. Supervízia tak prispieva k rozvoju nonkognitívnych
funkcií osobnosti, k schopnosti tvorby trvalých pozitívnych vzťahov, posilňovaniu pracovných kompetencií, intuícii, vcítení sa do situácie a potrieb klienta, učenia a vzdelávania
sa (v širšom chápaní), a k rozvoju sociálnych zručností, kde patrí predovšetkým - komunikácia a interakcia s inými ľuďmi, tvorba vzťahov, spoločenské podujatia, hra, šport,
zábava, umelecká činnosť (pasívna i aktívna) relaxácia a terapia.
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ZÁVER
Supervízia je v GKCH miestom pre neustály rozvoj pracovníkov. Od harmonizácie samého seba, cez inštruovanie času si pre supervíziu a zaradenie do svojich povinností,
po radosť zo stretnutia sa s ľuďmi, ktorí majú spoločné hodnoty, zmysel pre tvorbu, dôslednosť, zodpovedný prístup a hľadanie a napĺňanie stále nových podnetov k zefektívňovaniu
poslania voči tým, ktorí ju potrebujú.
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VÝZVY A PERSPEKTÍVY HIPOTERAPIE AKO SÚČASŤ
FYZIOTERAPIE MLADÝCH
MUDr. Eva Svrčková
fyziater
ABSTRAKT
Hipoterapiu chápeme ako liečebnú a rehabilitačnú metódu založenú na kontakte človek
a kôň. Hipoterapiu sme v Dome svätej Anny vykonávali pravidelne po dobu 3 rokov s pozitívnymi účinkami na deti a mladých.
Kľúčové slová: hipoterapia, hipologická zložka, medicínska zložka.
ÚVOD
Hipoterapiu vykonáva tím viacerých špeciálne školených ľudí, ktorí garantujú medicínsku a hipologickú zložku celého procesu. Medicínsku zložku zabezpečuje v Dome
svätej Anny (DsA) lekár FBLR - hipoterapeut, ktorý je hlavnou súčasťou procesu. Vyberá
pacientov, určuje ciele, na ktoré sa terapia zameriava, navrhuje dlhodobý a krátkodobý
rehabilitačný plán. Navodzuje korektný sed pacienta a podľa potreby ho koriguje, rozhoduje o potrebe polohovania, do cvičebnej jednotky zaraďuje korekčné polohy, trénovanie
percepcie alebo senzorickej integrácie. Je zodpovedný za bezpečnosť. Odborne vedie
asistenta, ktorý pomáha pri nasadaní a zosadaní klienta, zabezpečuje ho proti pádu
z opačnej strany ako hipoterapeut. Musí byť poučený o základoch hipoterapie a jej bezpečného vykonávania.
Hipologickú zložku zabezpečuje hipológ, ktorý musí mať kvalifikáciu učiteľa jazdy na
koni alebo trénera, a taktiež musí absolvovať základný kurz pre hipoterapiu. Jeho úlohou je
pripraviť koňa pre hipoterapiu a viesť ho počas jej vykonávania. Hipológ má na starosti samotného koňa, stará sa o jeho pohodlie a usmerňuje priebeh hipoterapie tak, aby zvieraťu
nespôsobovala bolesť alebo traumu.
HIPOTERAPIA A JEJ VYUŽITIE
Hipoterapia sa u nás vykonáva v kroku, čo je najpomalší a najmenej namáhavý chod
koňa. Krok začína zadnou nohou, pokračuje prednou nohou zhodnej strany a nasleduje
zadná a potom predná na opačnej strane. Pohyb prebieha odzadu dopredu a prejavuje sa
sínusoidným pohybom pri pohľade zhora, čo spôsobuje prirodzené vlnenie koňa i jazdca,
čiže pravidelné striedanie rôznych druhov svalov. Terapia prebieha väčšinou v kruhoch,
kedy musí klient aktívne využívať svaly na udržanie sa na koni. To mu nenásilnou a niekedy
aj nevedomou formou umožňuje precvičovať svaly, ktorých použitie mu za iných okolností
a pri iných cvikoch spôsobujú bolesť. Hiporehabilitácia sa využíva hlavne pri poruchách
hybnosti:
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y neurologických ochoreniach: detská mozgová obrna, skleróza multiplex, posttraumatické stavy, poruchy koordinácie rovnováhy, poruchy chôdze, sedu, aktívneho držania tela,
držania hlavy, pohybových stereotypov, reči, úchopu, pri prejavoch spasticity,
y ortopedických ochoreniach: skolióza, nesprávne držanie tela,
y psychiatrických ochoreniach: autisti, hyperkinetické deti,
y v internom lekárstve: chronická bronchitída, obezita,
y v gynekológii: dysmenorea.
