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Rozprávkový Nový rok!
Nech poslední sú prvými...
Nedávno ma zaujala informácia o prieskume, ktorý preukázal, že
pri voľbe poslancov vo voľbách do samosprávy rozhoduje, verte,
či nie – abeceda. Napriek tomu, že sa decentralizácia robila vraj
práve preto, aby si ľudia do zastupiteľstiev miest a obcí volili
ľudí, s ktorými žijú v komunite a mali by im byť logicky bližšie,
na Slovensku voliči poznajú viac poslancov veľkého parlamentu
než toho miestneho, o kandidátoch ani nehovoriac. Preto sa
pri krúžkovaní rozhodujú tak, že najskôr zakrúžkujú meno,
ktoré im niečo hovorí a potom krúžkujú kandidátov, ktorých
priezvisko začína na prvých 8 písmen v abecede, a sú teda
napísaní v zoznamoch ako prví. Ak sa meno kandidáta podobá
menu nejakého známeho človeka, športovca, či herca, ten
sa prekrúžkuje ľavou zadnou. Možno preto sa kandidáti za
poslancov v samosprávnych voľbách s programom či bilanciou
už urobeného – ak kandidujú opakovane – veľmi nenamáhajú...
S tretím sektorom je to opačne. Neziskovej organizácii nikto nič
nedaruje len vďaka menu. Dôveru či už veľkých sponzorov, alebo
malých individuálnych darcov si zaslúži jedine preukázateľnými
výsledkami. Naša organizácia prináša svedectvo o tohtoročných
aktivitách a ich výsledkoch práve v tomto čísle. Po tom, čo
sme na jar v spolupráci s Nadáciou Dobré zo Slovenska
a s motorkármi vymenili tabuľky na 20-tich Hniezdach záchrany
na celom území republiky a urobili sme prieskum o dodržiavaní
zákona o utajenom pôrode v 20-tich nemocniciach v SR, pustili
sme sa do aktivít k 10-temu výročiu Hniezd záchrany: Pokrstili
sme dokumentárny film Krkavčie matky?, ktorý bude môcť
slovenská verejnosť vidieť aj na obrazovkách RTVS, konkrétne
na Dvojke 17. decembra o 21:30. Ako autorka námetu dúfam, že
splní svoj cieľ a ľudia pochopia bezútešnosť situácie mnohých
matiek v núdzi a zvýši sa nielen empatia s nimi, ale najmä
odhodlanie pomáhať im, aby sa svojich detí nemuseli vzdávať.
Práve o prevencii voči vzdávaniu sa detí vlastnými rodičmi
bola aj Medzinárodná konferencia Dieťa je dar, ktorú sme

organizovali koncom septembra..
Okrem slovenských nezisko-h
viek, sociálnych a zdravotných
e
pracovníkov prišli aj organizácie
oordinujú verejné schránky na
z 8-mich krajín sveta, ktoré koordinujú
záchranu nechcených novorodencov a každá z nich priniesla
k téme nejakú zaujímavú inšpiráciu. V jeden hlas sme sa však
spojili voči OSN, kde sme poslali spoločný otvorený list, v ktorom
žiadame Výbor pre práva dieťaťa, aby rešpektoval schránky na
odloženie novorodencov ako jednu z legálnych možností pomoci
nechceným deťom. Oslavu 10-tich rokov Hniezd záchrany
sme zavŕšili slávnostným koncertom Zlatý prameň života –
Hviezdy Hniezdam v bratislavskom Istropolise a tiež ocenením
„Sociálny čin roka”, ktoré naša organizácia získala od ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Kiežby nám
kompetentné rezorty mohli k tomu darovať priaznivú legislatívu
a samospráva konečne plnila svoje povinnosti tak, aby pomoc
odkázaným – matkám, deťom ale aj seniorom bola rýchlejšia
a teda účinnejšia. Stane sa tak? Verme, že aj toto naše úsilie raz
bude mať dobrý koniec. Tak ako náš jubilejný rok.
A ten nový? Dúfam, že nebude fungovať ako samosprávna
abeceda, kde sa nemá čo bilancovať, lebo sa málo robí. Preto
ho otvárame už teraz charitatívnym kalendárom na rok 2015
Staré zlaté časy – tentoraz rozprávkové. Opäť sme vďaka nemu
získali financie na tanečnú terapiu pre 100 seniorov v našich
centrách Náruč záchrany. A možno vďaka vašej podpore cez
DMS SANCA na číslo 877 získame aj nové Kmotričky pre naše
mamičky.
Lebo len vtedy dostaneme rozprávku do našich životov, keď
dovolíme dobru v nás zvíťaziť. Keď núdznych, tých posledných,
dáme vo svojich srdciach a v úsilí na prvé miesto.
Želám Vám rozprávkový Nový rok.
Anna Ghannamová
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ický pokyn, uskutočnilo školenia,
semináre kde sa dozvieme ako majú
spracovať svoje písomné materiály
k podmienkam kvality. Bolo by
prospešné, aby boli na webe ministerstva vzorové podmienky kvality.

K čomu zariadenia sociálnych
služieb zákon zaväzuje?

ŠTANDARDY KVALITY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, majú mať od januára 2014 zariadenia
sociálnych služieb zavedené podmienky kvality sociálnych služieb. Myšlienka potrebná
aj vítaná zo strany zariadení i klientov a ich príbuzných, problémom je krkolomné
zavádzanie štandardov do praxe.

