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Pracovné uplatnenie OZP vo svetle zákona o sociálnej pomoci 
a sociálnych službách v SR

DSS, ani celoročné, nemali  stanovenú úlohu pripravovať 
svojich klientov na život mimo hraníc zariadenia. 
Keďže väčšina klientov zostávala v DSS dlhodobo, 
perspektíva a zmysluplnosť pracovného uplatnenia sa 
strácali a cielený rozvoj schopností nepatril medzi ich 
hlavné priority pri poslytovaní SS 
DSS neboli z tohto aspektu činnosti hodnotené, nemali 
povinnosť spracovávať individuálny plán rozvoja klientov 
zameraný na aktivizáciu a začlenenie do komuity.  
Najmä v DSS pre dospelých s celoročným pobytom sa 
stalo zariadenie DSS konečnou stanicou 

 



Prieskum v  28 DSS (APZ, 2008)
Aké možnosti pracovného uplatnenia majú prijímatelia SS 
vášho DSS: 

     1/ Najčastejšia odpoveď: „Žiadne“ (52 - 56,8% / rôzne kritériá) 
     2/ Len 18 % klientov (105 zariadení) sa pripravuje na prácu  
     3/ polovica klientov má isté pracovné skúsenosti prevažne 

s rôznymi pomocnými prácami (57%) 
     4/ alebo s tvorivými činnosťami v dielňach rôzneho zamerania 

(52%).   
• Čo považujete za hlavú bariéru primeraného pracovného 

uplatnenia ĽZP 
    1/ vysoká miera všeobecnej nezamestnanosti (42%) 
     2/ tradičné postoje spoločnosti a predsudky voči ĽZP (35%) 
     3/ nedostatočná sieť alternatívnych terénnych, ambulantných 

a podporných služieb (35%) 
     4/ zotrvačnosť segregovaného modelu starostlivosti o túto 

skupinu ľudí (24%).



Závery prieskumu APZ ...(2008) 
a súčasnosť (Projekt NP DI)

Neexistuje legislatívna prekážka pre zamestnávanie obyvateľov 
DSS 
Myšlienku a jej realizáciu podporuje Zákon o sociálnych službách/
realizácia individuálnych rozvojových plánov, definovaná príprava 
na prácu ako činnosť 
Príklady dobrej praxe v DSS postavené na entuziazme a 
profesionalite pracovníkov – evidenica UoZ na ÚPSVR, odchod 
užívateľov SS v DSS za dennou aktivitou v komunite, občianska 
výpomoc v komunite  vo firme aj v rodine 
Riešia sa procesy a možnosti poberania SS a súčasne rlzne formy 
aktivizácie a pracovného začlenenia  
Možnosť evidencie na UPDVR, práca a zbavenie spôsobilosti k 
právnym úkonom, aktivizáca v zariadení a mimo neho s 
prepojením na život komuity, dobrovoľnícke programy s podporou 
nástrojov  ÚPSVR,  tvorba nových komunitných SS – rehabilitačné 
stredisko a integračné centrum, poskytovanie špecializovaného 
sociálneho poradenstva zameraného na aktivizáciu a pracovné 
začlenenie....



Otázky a podnety 
Majú manažmenty DSS, RS a IC či iných DSS záujem/ 
motiváciu  podporiť postup klienta na ceste k  trhu práce/ 
nezávislosti? Ako je nastavený systém podpory klienta a 
zariadenia? 

Posudzovanie funkčnej kapacity klienta a odkázanosti na 
sociálnu službu.....? Uplatňovanie posudzovania podľa 
MKF v SR na základe bio-psycho-sociálneho prístupu – 
aktivizácia a participácia 

Chýbajú druhové štandardy sociálnych služieb, ktoré 
definujú sociálnu službu pre užívateľa SS, sú pre neho 
ponukou a výzvou  na ceste za začlenením do komunity



Cieľom je plné začlenenie
Rešpektovať v teórii a praxi právo na prístup k 
prostrediu – život v komunite 
Prístup ku komunikácii , k informáciám 
Akceptovanie zvýšených nákladov, ktoré prináša 
dizabilita /ZP/ znevýhodnenie na trhu prácu 
Akceptovanie podporných a asistenčných služieb  
Prístup zameraný na klienta – byť rešpektovaný 
ako individualita – právo na výber, na rozvoj, na 
kvalifikáciu



Táto téma vo svetle projektov DI a transformácie 
SS

Jadrom problému ani kľúčom k riešeniu v 
oblasti služieb pre ĽZP nie je špecifický typ 
budovy či programu  
Cieľom a riešením je flexibilná škála 
pomoci a zdrojov, ktoré môžeme zoskupiť 
a prispôsobiť podľa potrieb tak, aby sme 
umožnili všetkým OZP žiť ich život 
spôsobom, aký si želajú, ale s podporou 
a ochranou, ktorú potrebujú. 