Pri hipoterapii využívame špeciálnu výbavu, ale aj rôzne iné pomôcky pre čo najpohodlnejší a najefektívnejší priebeh. Hlavnou súčasťou sú madlá, nastupovacia rampa so
schodíkmi, po ktorej už väčšina detí dokáže nasadnúť na koňa samostatne.
ÚČINKY HIPOTERAPIE:
Počas hipoterapie sa musí klient neustále adaptovať a koordinovať pohyb svojho tela
voči pohybovým podnetom koňa. Dosahuje sa najsymetrickejšie držanie trupu.
Pohyb koňa, ktorý je rytmický, priaznivo pôsobí na spastické svaly, a to relaxačne, a hypotonické svaly - svaly so zníženým napätím tonizuje. Je však dôležitý rytmus kroku. Pomalý a pravidelný krok uvoľňuje spasticitu a rýchly krok ovplyvňuje hypotóniu. Regulácia
svalového napätia je základný predpoklad na zlepšenie pohybových funkcií a koordinácie.
Okrem kroku koňa pôsobí na organizmus aj jeho teplota, ktorá je vyššia ako u človeka
a spolu s konským krokom pôsobí na svaly a telo. Podporuje ich uvoľnenie.
Veľmi dôležité je ovplyvnenie rečových funkcií a reči u detí. Reč úzko súvisí so správnou motorikou a pri motorickom poškodení býva častokrát poškodená aj reč. Hipoterapia ju
výrazne ovplyvňuje a zlepšuje. U detí s DMO dochádza k jej zlepšeniu vďaka uvoľneniu
bránice, prehĺbeniu dýchania.
Pravidelný a rytmický pohyb ovplyvňuje reguláciu a ekonomizáciu dýchania. Vďaka
nemu sa stimuluje svalstvo hrudníka, brucha, panvového dna a bránice, ktoré tvoria
správny priebeh dychovej vlny. Húpavý a pomalý pohyb koňa v kroku navodzuje pravidelné dýchanie. Sediaci alebo ležiaci klient na koni vníma rytmus koňa celým telom a vo
svojom podvedomí ho preberá a prispôsobuje mu svoje dýchanie a pohyb. Vhodné je
striedanie rýchlejšieho a pomalšieho tempa v kroku na podporu dýchania. Ak je tempo
rýchlejšie, klient sa snaží udržať rovnováhu a napne svaly, čo môže viesť k zadržaniu
dychu, následné spomalenie kroku vyvolá uvoľnenie svalového napätia a dýchanie sa
prehĺbi.
Krok koňa si vyžaduje permanentné udržiavanie rovnováhy, ktoré je podmienené pohybom koňa vpred. Vplyvom rytmického kmitania a zmenami tempa kroku koňa dochádza
k stimulácii pohybového aparátu a k stimulácii rovnovážneho aparátu a následnému tréningu koordinácie.
Polohovanie sa využíva najmä na uvoľnenie spasticity a kontraktúr. Využíva sa pred
a počas cvičebnej jednotky, a to počas chôdze koňa alebo v jeho stoji. Polohovania poznáme pozdĺžne na chrbte, na bruchu a priečne polohovanie.
