
SOCIÁLNA POLITIKA  
Skúsenosti poskytovateľa 
sociálnych služieb 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 

´ Pápež František 
V boji proti chudobe, ktorá znevažuje, uráža a zabíja 
mnohých bratov a sestry, zjednoťme naše morálne a 
ekonomické sily uskutočňovaním skutočných politík pre 
rodinu a prácu.  



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 

´ Aká je politika štátu? 
Jeden z kľúčových mechanizmov podpory sociálneho začleňovania 
predstavuje deinštitucionalizácia systému služieb, ktorá vytvára podmienky 
budovanie plnohodnotnejších sociálnych vzťahov a väzieb v neanonymnom, 
na individuálneho klienta orientovanom prostredí. 

(Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, Schválená uznesením vlády SR č. 
301 z 3. júna 2015, str. 12) 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 

´ Aká je politika štátu? 
Jedným z krokov, ktoré by mali byť nevyhnutné z hľadiska prevencie 
umiestňovania prijímateľov sociálnych služieb do inštitúcií, je potreba 
zamerania sa aj na podporu neformálnych opatrovateľov. Rodiny s členom so 
zdravotným postihnutím by mali dostať takú podporu, aby títo členovia mohli 
ostať žiť doma alebo v komunite, pretože v súčasnosti nie sú dostatočne 
vytvorené podmienky pre ich zotrvanie v prirodzenom (domácom) sociálnom 
prostredí.  
(Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 
2015, December 2011, str. 17) 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 
´ Služby Bratislavskej arcidiecéznej charity  

Ambulantná:  

Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko SAMÁRIA 

Zmierňovanie materiálnej deprivácie (poradenstvo, potraviny a iná 
materiálna pomoc) 

Pobytová: 

Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie Domov 
seniorov Charitas 

Terénna:  

Opatrovateľská služba v domácom prostredí 

 

 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 

´ Opatrovateľská služba v domácom prostredí 
´ bez podpory samospráv             nízka dostupnosť 

(vysoká cena) 

´ Národný projekt POS               

´ vyššia dostupnosť (nižšia cena) 

´ vylúčil podporu detí a rodičov  

´ dočasné (nesystémové) riešenie 
 

 

 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 

´ Zariadenie pre seniorov a špecializované 
zariadenie Domov seniorov Charitas 
´ Podpora MPSVaR SR a BSK          

´ diskriminácia osoby zotrvávajúcej v domácom prostredí 

´ podpora len tzv. inštitucionalizovaného klienta 

´ chýba podpora rodiny 
 

 

 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 

´ Domov sociálnych služieb a rehabilitačné 
stredisko SAMÁRIA 
´ Podpora BSK          

´ podpora len tzv. inštitucionalizovaného klienta 

´ závislosť na inštitúcii 

´ spolupráca s rodinou 
 

 

 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 
´ Zmierňovanie materiálnej deprivácie 

´ Bez podpory štátu, verejnej správy a samosprávy 

´ osamelé matky s deťmi 

´ osoby so zdravotným postihnutím 

´ seniori s nízkym príjmom 

´ Operačný program potravinovej a základnej 
materiálnej pomoci 

 

 

 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 
´ Miesto charity v spoločnosti (farnosť, mesto, 

obec) 
´ vydávať svedectvo solidarity so znevýhodnenými 

osobami, podporovať rozvoj človeka, sociálnu 
spravodlivosť a pokoj 

´ scitlivieť komunitu k prejavom solidarity 

´ poznať potreby obyvateľov územia, príčiny potrieb a 
formy pomoci 

 

 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 

´ skúmať a navrhovať formy spolupráce a aktivít, ktoré 
budú odpoveďou na problémy chudoby, 

´ podporovať a využívať dobrovoľnícke aktivity a 
poskytovať dobrovoľníkom primeranú duchovnú i 
odbornú podporu  

´ charita má za úlohu formovať, koordinovať a 
podporovať svedectvá lásky v danej komunite s 
prevažne pedagogickou úlohou. 

 

 



Medzinárodný deň za odstránenie 
chudoby 
´ Pôsobenie charity na Slovensku 

 

 
                Sociálne 

služby 
SPO 
a SK 

Zdravotnícke 
služby 

Pedagogické 
služby 

Iné 
služby 

Počet 
farských 

charít 

Celkový 
počet 
služieb 

SPOLU  211 4 17 3 13 57 271 

Celkový počet klientov 

SPOLU  21 652 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
 