T

áto povinnosť síce platí už
od marca 2012, ale bez
akejkoľvek definície štandardu
nejakej činnosti. Definovanie
štandardu (žiaľ, nedostatočné
a vágne), sa do zákona dostalo
až v poslednej novele, platnej od
januára 2014 a paradoxne sme boli
v januári povinní plniť niečo, čo sme
si iba prečítali v tom istom januári.
Prakticky bez akejkoľvek pomoci,
spolupráce, konzultácie a diskusie. Nič na tom nemení ani fakt, že
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej ministerstvo) bude
hodnotiť kvalitu sociálnych služieb až
od januára 2016. Ministerstvo školí
inšpektorov kvality, ale so zariadeniami sociálnych služieb sa o tom

nebaví. V praxi to môže vyzerať
tak, bude chcieť ministerstvo alebo
Vyšší územný celok – samosprávny
kraj (VÚC) zlikvidovať poskytovateľa
sociálnych služieb, jednoducho
prídu na kontrolu, či poskytujeme
sociálne služby podľa zákona, prílohy č. 2 A... Znamená to, že každý
poskytovateľ sociálnych služieb musí
mať vypracované pracovné postupy
v súlade s prílohou č. 2 A zákona
o sociálnych službách. Ak ich
nemáte – porušujete zákon. Navyše
je treba, aby boli u poskytovateľa
štandardy vžité. Logicky, nestačí
mať niečo na papieri, je ich
treba to dodržiavať a podľa nich
poskytovať sociálne služby. My sa
nebránime štandardom kvality. Len

forme a raketovej rýchlosti, akou
sa chceme vyrovnať s Európou.
Nemôžeme za pár dní preskočiť
niečo, čo iní pripravovali zavádzali
roky. Konkrétne ustanovenia o podmienkach kvality vstúpili do platnosti 1. januára a dozvedeli sme sa
o nich 1. januára. A už týmto dňom
mohlo ministerstvo v rámci dohľadu
zisťovať či plníme podmienky kvality.
V susednom Česku trval podobný
proces na príprave štandardov
kvality 2 roky. Následne ho zaviedli
a poskytovatelia mali 3 roky, kým
ich začali hodnotiť. Teda najmenej 5
rokov búrlivých, odborných diskusií.
U nás ministerstvo potichučky školí
inšpektorov kvality, namiesto toho,
aby vydalo poskytovateľom metodšanca PRE VÁS
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1. Vypracovať štandardy kvality
sociálnych služieb podľa znenia
zákona uvedeného v prílohe č. 2 A.
2. Zabezpečiť, aby sa tieto pracovné
postupy pretavené do Štandardov
kvality v konkrétnom zariadení
dodržiavali. Jednoduché dva
body. Ale znamenajú prepracovať
všetky pracovné postupy, ktoré ako
poskytovatelia máme už dávno
vypracované a ktoré pokrývajú celú
oblasť činností od poskytovania
informácií potenciálnym žiadateľom,
prijímanie klientov, poskytovanie
služieb, manažment zamestnancov a manažment prevádzky bez
záväzného vzorového dokumentu.

Čo chýba v existujúcej
právnej úprave
Štandardy kvality sociálnych služieb
by mali určovať čo poskytujeme
v rámci príspevkov v odkázanosti,
teda „zadarmo“. Zavedenie štandardov kvality úzko súvisí s financiami.
Som toho názoru, že štát má určiť:
čo si má zaplatiť klient a čo na čo mu
prispeje samospráva, alebo štát.
Štandardy kvality sociálnych služieb
by mali pri určovaní štandardu
definovať, čo je štandardom napríklad
v dennej, týždennej hygiene,
prebaľovaní... Chceme, aby bolo
definované, čo si štát/ministerstvo/
samospráva predstavuje pod pojmom štandard. Napríklad v domove
sociálnych služieb je štandardom
robiť denne rannú hygienu, po
obede umývať ruky a tvár, vykonávať
večernú hygienu a prezliekať klientov
do nočného oblečenia. Môžeme si
potom urobiť obraz pracovného času
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ŠTANDARDY KVALITY PLATNÉ OD JANUÁRA 2014
I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
1.1 Kritérium: Základné ľudské práva a slobody
1.2 Kritérium: Sociálny status prijímateľa sociálnej služby
1.3 Kritérium: Vzťahy, rodina a komunita
II. Oblasť: Procedurálne podmienky
2.1 Kritérium: Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby (strategická
vízia, poslanie, ciele) a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby
2.2 Kritérium: Určenie postupov a podmienok (vrátane miesta a času) poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy
2.3 Kritérium: Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
2.4 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania
pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej
práce a zásad poskytovania sociálnej služby
2.5 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel
práce s prijímateľom sociálnej služby
2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov
a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia
2.7 Kritérium: Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností
2.8 Kritérium: Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní
a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopností a cieľov
2.9 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby (prostredie,
starostlivosť, strava a pod.) a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality
poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
2.10 Kritérium: Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania
sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi
poskytovanej sociálnej služby
III. Oblasť: Personálne podmienky
3.1 Kritérium: Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinností a kompetencií
jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám
3.2 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov,
zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
3.3 Kritérium: Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania
a zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré
sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú vypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania
a spôsob ich naplnenia
3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
IV. Oblasť: Prevádzkové podmienky
4.1 Kritérium: Zabezpečenie prevádzkových podmienok (najmä prístupnosť v zmysle
univerzálneho navrhovania, materiálne vybavenie, vybavenosť sociálnymi zariadeniami, svetelná a tepelná pohoda) zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej
služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi
4.2 Kritérium: Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií
o poskytovanej sociálnej službe (informačná stratégia), ktoré sú dostupné prijímateľovi
sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme
(písomná podoba, audiozáznam alebo videozáznam, internetová stránka)
4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo
hodnotenie záverečného účtu
4.4 Kritérium: Určenie pravidiel prijímania darov
4.3 Kritérium: Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo
hodnotenie záverečného účtu

zamestnancov, ktorí tieto služby
vykonávajú a ich mzdy nám ukážu
finančnú náročnosť. Z hľadiska
nákladov nie je jedno, či klienta
prebaľujeme 3 x denne, alebo 6 x

denne. Súčasná definícia štandardu
je vágna a dáva možnosť na veľmi
širokú interpretáciu poskytovateľom,
ale následne aj pre tých, ktorí
štandardy hodnotia.