Na klienta počas hipoterapie vplýva množstvo vnemov. Je nevyhnutné, aby ich začal
vnímať, aby sa im otvoril tým, že si začne uvedomovať svoje telo, jeho pohyby a polohu
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jednotlivých častí. Sústredíme ich na vnímanie pohybu koňa, jeho telesnej teploty, pohybu
krku a pliec. Vďaka uvedomeniu si týchto podnetov automaticky prechádza na uvedomenie
si vlastného tela.
Hipoterapia ovplyvňuje hmatovú a hĺbkovú citlivosť prostredníctvom tlaku, protitlaku
a tepla. Šíria sa zrakové a sluchové podnety, zvýšením množstva senzorických podnetov
sa zlepšuje schopnosť CNS prijímať vnemy z vnútorného a vonkajšieho prostredia a reagovať na ne adekvátnym spôsobom, čím sa zlepšuje senzomotorická integrácia pacienta
s prostredím. Hipoterapeut musí vedieť posúdiť mechaniku pohybu koňa, lebo pohyb koňa
je základný liečebný a rehabilitačný prostriedok.
HIPOTERAPIA V DSA
Koňa pre potreby hipoterapie v DsA sme zakúpili v máji 2013. Kôň bol RASY haftling,
stredne vysoký a živý. Šlo o štvorročnú kobylu bez základného jazdeckého a hipoterapeutického výcviku, ktorá predtým pracovala ako ťažný kôň. Výber a kúpu koňa nám manažoval odborný hipológ. Na základe odporúčania sme kobylu Usambu kúpili a v mesiacoch máj
až júl 2013 absolvovala základný jazdecký výcvik.
Odbornú prípravu hipoterapeutického tímu DsA sme absolvovali v septembri 2013 na
špičkovom hipoterapeutickom pracovisku v Štvrtku na Ostrove. Absolvovali sme teoretickú aj praktickú časť pod vedením Mgr. Borgulovej, ktorá pracuje na výbornej európskej
úrovni a Alexandry Kafkovej, prezidentky Slovenskej hipoterapeutickej asociácie. Tieto dve
skúsené hipoteraputky nám zároveň robili supervízorky našej práce prostredníctvom video
dokumentácie práce s koňom a jeho pohybom. Exkurzia nám pomohla, aby sme prakticky
mohli začal s liečbou detí a mladých v DsA.
Z dôvodu neskúsenosti, nevypočítateľnosti správania koňa sme najprv začali jazdiť
so zdravými deťmi. Postupne hipoterapiu začali využívať aj deti z DsA. V priebehu
dvoch rokov, od septembra 2013 do septembra 2015 sme odjazdili približne 12 klientov za mesiac, ktorí hipoterapiu absolvovali 2 až 3 krát po 90 minút. Deti sme vodili
v správnom sede, postupne sme pridávali postupy a pomôcky na zlepšenie jemnej
motoriky, polohovanie, zmeny rytmu kroku, osmičkový pohyb koňa, správny úchop
a iné prvky, ktoré sme sa naučili vo Štvrtku na Ostrove. Našimi klientmi boli väčšinou
spastici po DMO, Downove syndrómy, mentálne retardácie a autisti. Podmienkou bolo,
aby dieťa reagovalo pozitívne na cvičenie. Pred hipoterapiou pracovníčky podpisovali
s rodičmi súhlas na liečbu.
VÝSLEDKY HIPOTRAPIE V DOME SVÄTEJ ANNY
Počas aktívnej dvojročnej hipoterapie v DsA sa žiaden úraz nestal. Deti túto liečebnú
metódu absolvovali radi. Deti, ktoré na koni nejazdili, chodievali na animoterapiu, čo malo
pozíva aj voči kobyle, ktorá si takto zvykala na iné nepravidelné a neočakávané zvuky
a nečakané správanie detí.
Výsledky práce sú určite pozitívne. Už počas terapie sa spastikom výrazne zlepšil sed,
uvoľnili sa spastické adduktory, zlepšilo sa držanie tela, zlepšila sa nálada. Dobrá nálada
a pozitívne emócie sprevádzali celé obdobie, keď sme na hipoterapiu chodili.
