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Konferencia Život jako každý jiný 2018 



Dôležité z histórie APS, n.o. 

• Za 15 rokov s 15 ľuďmi 

 

Cieľom sociálnej služby je podporovať: 

•  rozvoj schopností človeka 

•  jeho sebadôveru 

•  sociálne kontakty 

•  rozvíjanie záujmov 

•  nové príležitosti pre aktívne zapájanie sa  

•  znižovanie závislosti na sociálnych službách  

•  využívanie verejne dostupných zdrojov 



Čo sa zmenilo za 15 rokov 

• Mladí ľudia s postihnutím -  prijali vlastnú zodpovednosť 

za svoj život  a prijali výzvy, ktoré nový život ponúkol.  

• Rodičia  -  spolupracujú na plánovaní a napĺňaní cieľov.  

• Prevádzkovateľ sociálnej služby  - priebežne hodnotí 

cieľ služby a nenechá sa uspať pohodlnosťou a istotou 

finančnej podpory.  

• Spoločne – prekonávanie prekážok posilňuje – 

nedostatok finančných prostriedkov, nedostatok 

dostupných bytov, nedostatok pracovných príležitostí, 

nedostatok komunitných služieb, nedostatok podpory 

miest a obcí. 

 



Samostatné bývanie v komunite 

• Desať statočných ľudí býva v nájomných či 

vlastných bytoch z toho piati žili pôvodne v DSS. 

 

• Podporu im poskytujeme len na požiadanie.  

 

• Naplnil sa im sen o vlastnom živote.  

 

• Najviac sme sa spolu učili na ťažkých skúškach 

a v kritických situáciách, ktoré nás nakoniec 

všetkých posilnili.        

 



Život v komunite 

Nová forma komunikácie so všetkými 

Nová kvalita života pre všetkých 



Sociálna práca v komunite 

• Viesť podporné skupiny pre rodiny a priateľov 

ľudí s postihnutím.  

• Poskytovať primeranú podporu ľuďom 

s postihnutím v ich bytoch. 

• Koordinovať prirodzenú podporu  v samostatnom 

bývaní. 

• Poskytovať podporu pri samostatnom 

rozhodovaní. 

• Rozvíjať kvalitnú supervíziu a vzdelávanie pre 

nový typ sociálnych pracovníkov v komunite. 

 



Dôvody nových prístupov 

• služby majú slúžiť tým, ktorí ich potrebujú 

• rozvíjať  s nimi vzťah dôvery  

• spolu s nimi hľadať a vytvárať individuálne plány a služby 

šité na mieru 

• najlepšie riešenia sa nachádzajú tam, kde potreby 

vznikajú  

Umiestňovanie ľudí do zariadení je elegantné a rýchle 

riešenie pre tých, ktorí neveria v schopnosti ľudí, nevážia si 

slobodu alebo sú na dne svojich síl.  

 

Naša cesta je dlhšia, ale zapája všetkých, ktorí majú 

záujem a odvahu.  



Na človeka zameraný prístup 

• Poznanie a pochopenie potrieb ľudí 

• Umožnenie kontroly nad vlastným životom 

• Primeraná podpora ( ani málo ani veľa) 

• Príležitosť pre každého byť užitočným pre 

komunitu 

• Ochrana práv ľudí s postihnutím 

 



Prečo takto? 

• Najdôležitejšie je to, že ľudia, ktorí sociálne 

služby potrebujú 

•  môžu žiť život podľa seba,  

•  môžu sa rozhodovať,  

•  kontrolovať svoj život,   

•  môžu prispievať,  

•  byť užitoční pre svoju komunitu,  

• čo je v súlade s “Dohovorom” a obyčajným 

ľudským prístupom ku všetkým ľuďom. 

 



Anketa medzi obyvateľmi 

Zariadenia 

Viac organizovania 

Viac kontroly 

Viac poriadku 

Viac prísnosti 

 



Anketa medzi obyvateľmi 

Samostatné bývanie 

Viac slobody a voľnosti 

Viac neporiadku 

Viac si robiť veci sám 

Viac sa zapájať 

Viac pracovať 

Viac vlastný program 

Viac trpezlivosti 

Viac kontaktov 



Ďakujem za pozornosť a pýtajte sa! 

• Soňa Holúbková  

• riaditeľka Agentúry podporných služieb, n.o. 

• Predmestská 24, Žilina, SK 