Hodnotenie štandardov
Inšpektori, ktorí prídu do zariadenia
budú postupovať podľa zákona,
prílohy č. 2 A – zistia a) či máme
písomne spracované štandardy, b) či
ich dodržiavame, c) ohodnotia kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
podľa hodnotiacej škály plnenia
podmienok kvality. Pri záverečnom
hodnotení plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby
postupovať podľa tabuľky (1).
Dovoľte mi na záver jedno zamyslenie. Vnímam nový pohľad
na kvalitu v sociálnych službách
najmä v zmene nášho postoja
ku klientom. Vyjadruje to aj prvá
oblasť v zákone: Dodržiavanie
základných ľudských práv a slobôd.
Ak sa zamyslíme nad podstatou
tejto oblasti poskytovania sociálnych služieb, budeme sa musieť
vzdať paternalistického prístupu
ku klientovi a prijať fakt, že vlastná
17. októbra 2014 sa na Námestí SNP v Bratislave
zhruba po roku stretlo asi 300 zástupcov Asociácie
poskytovateľov sociálnych služieb, Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Slovenskej
katolíckej charity a predstaviteľov zariadení sociálnych
služieb, aby upozornili na stav financovania sociálnych
služieb pre odkázaných. Odkázaní ľudia zomierajú skôr,
ako sa k nim peniaze z verejných zdrojov dostanú,
lebo rodina nemá na to, aby hradila pobyt svojho
príbuzného v plnej výške.

slobodná vôľa klienta je nadradená
nad naše pracovné postupy,
prípadne režim dňa, ktorý máme
doteraz pevne zavedený. V budúcnosti musíme klienta viac vnímať
ako plne svojprávneho človeka
s jeho túžbami a potrebami a musíme sa snažiť o to rešpektovať
ho. A to aj v prípade podávania
stravy, pitia, podávania liekov,
hygieny a podobne. Napríklad
potreba hydratácie klienta bola
dôležitejšia, než jeho slobodná
vôľa prijímať menší objem tekutín.
Tabuľka 1:
Počet dosiahnutých bodov
u poskytovateľa,
ktorý je právnickou osobou
180 – 162

Počet dosiahnutých bodov
u poskytovateľa,
ktorý je fyzickou
osobou
147 – 132

Percentuálne
vyhodnotenie
úrovne kvality
poskytovanej
sociálnej služby
100 – 90 %
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Celkové hodnotenie podmienok
kvality poskytovanej
sociálnej služby
spĺňa výborne

161 – 135
134 – 108
107 – 0

131 – 110
109 – 88
87 – 0

89 – 75 %
74 – 60 %
59 – 0 %

2
1
0

spĺňa veľmi dobre
spĺňa dostatočne
nespĺňa

Úroveň kvality poskytovanej sociálnej
služby

Výsledok kontroly bude zverejnený v Centrálnom registri poskytovateľov vedenom ministerstvom. Poskytovateľ, ktorý nedosiahne aspoň 60 %- hodnotenie, môže byť vymazaný z registra.

Zhromaždenie za spravodlivé
financovanie sociálnych služieb
Požiadavky:

Generálny sekretár
katolíckej charity
Radovan Gumulák.

V úsilí o vyriešenie nepriaznivej
situácie sa spojili Asociácia
poskytovateľov sociálnych služieb
(Anna Ghannamová) Združenia
seniorských prijímateľov sociánych
služieb Helena Kociská) a Spišskej
katolíckej charity (Pavol Vilček).

Musíme zmeniť pohľad na to čo
klient „musí“, aby prežil. V nových
podmienkach klient nemusí piť, ak
nechce. Nemusí piť aj keď by si to
jeho zdravotný stav vyžadoval. Na
nás je, ako ho budeme motivovať,
aby sa napil. Nútiť ho však nesmieme. Je to naozaj ťažké... Samozrejme aj rešpektovanie individuálnych
potrieb klienta má limity a tieto
limity nám určia financie a naše
psychické a fyzické sily.
Milada Dobrotková,
predsedníčka APSS SR

Šéfka Asociácie poskytovateľov
sociálnych služieb Milada
Dobrotková: Odkázaní seniori
sú na Slovensku nespravodlivo
rozdelení dve skupiny. Pričom
jedna dostáva z verejných zdrojov 2/3 a druhá ani tú tretinu!