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Prácu sme ukončili v septembri 2015 preto, že sa skončil prenájom krytej haly v škole
na Jarmočnej ulici v SL a koňa sme museli ustajniť na PD vo Vyšných Ružbachoch, kam
bolo dochádzanie a celá liečba veľmi komplikovaná. Nie je tam krytá hala, nie je upravený vonkajší terén a nemáme k dispozícii všetkých členov tímu, ktorí sú na vedenie HT
potrební.
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5.3. PRÍSPEVOK ZA RODIČOV DETÍ A MLADÝCH DOMU SVÄTEJ ANNY
JUDr. Jana Lissyová
matka Kristiánka, klienta Domu svätej Anny
Som matkou 7-ročného syna Kristiánka, ktorý okrem psychomotorického zaostávania
s nevyhnutnou potrebou 24-hodinovej asistencie a odkázanosti na inú osobu, má aj autistické rysy, čo si zas vyžaduje špeciálny, odborný prístup, potreby, vzdelávacie postupy,
nakoľko autizmus je diagnóza s neskutočne širokým záberom prejavov rôzneho typu, a to
predovšetkým v správaní pacientov, resp. detí, u ktorých sa vyskytuje. Zároveň je to diagnóza, ktorú je pri veľmi zodpovednom prístupe veľmi ťažké diagnostikovať, naopak, je to aj
diagnóza, pod ktorú sa dá „ukryť“ množstvo porúch, resp. prejavov v správaní detí, ktoré
lekári nevedia subsumovať pod inú konkrétnejšiu diagnózu. A preto som toho názoru, že
nie je až tak podstatné, akú diagnózu má to-ktoré dieťa uvedené v lekárskej správe, podstatné je tomuto dieťaťu porozumieť, nájsť k nemu cestu, poznať jeho prejavy, ale hlavne
potreby, byť s ním vžitý v tom najobsiahlejšom slova zmysle, nakoľko také dieťa (a nie je
to len náš Kristiánko) veľmi ťažko (a ešte ťažšie na pochopenie) prejavuje svoje potreby
a pocity, nerozpráva, rozumie len veľmi obmedzene. A preto som presvedčená, a isto mi
dá každý za pravdu, že najlepším lekárom, asistentom, psychológom, priateľom a spoločníkom je len a len „matka“ takého dieťatka. A takou som aj ja, ako jedna z mnohých.
Možno však nie som jednou z mnohých matiek takých detí, ktoré sa po šiestich rokoch na
rodičovskej „dovolenke“, rozhodli ísť do práce a „zveriť“ starostlivosť o svojho syna na tých,
ktorí starostlivosť o takéto deti vykonávajú ako svoje povolanie. Nemusím snáď nikomu
vysvetľovať, aké bolo náročné nájsť také zariadenie, resp. ľudí, ktorým by som absolútne
dôverovala a zverila im svojho synčeka v čase, keď ja som v práci. Nehovoriac o tom, že
som častokrát súperila s pocitmi viny, resp. sebaobviňovania, či nezrádzam vlastné dieťa,
keď nezostávam aj naďalej 24 hodín s ním... o to bolo náročnejšie nájsť najviac vyhovujúce
zariadenie (nakoľko absolútne ideálne asi ani neexistuje) pre môjho syna, a v konečnom
dôsledku pre celú našu rodinu.
Môj prvý osobný kontakt s Domom svätej Anny (DsA) nastal v zime, v roku 2014, kedy
som toto zariadenie osobne navštívila z dôvodu môjho záujmu o možnostiach umiestnenia
môjho syna v ňom. Musím sa priznať, že vedomosť o fungovaní tohto zariadenia som mala
samozrejme už dlhšie, ako asi každý obyvateľ Starej Ľubovne, ale bránila som sa čo i len
myšlienke o umiestnení môjho syna tam, a to hlavne z dôvodu, že išlo o domov sociálnych
služieb, v ktorom boli, resp. sú umiestnení pacienti s rôznymi diagnózami, a preto som sa
logicky obávala nedostatočne vyškoleného personálu, zároveň jeho nedostatku vzhľadom
na počet klientov, ako aj iných nedostatkov.