Služba orientovaná na občana

V procese poskytovania  služieb máme 
záujem pomáhať osobám –užívateľom SS 
zamestnancom a ich rodinám – na klienta 
orientovaný prístup 
Profilujeme činnosti a aktivity, ktoré riešia 
klientovu situáciu s cieľom plného 
začlenenia v komunite, v bežnom 
prostredí bývania, práce a trávenia 
voľného času



ČO sme sa naučili v praxi a kam smerujeme pomoc 
Kľúčová stratégia PZ

Kľúčové zručnosti nadobúdame v 
bežnom živote , teda aj v práci a v 
pracovnom prostredí /reálne 
príležitosti, modelovanie nefunguje 
dlhodobo/ 
Schopnosť zamestnať sa  a 

prispôsobiť sa nadobúdajú  v procese 
sociálnej integrácie/ bežné životné 
podmienky ako najlepšia škola/



Nové prístupy v poskytovaní SS a 
SZ zamerané na klienta

Prístup zameraný na klienta 
Využitie nástrojov a služieb/

sociálnych a zamestnanosti/ podľa 
potrieb klienta 
Podpora a sprevádzanie klienta na 

ceste za maximálnou nezávislosťou 
Kariérny rast klienta 
Otvorený systém služieb pre klienta



Sociálny manažment zameraný na 
klienta

PROGRAM Pyramída 
DSS- forma denná, týždenná, celoročná 
ZPB 
Rehabilitačné stredisko(RS) a Integračné 
centrum(IC) 
Kombinácia RS alebo IC s aktivačným príspevkom 
formu dobrovoľníckej práce DAČ -príspevok ÚPSVR 
Chránená dielňa 
Chránená dielňa v kombinácii s RS, IC alebo DSS 
Otvorený trh práce v kombinácii s CHD 
Podporované zamestnávanie -  služby APZ 
Otvorený trh práce



Služby, 
ktoré poskytuje APZ

Špecializované sociálne poradenstvo/prepojenie so 
sociálnymi službami 
Služby zamestnanosti  podporované zamestnávania 
Podpora v kariérnom raste klienta, pracovnú a 
sociálnu rehabilitáciu 
Tvorbu IAP a case manažment 
Podpora rodiny a vzdelávanie  
Permanentnú podporu klienta a rodiny, pokiaľ je to 
nutné 
Podpora a poradenstvo zamestnávateľom pre 
tvorbe a udržaní pracovných miest pre ZPO



Princípy podporovaného zamestnávania

•Otvorený trh práce 
•Riadna práca- pracovná zmluva 
•Výplatný systém 
•Individuálne riešenie pracovných podmienok –miesto šité  
na mieru 
•Príprava na prácu, školenie, prax 
•Šance na kariérny rozvoj 
•Sociálna integrácia a inklúzia 
•Poskytovanie podpory len pokiaľ je to nutné



Údaje o práci APZ/ 
zdroj: ÚPSVR/2014

V  SR  je  registrovaných 64 APZ 
V roku 2012 oficiálne 12 APZ podalo správu o činnosti na ÚPSVR 
2013 - APZ poskytli služby: 392 klientom 

    Počet sprostredkovaných zamestnaní: 280 
    2012 -  APZ poskytli služby: 324 klientom 
    Počet sprostredkovaných zamestnaní: 118 

2011 - APZ poskytli služby: 609  klientom 
    Počet sprostredkovaných zamestnaní: 162 

2010 -  APZ poskytli služby: 1 405  klientom  
    Počet sprostredkovaných zamestnaní: 750 

2009 - APZ poskytli služby: 3 044  
    Počet sprostredkovaných zamestnaní: 1227 
    /Zdroj UPSVR



Sociálne inovácie a realizované 
projekty APZ

Case manažment, Správca svojich peňazí/
odchovanci DD (APZ Košice ) 
Príležitostná práca pre znevýhodnené 
skupiny(APZ Lučenec) 
Poradenstvo pre zamestnávateľov(APZ Pezinok) 
Posudzovanie podľa ICF(APZ Bratislava) 
Nástroje pre prípravu na zamestnanie na OTP/APZ 
Kysucké Nové mesto, Lučenec,Košice, Liptovský 
hrádok a Bratislava 
SWS – Mzda podľa produktivity práce , EPIC a AP 
Bratislava