1. Vrátiť do zákona o sociálnych službách lehotu 60
dní do kedy musí samospráva umiestniť seniora
do zariadenia a uvoľniť mu dotáciu v odkázanosti.
2. Aby mal odkázaný senior právo na dávku v odkázanosti od dňa právoplatnosti rozhodnutia na
odkázanosť. Tak ako je to v Čechách a iných
normálnych krajinách.
3. Aby bolo financovanie sociálnych služieb spravodlivé a kontinuálne.
4. Poskytnutie mimoriadnej dotácie z MPSVR SR,
aj na budúci rok, lebo keby ju nebol minister schválil na tento rok, mnoho sociálnych zariadení by
bolo zaniklo. Helena Kociská, šéfka Združenia
seniorských prijímateľov sociálnych služieb rozpovedala smutný príbeh bezdetných manželov,
ktorých našli mŕtvych v ich byte po 6-tich dňoch.
Zostarli v útrapách bez odbornej pomoci.
5. Odňať samospráve kompetenciu posudzovať odkázanosť a vyplácať dávku v odkázanosti, lebo
v tejto povinnosti zlyháva na plnej čiare.
šanca PRE VÁS
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Na požiadavky účastníkov zhromaždenia odpovedá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. Vrátenie 60-dňovej lehoty do zákona o sociálnych službách na zabezpečenie sociálnej služby
odkázaným občanom.
60-dňová lehota, v rámci ktorej mala obec alebo vyšší územný
celok klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť požadovanú sociálnu službu dlhodobej starostlivosti bola, na základe dlhodobej
a pretrvávajúcej požiadavky obcí a vyšších územných celkov,
novelou zákona o sociálnych službách od 1.1.2014 vypustená.
Samosprávne orgány svoju požiadavku odôvodňovali najmä
nereálnosťou poskytnúť alebo zabezpečiť v spomínanej lehote
sociálnu službu, pre nedostatok kapacít v zariadeniach, ale
aj pre nedostatok finančných zdrojov pri zabezpečení sociálnej služby u neverejných poskytovateľov. Rovnako vyjadrovali
obavy, že v prípade nedodržania lehoty sa nespokojní klienti
budú domáhať práva na sociálnu službu a jej finančnú podporu súdnou cestou. Ministerstvo pri vypustení 60-dňovej lehoty sa netajilo tým, že ak situácia v poskytovaní sociálnych
služieb bude priaznivejšia, napr. ak sa postupne zvýšia kapacity
ponúkaných sociálnych služieb, povedzme aj v dôsledku dobudovania zariadení s podporou z Regionálneho Operačného Programu, budeme uvažovať o znovuzavedení lehoty. Považujem
za potrebné však zdôrazniť, že aj keď zákon neustanovuje
lehotu, stále platí, že klient, ktorý je ohrozený na živote alebo
zdraví, má právo na bezodkladné poskytnutie sociálnej služby!
2. Právo na financovanie sociálnej služby od dňa platnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
60-dňová lehota nebola nikdy viazaná na právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ale na podanie, resp.
doručenie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby obci alebo VÚC. Dôvodom je fakt, že klient, ktorý má
vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa sám
rozhoduje kedy a v akom období od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada o jej
zabezpečenie. V praxi často klienti žiadajú o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy služieb, aby mali v čase potreby takéto
rozhodnutie k dispozícii a mohli flexibilne, podľa individuálnej
situácie požiadať o konkrétny druh služby.
3. Zabezpečenie kontinuálneho financovania
sociálnych služieb od januára rozpočtového roka.
Zákon o sociálnych službách upravuje povinnosť obce alebo
VÚC poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančné príspevky preddavkovo, a to najneskôr v termíne do konca februára
príslušného rozpočtového roka. Ak je to však možné, nie sú
právne prekážky na poskytnutie predmetného príspevku aj
napr. 2. januára príslušného rozpočtového roka. Ministerstvo postupne vytvára právne podmienky na udržateľnosť
a dostupnosť financovania sociálnych služieb a to aj so zapojením prostriedkov štátneho rozpočtu do mechanizmu financovania. Najskôr sme pristúpili k takto koncipovanej podpore
pre lokálnu úroveň a pre sociálne najzraniteľnejšie cieľové
skupiny, ktorými sú seniori, ľudia so zdravotným postihnutím
a ľudia bez domova. Táto forma pomoci bola doplnená aj
na regionálnej úrovni, ako mimoriadna dotácia, t.j. zatiaľ len
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ako nesystémové riešenie, ktoré bude predmetom ďalšieho
prehodnocovania. Iným problémom je neplnenie si zákonom
stanovených povinností voči klientom zo strany VÚC, ktoré je
potrebné konkretizovať tak, aby sa mohlo konať prostredníctvom právnych mechanizmov, vrátane podnetu na preskúmanie
postupu VÚC Najvyšším kontrolným úradom v rámci jeho
právomocí. Účelom tohto postupu je zabrániť nevyhnutnosti
domáhať sa vynútiteľnosti práva súdnou cestou.
4. Poskytnutie mimoriadnej dotácie na dofinancovanie neverejných poskytovateľov v pôsobnosti
VÚC aj v roku 2015.
V súčasnosti nie je schválený návrh štátneho rozpočtu, preto
nie je možné sa vyjadriť k tomu, či budeme mať dostatok zdrojov na poskytovanie mimoriadnej dotácie aj v budúcom roku.
Musím však uviesť, že v roku 2015 sa oproti roku 2014 opätovne zvýši participácia štátu na financovaní sociálnych služieb
zo 62 miliónov EUR na 77 740 344 EUR, nakoľko sa enormne
zvýšil počet žiadateľov o finančný príspevok - oproti roku 2014
ide o zvýšenie až o 2336 miest u neverejných poskytovateľov
a u verejných poskytovateľov o 596 miest. Zvýšenie počtu
miest na účely spomínaného financovania nesúvisí len s otvorením nových zariadení (z prostriedkov ROP sa v roku 2014
predpokladá vytvorenie 1586 miest u verejných poskytovateľov
a 697 u neverejných poskytovateľov), ale aj s preregistráciou
- transformáciou domovov sociálnych služieb na zariadenia
pre seniorov, ktoré je možné financovať zo štátneho rozpočtu.
Je nespochybniteľné, že k preregistrácii Domova sociálnych
služieb na Zariadenie pre seniorov dochádza preto, lebo VÚC
nefinancujú neverejných poskytovateľov podľa potrieb klientov,
ale podľa svojich rozpočtových možností a stanovených priorít.
V dôsledku toho potom neverejní poskytovatelia radšej zvolia
financovanie zo štátu (320 € mesačne), aj keď mnohokrát ide
o nižšiu sumu príspevku, akú by im mal poskytnúť VÚC. Výdavky VÚC na domovy sociálnych služieb prevádzkované neverejnými poskytovateľmi by sa tak mali znížiť, čo by sa malo
prejaviť aj vo financovaní väčšieho počtu klientov neverejných
poskytovateľov, ako v roku 2014.
5. Odňatie financovania neverejných poskytovateľov
samospráve a vrátenie tejto kompetencie štátu.
Ide veľmi zásadné rozhodnutie, ktoré však priamo nesúvisí so
zákonom o sociálnych službách a nie je možné takúto zmenu
ani týmto zákonom realizovať. Zákon č.448/2008 Z. z nadviazal len na zmeny, ktoré boli v spoločnosti prijaté a schválené
v rámci postupnej decentralizácie sociálnych služieb a fiškálnej
decentralizácie od 1.1. 2005. Výkon samosprávnej pôsobnosti
obcí a samosprávnych krajov v oblasti sociálnych služieb neriadi a nekontroluje vláda. Zámerom ministerstva práce je v čo
najkratšom čase, v súčinnosti so zástupcami poskytovateľov
i prijímateľov sociálnych služieb, lokálnej a regionálnej samosprávy, hľadať systémové riešenia financovania sociálnych
služieb.
Mgr. Lýdia Brichtová
riaditeľka Odboru sociálnych služieb, MPSVaR