PhDr. Soňa Gaborčáková ako riaditeľka DsA mne a môjmu manželovi veľmi zodpovedne, profesionálne, ale hlavne ľudsky vysvetlila spôsob ich fungovania, materiálne, aj
personálne vybavenie, zodpovedala nám všetky otázky, ktoré sme na ňu mali pripravené,
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ale vypočula si aj naše námety a odporúčania na skvalitnenie ich služieb, hlavne čo sa
týka prístupu, resp. vzdelávania detí s autizmom. A práve tohto bodu som sa ja ako matka
obávala. Na jednej strane som si uvedomovala, že DsA je „domovom sociálnych služieb“,
a teda že to nie je vzdelávacie zariadenie, na druhej strane som si uvedomovala, že ak
umiestnim svojho syna hoci len na štyri hodiny niekam, kde nebude dostávať „svoju dávku“
terapií preňho vhodných a potrebných na stimuláciu mozgu, zahodíme do koša celých šesť
rokov tvrdej, poctivej, hoci slimačej práce. A preto som sa ako zodpovedná, zároveň však
racionálne zmýšľajúca matka snažila s pani riaditeľkou „vykomunikovať“ pri plnej objektivite
a nezaujatosti možnosti poskytnutia terapíí zo strany DsA aj pre deti, ako je náš Kristiánko.
Musím sa priznať, že pani riaditeľka k tomu pristúpila absolútne profesionálne, a to v tom
zmysle, že sa nenechala bezhlavo nahovoriť na žiadne také námety, ktoré by neboli prínosom aj pre iných klientov ich zariadenia. A tak po dlhých diskusiách a premýšľaní sa vedenie
DsA rozhodlo vyškoliť svojich ľudí aj na terapie vhodné a potrebné pre detí s autizmom, „ale
nielen pre nich“, a to ABBA terapiu, biofeedback, PECS system... a v podstate možno aj
tieto dielčie kroky boli spúšťačom toho, aby sa v Starej Ľubovni zriadila Špeciálna základná
škola cirkevná pod záštitou Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu, čo bolo a je pre nás
rodičov azda najpozitívnejšia správa, pokiaľ ide o vzdelávanie našich detí v Starej Ľubovni.
A teda musím vysoko oceniť húževnatosť, odbornosť, profesionalitu, ale hlavne ľudskosť nielen vedenia DsA a Gréckokatolíckej charity, ale všetkých jej zamestnancov, a to
špeciálnych padagógov, asistentov, opatrovateľov, ale aj ostatného personálu. Pretože nebyť ich, nemali by sme my – rodičia detí postihnutých ťažkými diagnózami, možnosť umiestniť svoje deti v našom rodnom meste, ani možnosť uplatniť sa popri už aj tak dosť ťažkom
osude v pracovnom živote. Sme preto vďační (dúfam, že sa so mnou stotožňujú aj ďalší
rodičia) „VŠETKÝM“, ktorí akoukoľvek mierou prispievajú k fungovaniu, ako aj skvalitneniu
služieb DsA v Starej Ľubovni, a budú takto prispievať aj k fungovaniu novo sa vytvárajúcej
Špeciálnej základnej školy cirkevnej, a ktorí zároveň „zastupujú“ nás rodičov aspoň časť
dňa, ako najviac a najlepšie to vedia, o čom každopádne svedčí spokojnosť našich detí.
Kiež by takýto profesionálny prístup a húževnatosť bol naďalej vizitkou tohto zariadenia
a jeho zamestnancov. Toto mu zo srdca prajem!