Reagovanie na potreby regiónu
Nové témy – reakcia na problém 

komunity (APZ AGAUT Bratislava, 
APZ Somotor) 
Rozšírenie zručností o finančné 

služby( APZ Košice) 
Finančný manažment ako zdroj 

príjmu (APZ Agaut)



Komunitné sociálne služby  a SZ pre 
aktivizáciu a zamestnávanie

Potreba tvorby druhového štandardu 
Rehabilitačné stredisko rozvoj zručností a 
pracovných návykov 
Integračné centrum – krátkodobý pobyt – 
rekvalifikácia, príprava na pracovné miesto 
Špecializované sociálne poradenstvo so 
zameraním na aktivizáciu a pracovné 
začlenenie 
Agentúra podporovaného zamestnávania





Financovanie
Nástroje financovania služieb 
zamestnanosti, ktoré sprevádzajú klienta za 
aktivitou a prácou na OTP/ podporované 
zamestnávanie 

Financovanie komunitne  orientovaných 
SS – rehabilitačné stredisko, integračné 
centrum a špecializované sociálne 
poradenstvo orientované na aktivizáciu a 
pracovné začlenenie



Nástroje služieb zamestnanosti podporujúce 
zamestnávanie na OTP

Nástroje pre zamestnávateľov 
 a klientov 
zamestnávanie na OTP 

Prehodnotenie  a rozšírenie  nástroja CHD 
   nové trendy /druhy CHD/ CHD ako službu  medzitrhu  

práce - zamestnávanie s cieľom rozvoja pracovných 
návykov a zručností



Nové nástroje služieb 
zamestnanosti

SWS nástroj –mzda podľa 
produktivity práce -vytvára možnosti 
zamestnávania osôb, ktoré 
nedosiahnu výkon ani na úrovni 
minimálnej mzdy 
Praktikum u zamestnávateľa / 6 

mesiacov, podpora pri umiestnení 
riadnou PZ/



Nástroje aktivizácie a prípravy na 
prácu v SS

Činnosti aktivizácie a prípravy na prácu v Zákone o 
sociálnych službách (príprava na prácu už je zaradená ...) 

Navrhujeme zaradiť do Zákona o sociálnych službách 
činnosť  

    podporované zamestnávanie/motivácia klienta na 
pracovné začlenenie, výber vhodného povolania, príprava na 
povolanie, komunikácia  smerom k trhu práce, poznávanie 
profesií, praktiká u zamestnávateľa, brigádnická práca, 
občianska výpomoc....



Tvorba nových pracovných miest pre  
znevýhodnené skupiny mimo interiéru budovy/CHD

Catering 
Údržba zelene v obci 
Upratovanie v obci 
Roznášanie letákov 
Práca na pumpe 
Sprevádzanie seniorov 
Kosenie golfových ihrísk 
Údržba detských ihrísk 
atď



Zákazkovanie externých služieb 
zamestnanosti ÚPSVR



Princípy a odporúčania pre poskytovanie služieb pre 
plnú integráciu klienta 

(odporúčané Radou Európy

Práca v bežných pracovných podmienkach - OTP 
Práca v chránenom prostredí pre ľudí ktorých momentálne 
pracovné kapacity sú limitované 
Tvorba modifikovaných programov kombinujúcich prvky 
chráneného zamestnávania v systéme bežného trhu práce , 
medzitrh práce 
Pre ľudí, ktorí pravdepodobne  nebudú môcť pracovať vytvárať 
centrá pracovných aktivít, kde im bude umožnené 
vykonávať aktivity nie s ohľadom na produktivitu, ale na rozvoj 
funkčných ,pracovných a sociálnych zručností 
Cieľom je neustále prepojenie ľudí so ZP so všeobecnými 
službami zamestnanosti, ich prepojenie so sociálnymi a 
zdravotným službami (včasná intervencia, vzdelávanie, 
profesijná príprava, tranzitné služby, praktikum  - DAČ..) 
Dôraz sa kladie na  udržanie rovnováhy medzi opatreniami 
zameranými na profesijnú integráciu a na finančnú pomoc, tak 
aby si opatrenia vzájomne neodporovali



Ďakujem za pozornosť
Kontakt  

PhDr. Viera Záhorcová,PhD 
APZ Bratislava 
Panenská 29 
811 03 Bratislava 
0905 785 201