Medzinárodná konferencia

DIEŤA JE DAR
Občianske združenie Šanca je nechcených sa
problematike nechcených novorodencov na
Slovensku venuje 10 rokov. Začalo to Hniezdami záchrany, ale dôležitejšie je, aby ich žiadna
matka nemusela využiť. Medzinárodná konferencia bola aj o hľadaní možností a spolupráce,
aby žiadne dieťa nemuselo byť nechcené.

Alley Lofthouse (druhá zľava) Veľkej Británie je sama najdúchom. Bola nájdená roznášačom novín na schodoch domu, podchladená a takmer zomrela. Založila web
stránku pre najdúchov a bojuje za to, aby dovolili zriadenia schránok na odloženie
novorodencov. Keď sa jej príbeh dostal do médií, zavolal jej od nej o rok mladší muž,
ktorého deti sa nápadne podobali na jej deti. Po 33 rokoch tak našla svojho brata, ktorý
bol tak ako ona položený ako novorodenec na ulici. Svoj príbeh vyrozprávala aj v Teleráne v TV Markíza. Dnes Alley v Anglicku bojuje za to, aby aj deti ako ona dostali šancu
na prežitie a taký život, ako mala ona a jej brat vo svojich adoptívnych rodinách, pretože
vo Veľkej Británii stále platí zákon z roku 1861, kedy je matka za opustenie dieťaťa
trestne stíhaná, dokonca aj keď sa k nemu vráti, čo vedie k tomu, že sa v Británii
nachádzajú mŕtve novorodeniatka v parkoch a na iných život ohrozujúcich miestach...

Zástupcovia domácich odborníkov nielen pozorne počúvali, ale najmä sa veľmi aktívne
zapájali do diskusie a navzájom si ponúkali riešenia konkrétnych situácií.

Medzinárodná konferencia sa uskutočnila 25. a 26. septembra 2014 po
dvoch rokoch úsilia a komunikácie so zahraničnými organizáciami, so
sociálnymi odbormi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj so
zástupcami nemocníc.

Minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter okrem svojho príspevku na konferencii symbolicky podporil Hniezda záchrany aj kúpou
špeciálneho náramku.

Náročné rokovacie dni, kedy boli účastníci konferencie vystavení množstvu
informácií sme prerušili večerom s koštovkou slovenských vín. Stefani Wolpert (vľavo) je z organizácie SterniPark, ktorá v Nemecku realizuje program
FindelBaby , ktorý nie je len o predošlých schránkach, tzv. Babyklappe,
ale po novelizácii zákona v Nemecku sa sústreďuje na komplexnú pomoc
matiek v kríze. Edite Kanepaja z Lotyšska má veľkú zásluhu na tom, že od
roku 2007 funguje v Lotyšsku 8 Baby Boxov, ktoré zachránili 28 detí.
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Zahraniční účastníci si spolu s prezidentkou občianskeho združenia
Šanca pre nechcených Annou Ghannamovou a odborným garantom
združenia gynekológom doc. MUDr. Michalom Klimentom pozreli prvé
Hniezdo záchrany na bratislavských Kramároch.

Marion Balling (v strede) zo Švajčiarska vo svojom príspevku informovala o Babyfenster – verejných schránkach, ktorých je od roku 2000 vo
Švajčiarsku celkom 6 a zachránili 10 detí. Podľa výsledkov štatistického
prieskumu až 86% respondentov bolo za zachovanie Babyfenster v ich
regióne. Inšpiratívne zo švajčiarskej praxe bolo, že v inkubátore je pre
matku zanechaný list s informáciami, kam sa môže obrátiť, keby si svoje
dieťa chcela ponechať.

Zahraniční účastníci pri koncipovaní listu OSN.
Andreas Lischka, Univ. Prof. Dr. med. (vzadu vľavo)
z Rakúska, kde od roku 2000 funguje Baby Nest
na podobnom princípe ako Hniezda záchrany.
V Rakúsku sa takto doposiaľ zachránilo 27 detí.

Medzinárodná spolupráca pokračuje aj
po konferencii – Nadazione Francesca
Rava pozvala OZ Šanca pre nechcených
na 60. výročie svojho založenia svojej organizácie. Nasledujúci deň sme sa dohodli na partnerskej spolupráci
na projekte z fondov EÚ. Beáta Duczová, koordinátorka konferencie na
slávnostnom večere priamo v milánskej La Scale.