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5.4. PRÍSPEVOK DETÍ A MLADÝCH Z DOMU SVÄTEJ ANNY
Alžbeta Habiňáková
klientka Domu svätej Anny
Do Domu svätej Anny (DsA) som nastúpila v roku 2012 a čochvíľa to budú tri roky,
ktoré trávim v tomto zariadení. Cítim sa tu veľmi dobre, a myslím si, že pre mňa osobne je
to veľkým obohatením. Prostredie je príjemné a nič mi tu nie je cudzie. Som zvyknutá byť
medzi ľuďmi a veľmi sa mi tu páči. Čas strávený v DsA mi dal veľmi veľa a myslím si, že
mi to veľmi prospieva, pretože oproti programu doma sa tu môžem viac realizovať. Tu som
medzi kolektívom s kamarátmi s programom, ktorý je stále iný.
Z poskytovaných služieb v DsA navštevujem sociálnu, pracovnú a liečebnú rehabilitáciu. Zo služieb mám rada všetky a nemám žiadnu, ktorá by bola mojím favoritom. Mám ich
podelené, ale veľmi obľúbenou je dramatoterapia, kde hrám v našom divadielku. Hranie
jednotlivých rolí, obliekanie si rozmanitých kostýmov je príjemným spestrením. Mohla som
si zahrať už viaceré postavy, ale najobľúbenejšou je rola Marušky v hre O dvanástich mesiačikoch. To divadlo je pre mňa takým priestorom na vyšantenie.
Môj bežný deň v DsA vyzerá asi takto. Ráno prídem, pozdravím a počkám všetkých mojich kamarátov. Idem na pracovnú alebo sociálnu rehabilitáciu, ktoré sa denne obmieňajú.
Na pracovnej vyrábame predmety z rôznych materiálov prostredníctvom odlišných techník.
Učíme sa tvoriť, vyrábať a naplno využívame svoju fantáziu. Výrobky potom darujeme blízkym alebo hosťom zariadenia, a tak naša práca môže tešiť aj iných. Okolo 10:00 sa rehabilitácie striedajú. Sociálna rehabilitácia u tety Marty je priestorom učenia sa samostatnosti.
Máme tam aj simulovanú domácnosť, kde varíme či pečieme.
Počas roka chodíme aj na rôzne výlety v okolí, ale aj zahraničí. Absolvovala som všetky,
ktoré sme mali. Najviac sa mi páčil výlet v Levoči, Ľutine a Poľsku. Spestrením programu
sú aj karnevaly a diskotéky. Keďže zbožňujem počúvať pesničky, hlavne ľudovky, tak mám
rada oslavy narodenín alebo diskotéky, kde si zatancujeme a zabavíme sa ako jedna veľká
partia.
Som veľmi rada, že navštevujem DsA a bola mi poskytnutá táto možnosť. Čas strávený
v tomto prostredí mi strašne veľa dáva, stretávam sa tu s mnohými ľuďmi, ktorí ma dokážu
každý deň niečím obohatiť.
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6. SLOVO NA ZÁVER
Bc. Monika Markovičová
vedúca zariadenia Dom sv. Anny
Nie každý dostal dar, narodiť sa zdravý... nie každý má možnosť prechádzať životom
tanečným krokom... nie každý má na tvári úsmev..., ale každý z nás si zasluhuje úctu a ľudskú dôstojnosť.
V živote sú nám od Nebeského otca ponúkané výzvy a je len na nás, či ich prijmeme
a budeme na nich pracovať alebo ostanú niekde zabudnuté. Jednou z výziev bola pre
Gréckokatolícku charitu Prešov, konkrétne pre Dom sv. Anny v Starej Ľubovni, implementácia projektu prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu „Komplexné sociálne
služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“. Prijatím tejto výzvy sme mali možnosť rozvíjať svoje schopnosti, odbornosť a zanietenie pre prácu s touto cieľovou skupinou ktorej sa často dostáva tak málo pozornosti. Vstup do projektu
ovplyvňoval fakt, že v našom meste a samotnom okrese chýbali sociálne služby, ktoré by
riešili komplexne potreby detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Počas realizácie projektu sa spustilo päť aktivít – Denné centrum, Rehabilitačné stredisko, preprava,
podporované bývanie a zamestnávanie. Naším cieľom bolo rozvíjať aktivity tak, aby bola
zabezpečená ich udržateľnosť aj po ukončení projektu. Vedeli sme, že nás čaká mnoho
práce a vynaloženej energie. Náš tím sa rozrástol o nových kolegov. Každý je jedinečný
a priniesol so sebou do Domu sv. Anny mnoho kreativity, odbornosti, ľudskosti. Zamestnanci mali možnosť zvyšovať svoju odbornosť absolvovaním školení a kurzov. Mali sme
možnosť absolvovať pracovno-študijné cesty k nášmu švajčiarskemu partnerovi Stiftung
Wagerenhof Uster, kde sme získali nové poznatky, formy a metódy prispievajúce k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Ale neboli to len kolegovia, ktorí pribudli. Vďaka projektu sme mohli ponúknuť služby deťom a mladým zo širokého okolia Starej Ľubovne. Ku
skvalitneniu už poskytovaných služieb prispelo aj zriadenie Špeciálnej základnej školy sv.
Anny, kde sa vytvorili vhodné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces pre deti s ťažkým
zdravotným postihnutím v pomocnej triede variantu C a v triede, kde sú odborne i materiálne zabezpečené podmienky pre vzdelávanie autistov.
Sme vo finále implementácie projektu. Bola to určite namáhavá a časovo náročná práca, ktorá ale priniesla svoje ovocie. Toto dielo, ktoré nám do rúk vložil Boh, vidím v podobenstve o talentoch. Každý z nás dostal od Pána talenty. Ich rozpoznanie a využitie podľa
Božej vôle nie je len voľbou, ale vážnou povinnosťou. Práve tento projekt bol skúškou, aký
postoj zaujmeme k schopnostiam, ktorými nás Boh obdaroval. Či ich vieme rozvíjať pre
pomoc blížnym, alebo ich necháme „zakrpatieť“. Prosme Boha, aby nám dal silu prijať a
využívať tieto talenty a takisto ich rozdať iným. On nám bude s láskou pomáhať. Pretože
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ako sa píše v podobenstve, ak budeme prosiť Pána, aby naše talenty požehnával, bude
ich požehnávať, ale ak ich necháme zakrpatieť, Pán nám to „zúčtuje“ pri poslednom súde.
Samozrejme nezabúdajme ale, že talent to nie je len niečo viditeľné a hmatateľné, niekedy
je väčší talent podporiť človeka slovami, darovať mu svoj úsmev a čas, pretože vtedy mu
môžeme darovať kúsok seba, kúsok našej lásky.
Naším poslaním je pomáhať a spríjemňovať každú minútu života detí a mladých ľudí so
zdravotným znevýhodnením. Všetky teoretické i praktické skúsenosti získané počas trvania
projektu chceme aj naďalej odovzdávať pri práci s našimi deťmi a mladými ľuďmi. Projekt
priniesol nové pohľady na možnosti stabilizácie komplexnosti služieb v Dome sv. Anny.
Naším cieľom a víziou do budúcnosti je ísť vpred a pokračovať v už začatých službách.
Nech Boh žehná toto dielo!
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7. FOTOGALÉRIA

Objekt DsA (2011)

Prístavba DsA (2016)
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Budova na Letnej ulici, kde sídlil DsA na začiatku a počas projektu tam sídlila Chránená dielňa

Na hospodárskom dvore Wagerenhofu s Vitalom (2012)
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Pracovná terapia v zariadení Wagerenhof Uster (2012)

Slávnostná posviacka novej prístavby Mons. Jánom Babjakom SJ (2016)
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Výlet v ZOO

Mladí divadelníci z Divadielka pri DsA na Galakoncerte (2015)
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Na Ľubovnianskom jarmoku v rámci akcie Dni dobrovoľníctva (2015)

Relaxačná miestnosť Snoezelen
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Hipoterapia a animoterapia s kobylou Usamba

Ergoterapia – zber plodín vypestovaných v našej záhradke
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Sociálna rehabilitácia v stimulovanej domácnosti

Výlet v obci Ľutiná
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Záujmová činnosť s našimi najmladšími
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