Výstupy z konferencie Dieťa je dar:
- Otvorený list OSN
Účastníci konferencie v ňom požadujú, aby OSN akceptovala verejné
schránky na odloženie novorodencov ako krajnú, ale legálnu možnosť
záchrany život novorodenca. Na výhradu OSN, že verejné schránky
berú dieťaťu právo na identitu, reagujú (aj s ohľadom na svoje
niekoľkoročné skúsenosti v tejto oblasti), že ak sa raz matke rozhodne
nepriznať sa k svojmu dieťaťa, ani štát to nezmení a najmä, že právu
na identitu predchádza to najzákladnejšie právo – právo na život.
- Otvorený list Vláde SR a samospráve
Účastníci konferencie v ňom v záujme ponechania matky a dieťaťa
spolu ako najlepšieho možného riešenia požadujú, aby umožnili
matke s dieťaťom prístup k podpore bývania, osobitné stimuly pre
zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú osamelé matky a v neposlednom
rade zabezpečenie výchovy k rodičovstvu na základných a stredných
školách ako významného prvku prevencie neželaných tehotenstiev.
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Tricia Burkett priletela z USA, kde sa
venuje pomoci odloženým deťom.
Keďže USA sú veľká krajina, každý
zo štátov prijal postupne od roku
1999 vlastný zákon o ochrane
odložených detí a matke v kríze,
ktorá nebude odložení dieťaťa na
bezpečné miesto stíhaná. Nie sú
to však verejné inkubátory, ale
napríklad nemocnice, polícia, kostoly, alebo hasičské stanice. Výhodou
je, že takto odložené deti nemusia
ísť najprv k pestúnom, ale môžu byť hneď adoptované. O tom, že
Tricia je nielen zanietená odborníčka, ale má aj veľké srdce svedčí
fakt, že si sama takto k svojmu biologickému synovi adoptovala
s manželom dcérku, ktorá sa našla odložená v nemocnici.

Maria Chiara Roti z Fondazione Francesca Rava (vľavo, pri Hniezde
záchrany s kolegyňou Manuelou) predstavila program Ninna Ho (po
slovensky niečo ako Haju haju), ktorá zriaďuje verejné inkubátory
(v Taliansku je ich 6), realizuje informačné kampane proti opúšťaniu detí
a od roku 2013 v 100 talianskych pôrodniciach spolu s Talianskou neonatologickou spoločnosťou realizuje prieskum, prečo k nemu dochádza.

Medzinárodná konferencia Dieťa
je dar bola zrealizovaná vďaka podpore:
Za prenájom priestorov ďakujeme
hotelu Crowne Plazza v Bratislave.

Prezidentka občianskeho združenia Šanca pre
nechcených a autorka Hniezd záchrany Anna
Ghannamová pripomenula, ako vznikli Hniezda
záchrany. Poďakovala súkromným sponzorom,
ktorí finančne pokryli výstavbu 20-tich Hniezd
záchrany. Ocenila, že aj vďaka nim sa zmenilo
uvažovanie žien, ktoré sa ocitli pred problémom
s neželaným tehotenstvom, pred Hniezdami
museli rozmýšľať 9 mesiacov o tom, ako sa
dieťaťa zbaviť, takto môžu rozmýšľať o tom,
ako ho ZACHRÁNIŤ. Aj vďaka tomu klesol počet
usmrtených detí za 10 na v priemere 2 ročne.
Celým večerom sprevádzali Katka Brychtová
a Michal Hudák.

HVIEZDY
HNIEZDAM
Hniezda záchrany majú 10 rokov. Za ten čas zachránili 47 detských životov. To je
obrovský dôvod na oslavu s hviezdnymi hosťami, ktorí prišli potešiť početné publikum
v bratislavskom Istropolise na slávnostný koncert k 10. výročiu Hniezd záchrany na
Slovensku Zlatý prameň života – Hviezdy Hniezdam.

Henrich Krejča z Nadácie Markíza, ktorá pomáha občianskemu združeniu s sms
zbierkou vyjadril svoj obdiv ženám-matkám, keď sa po jedinom dni, kedy sa musel
sám postarať o svoju dvojročnú dcéru, cítil úplne hotový:-) Preto je dôležité poskytnúť
ženám, ktoré sa aj napriek ťažkej sociálnej situácii, kedy ich navyše aj opustil otec ich
dieťaťa, pomoc a podporu.

Foto: Milan Krupčík

Aj Peter Lipa pripomenul otcom, že byť otcom je skvelá
vec a muži by sa nemali tejto povinnosti no i radosti
zbavovať. A pesnička Ach ten je môj, bola o tom, že
svoje deti musíme len milovať, nech urobia čokoľvek,
lebo vždy budú našimi deťmi.

V netypickej úlohe - speváka a otca
talentovaného syna – sa predstavila aj legenda českej hudobnej
scény Felix Slováček st., ktorý so
synom Felixom a malým spevákom, detskou hviezdou českých
muzikálov Richardom Mašatom
zaspieval Chtěl bych být víc než
přítel tvůj. Nádherne tak vyznelo
posolstvo ich vystúpenia, aby muži
neopúšťali svoje deti a nenechali
ich s matkami samé, lebo byť otcom je tá najkrajšia životná úloha.

Bezprostredná Katka
Knechtová prišla na
koncert zaspievať hymnu Hniezd záchrany,
nádhernú Záchrannú
sieť, ktorú chce aj Šanca pre nechcených vytvárať pre osamelé matky s deťmi.

Vystúpenie Darinky Lačšiakovej bolo pre mnohých vrcholom
večera, táto skromná žena v úctyhodnom veku s krásnym hlasom
a jedinečným speváckym prejavom si vyslúžila standing ovations! A stretnutie s ním bolo splneným snom nielen pre opernú
divu Adrianu Kučerovú, ale aj pre mamičku Anny Ghannamovej.
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Noblesu večeru dodalo aj vystúpenie nielen herca s temperamentným prejavom Filipa Tůmu a skutočne svetovej Adriany Kučerovej,
ktorá do svojho prejavu vniesla aj čerstvé mamičkovské emócie,
keďže má maličkého synčeka.
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Za kvetinovú výzdobu
ďakujeme spoločnosti Rhapis.

Na záver vystúpila hviezda najjasnejšia Helena Vondráčková, ktorá stála pri zrode
prvej Náruče záchrany, keď ju prišla
podporiť na koncerte ešte v roku 2006.
Dlhotrvajúcu spoluprácu ocenila aj Anna
Ghannamová kyticou červených ruží.

Alica v krajine
zázrakov.
Spoločnosť
Nadress

A rok 2015 bude rozprávkový!
Aspoň v Náruči záchrany a minimálne v 12-tich firmách, ktoré aj tento rok financovali náš charitatívny kalendár Staré zlaté časy – ROZPRÁVKOVÉ. Rozprávkový kalendár bude prinášať radosť
a úžitok sponzorom, ktorí okrem zisku sledujú aj filantropické ciele a seniorom, ktorí si vďaka
nemu môžu dopriať tanečno-pohybovú terapiu.

S

noezelen, slovo pochádzajúce z holandčiny,
označuje špeciálnu multisenzorickú terapeutickú miestnosť, kde nechávate rozohrávať
všetky svoje zmysly a vnemy – zrakové, čuchové,
hmatové, sluchové. My sme ju dopriali našim seniorom
vďaka skvelému hercovi Mariánovi Miezgovi. Marián
ešte na jar vyhral v televíznej relácii RTVS Čo ja viem
3200 EUR, ktoré daroval nášmu občianskemu združeniu. My sme výhru použili na vybudovanie, ako vravia naši seniori, čarovnej miestnosti.

Pinokio.
Spoločnosť
IPOS – kancelárske potreby

Foto: Milan Krupčík (z krstu), Martin Fridner (kalendár)

Lietajúci
koberec.
Spoločnosť
Kováč Trans

Krstným otcom sa stal herec a riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre, Ján Greššo. Ten najprv v zákulisí načítal krátke
úryvky z rozprávok, podľa ktorých malo obecenstvo uhádnuť
o akú rozprávku ide, aby na konci vyšiel z utajenia ako kráľ
a soľou pokrstil kalendár Staré zlaté časy - ROZPRÁVKOVÉ.
Autorom originálnych fotografií bol opäť
Martin Fridner a modelmi naši seniori aj
deti a mamičky z oboch Náručí záchrany,
z Bratislavy, aj zo Solčian.

O smelom
krajčírikovi.
Spoločnosť
Marco Mirelli

Snehulienka.
Spoločnosť
TPD
V civile sa ukázali aj naši seniori –
sudičky pani Juliana a pani Milka
a pán Ivan, ktorý sa stal kráľom
vďaka spoločnosti Neudoerfler.
Mirka Partlová
zaspievala 3 rozprávkové pesničky:
Ó šaty, Over the
Rainbow a Tři oříšky.
A nespievala sama,
ale minimálne pol
obecenstva:-) V pozadí Malá morská
víla, ktorá okrem mesiaca jún reprezentuje aj spoločnosť
Hydrotour.

Špeciálnym bodom programu bola
dražba fotoobrazov jednotlivých
fotografií z kalendára. Tá bola tento
rok skutočne rozprávková! Zástupcovi
spoločnosti Linet, ktorá sponzorovala
Tri zlaté vlasy deda Vševeda sa veľmi
páčil Princ Bajaja, ktorého sponzorovala spoločnosť Eset. Samozrejme
ako sponzor mal predovšetkým záujem o svoj obraz Tri zlaté vlasy deda
Vševeda, ale o tie zas mali záujem
rodičia aj chlapčeka, ktorý na fotke
hrá dieťatko v kolíske. Preto v dražbe
o obraz bojovali, napokon ho vydražil
zástupca spoločnosti Linet. No
nedalo mu to, a daroval ho rodičom
chlapčeka. Ale že sa dobré dobrým
opláca sa presvedčil vzápätí, keď otec
chlapčeka vydražil a následne mu
daroval obraz rozprávky Princ Bajaja!
šanca Z NÁRUČE
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Stolček,
prestri sa!
Spoločnosť
KON-RAD

Šípová
Ruženka.
Spoločnosť
Avicenum
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Marián Miezga vyčaroval pre
Náruč záchrany čarovnú miestnosť

Prišiel do Náruče
záchrany a na oslavu dňa seniorov
a osobne im daroval
nádherný a užitočný
darček. Sám si
účinok snoezelenu
aj rodinou vyskúšal
a veru keby ho
nečakali naši seniori
na oslave, ostal by aj
dlhšie, miestnosť ho
celkom ho pohltila!
Snoezelen je
multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje
v obzvlášť príjemnom a upravenom
prostredí pomocou
svetelných a zvukových prvkov, vôní
a hudby, pričom jej
cieľom je vyvolanie
zmyslových pocitov.
Naša rehabilitačná
pracovníčka absolvovala špeciálny
kurz v Ostrave,
kde sa naučila
ako využívať
snoezelen v rehabilitácii seniorov,
ktorí si už teraz
miestnosť nevedia
vynachváliť.

A Červenú Čiapočku, ktorá je na titulke časopisu, a kde sa spojili obe
Náruče záchrany – malá Renátka zo Solčian a seniorka pani Marienka
z Bratislavy-Dúbravky, má na svedomí spoločnosť AMS. ĎAKUJEME
všetkým, ktorí sa na výrobe kalendára podieľali!
Alena Petrželková
šanca Z NÁRUČE

Sociálne podnikanie – mýtus alebo inovácia?

VEČER 1000 ŽELANÍ
Mať sny a želanie je veľmi dôležité, dodávajú nám silu
a odvahu kráčať za svojím šťastím. Učíme to aj naše
mamičky v Náruči záchrany. V Žiline ľudia, ktorí majú svoje
sny a želania, naplnili hneď celé námestie na Večere 1000
želaní. Každý mal to svoje, ale niekto myslel aj všetkých
ý , ktorým
ý p
tých,
pomáhame v našom občianskom združení.

V júni v roku 2012 v Budapešti nezisková organizácia Áno pre život získala cenu za podnikateľský
zámer a dlhodobú konzultantskú podporu medzinárodnej organizácie NESsT. V Áno pre život sa
dlhodobo venujú matkám s deťmi v kríze. Okrem ubytovania a sociálneho poradenstva sa snažia
o ich zaradenie do pracovného procesu formou podpory zamestnanosti zdravotne a sociálne
znevýhodnených osôb v sociálnom podniku.

Sociálna firma LABORE

Cena bola spojená s finančnou
odmenou na naštartovanie sociálnej
firmy LABORE, ktorá ponúka upratovanie interiérov a exteriérov rodinných domov, bytov a nebytových
priestorov. Od roku 2004 sme získavali skúsenosti v zahraničí; taktiež
na základe dlhoročných skúseností
(od roku 1998) v sociálnej práci
vieme, že ľudia ohrození sociálnym vylúčením potrebujú odborné
pomoc, poradenstvo, sprevádzanie
a v čase ohrozenia života alebo
zdravia aj inštitucionálnu pomoc, ale
ak chceme hovoriť o ich ozajstnej
sociálnej inklúzii, títo ľudia potrebujú
prácu. Primárnym cieľom našej firmy
LABORE je zamestnávať ľudí zdravotne a sociálne znevýhodnených na

Motiváciou k naštartovaniu sociálneho podnikania je presvedčenie ľudí
v neziskovej organizácii Áno pre život,
že sociálne a zdravotne znevýhodnení
ľudia potrebujú rovnaké príležitosti
a nie (alebo nielen) charitu.

trhu práce, čo je v priamom súlade
s poslaním organizácie. Podnikanie
je zamerané na cieľovú skupinu
organizácie, ktorou sú osamelé
matky, ženy po viacročnej materskej
dovolenke, zdravotne znevýhodnené, ženy staršie ako 45 rokov…
Nemenej dôležitým cieľom je dosiahnutie zisku, za účelom posilnenia finančnej nezávislosti a trvalej
udržateľnosti, ktorý musí byť použitý
v celom rozsahu na zabezpečenie
hlavnej činnosti organizácie a to
sociálnych služieb.

Po dvoch rokoch fungovania

Nie je to samozrejme jednoduché,
pretože hospodárska kríza priniesla rozmach aj tzv. „čiernej práce“.
V upratovacích prácach máme teda
minimum zákazníkov – fyzických
osôb, ktorí by mali záujem o tieto
služby vo svojich rodinných domoch.
Taktiež sa musíme vysporiadať so
„zlou povesťou“ sociálnych podnikov v našej spoločnosti. Po kauze
s tzv. pilotnými sociálnymi podnikmi
(2010), do ktorých boli doslova
„naliate“ milióny eur so žiadnymi
alebo s minimálnymi výsledkami,
padli všetky očakávania riešiť
nezamestnanosť aj takýmto nástrojom. Kauza priniesla takú nedôveru
voči tomuto nástroju, že v roku 2013
bol inštitút sociálneho podniku vymazaný z legislatívy SR, konkrétne zo
zákona o službách zamestnanosti.
Problémom je aj to, že ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia sa neoplatí ísť pracovať. Sociálne dávky sú

SOCIÁLNY
ČIN ROKA 2014

Riaditeľka
Áno pre
život, Anna
Verešová,
aktívne
vystúpila na
Medzinárodnej konferencii Dieťa
je dar.

pre Šancu pre nechcených!
Dostali sme ďalší darček k 10-tym narodeninám: Získali sme ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR Sociálny čin roka za aktivity zamerané na predchádzanie opúšťaniu detí
rodičmi, na pomoc osamelým rodičom
detí bez rodinného zázemia, podporu
riešenia krízových situácií osamelých rodičov, ako aj za osvetové aktivity.

síce nízke, ale zamestnanie prináša
aj náklady, takže pri nízkych mzdách
sa príjem rodiny vyrovná príjmu zo
sociálnych dávok. Na jednej strane
je potrebné, aby problémy v oblasti
sociálnej pomoci a nezamestnanosti
boli riešené systematicky, teda
celoplošne na národnej úrovni,
na druhej strane sa ukazuje, že
aplikácia takýchto celoplošných
prístupov sa neosvedčila. V prípade špecifických regiónov, ale aj
špecifických marginalizovaných
skupín sa ukazuje riešenie tejto
problematiky skôr na lokálnej úrovni,
teda „zdola nahor“, nie naopak.
Napriek všetkým ťažkostiam našim
výsledkom je, že sme v roku 2013
dosiahli vyrovnané hospodárenie.
Sociálna firma LABORE zamestnáva jednu osobu na plný úväzok,
ktorej 50% zo mzdy je príspevkom
z projektu podporeného v Programe
švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Brigádnicky sme poskytli prácu 11
ľuďom.
Anna Verešová,
Áno pre život n.o.
šanca DO ŽIVOTA
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V atmosfére prekrásneho emotívneho večera odovzdal pán George Trabelssie, člen predstavenstva MIRAGE SHOPPING CENTER, a. s., prezidentke Šance pre nechcených Anne Ghannamovej darčekový šek na
sumu 5 251 EUR pre aktivity nášho občianskeho združenia. A keďže to
publikum ocenilo silným potleskom, môžeme sa domnievať, že v každom
lampióne šťastia bol kúsok aj pre všetkých nechcených. ĎAKUJEME!

Keď otehotneli,
ocitli sa v neriešiteľnej situácii.
Bez partnera, bez podpory, bez rodiny.
Zostali samé. S dieťaťom.

Pridajte sa k pomoci matkám s deťmi
v núdzi – pošlite dms v tvare

DMS SANCA na číslo 877
Podporíte kmotričky a deti v núdzi
nebudú bez mamičky
,
Beliže mi beli
iely,
môj anjelik b
edám
nedám si ťa n
celý
za tento svet
15 šanca...Z NÁRUČE

ĎAKUJEME

Verejná zbierka je povolená
MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému,
ktorý spravuje Fórum donorov.
Cena jednej SMS sú 2 EUR.
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