Vyhodnotenie plnenia úloh
Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
v systéme sociálnych služieb na roky 2012 - 2015

ÚLOHA 1.

Termín:
Zodpovední za plnenie:
Vyhodnotenie plnenia:

Vytvoriť personálne, inštitucionálne a finančné podmienky pre riadenie
a realizáciu procesov prechodu z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť v systéme sociálnych služieb kreovaním Národného centra
pre podporu deinštitucionalizácie
Úlohou je rozšíriť odbornú kapacitu ministerstva napojením sa na
externé ľudské a finančné zdroje. Úlohou je vypracovať výzvu na
získanie externých partnerov pre vytvorenie Národného centra pre
podporu deinštitucionalizácie. Národné centrum profilovať ako poradný
orgán príslušnej sekcie ministerstva a koordinačný orgán procesov
deinštitucionalizácie.
31. marec 2012
MPSVR SR
Úloha bola prehodnotená a zmenená

PLNENIE:

V súlade so schváleným Národným projektom Podpora procesu
deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (ďalej
len „pilotný NP DI“) prevzal úlohy Národného centra pre podporu
deinštitucionalizácie metodický tím pilotného NP DI Implementačnej
agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len
„MPSVR SR“).

ÚLOHA 2.

Pripraviť a realizovať národný projekt na podporu deinštitucionalizácie
služieb
V súlade s časovým harmonogramom vyzvaní národných projektov,
pilotných projektov a globálnych grantov na rok 2012 pripraviť národný
projekt v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Predložiť ho na schválenie Riadiacemu orgánu OP ZaSI a vedeniu
ministerstva. Účelom národného projektu je zabezpečiť napĺňanie
procesov deinštitucionalizácie podporou aktivít Národného centra pre
podporu DI.

Termín:
Zodpovední za plnenie:

Vyhodnotenie plnenia:
PLNENIE:

30. apríl 2012; potom priebežne do roku 2015
Centrum vzdelávania MPSVR SR, v spolupráci so Sekciou
sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR a vybranými
partnermi
Úloha bola splnená.
Centrum vzdelávania, Fond sociálneho rozvoja a Sociálna
implementačná
agentúra
sa
postupne
transformovali
na
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Implementačnú agentúru MPSVR SR (ďalej len „IA MPSVR“), ktorá bola
realizátorom pilotného NP DI a bude implementátorom aj v súčasnosti
pripravovaného Národného projektu.
Zmena systému poskytovania celoročných pobytových
sociálnych služieb na komunitné služby bolo hlavným cieľom pilotného
NP DI, ktorý IA MPSVR SR začala realizovať 20. marca 2013. Išlo o prvý
projekt takejto zmeny v reáliách Slovenskej republiky. Cieľom projektu
bolo zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych
služieb, ako aj pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie
zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a
duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí
majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné.
Do projektu bolo zapojených 5 samosprávnych krajov a 7 zariadení soc.
služieb (ďalej ZSS). Okrem tohto projektu sa realizoval aj národný
projekt podpory transformácie a deinštitucionalizácie systému
sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde boli
zapojené ďalšie 3 zariadenia.
V súčasnosti
je projekt úspešne ukončený k dátumu
31.12.2015. Na jeseň 2014 a na jar 2015 boli ukončené ťažiskové
vzdelávania manažmentu zriaďovateľov a poskytovateľov v zariadeniach
sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“), ale i samotných zamestnancov.
V lete prebehli vzdelávania v oblasti podporovaného zamestnávania a
podpory zmien fyzického prostredia. Vo všetkých spomínaných
vzdelávaniach bolo vyškolených 409 účastníkov, čím je ukazovateľ
naplnený na 102,25%. Boli ukončené aj vzdelávania v oblasti
individuálnej práce s prijímateľmi sociálnych služieb a kvality
poskytovania sociálnych služieb.
V zapojených ZSS sa uskutočňovala pravidelná skupinová
a individuálna supervízia. Paralelne s kurzami prebiehali rôznorodé
komunitné akcie. Ich cieľom bolo podporiť myšlienku DI priamo
v teréne a medzi miestnymi obyvateľmi zvýšiť povedomie
o problematike inštitucionalizácie ľudí v zariadeniach, aby mali možnosť
pochopiť a prijať vo svojom susedstve či obci prijímateľov sociálnych
služieb so zdravotným postihnutím. Práve neformálne stretnutia,
spojené s diseminačnými aktivitami predstavovali najefektívnejší
spôsob získavania pozitívnej spätnej väzby.
Experti v metodickom tíme spolu s prizvanými špecialistami
vypracovali metodické príručky a ďalšie materiály pre potreby
budúceho procesu DI. Sekundovali im odborní hodnotitelia, ktorých
úlohou bolo v záverečnej evaluačnej správe zhodnotiť priebeh procesu
DI v jednotlivých zariadeniach, no i plošne, a poukázať na pozitíva
i prípadné prekážky a problémy, ktorým sa následne bude v budúcnosti
možné vyhnúť alebo získať pre ne efektívne riešenia.
K 30. septembru odovzdali audio-vizuálne materiály fotograf
a tvorcovia AV archívu. Z materiálov, ktoré máme k dispozícii, bude
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v budúcnosti možné zdokumentovať začiatky procesu DI na
celonárodnej úrovni.
V dňoch 14.-15. Októbra 2015 sa uskutočnila záverečná
medzinárodná konferencia pilotného NP DI, za účasti popredných
európskych a svetových expertov na jednotlivé oblasti úzko prepojené
s DI a transformáciou sociálnych služieb – Peter Frank Kercher,
European Institute for Design and Disability – Design for All Europe,
Veľká Británia; Elizabeth Mary Garnham – Community Integrated Care,
Veľká Británia a Ján Jařab – zástupca Vysokého komisára OSN pre
ľudské práva (prostredníctvom video prednášky). V rámci konferencie
prebiehala aj vernisáž fotografií Martina Baláža, ktorý dokumentoval
proces DI v ZSS zapojených do projektu.
V priebehu novembra 2015 sa uskutočnila návšteva už
transformovaných ZSS v Českej republike. Okrem zamestnancov
zariadení sa jej zúčastnili i klienti a ďalší relevantní mienkotvorcovia
z komunít.
Pozitíva, ktoré priniesol pilotný projekt NP DI:
 Zmena postoja zamestnancov ZSS v poskytovaní sociálnych
služieb (zachytené prostredníctvom AV archívu)
 Zmena vo vnímaní statusu prijímateľa soc. služieb (zachytené
prostredníctvom AV archívu)
 Zmena vo vnímaní seba samého (keď hovoríme o prijímateľovi
soc. služieb)
 Systematická podpora (pre ZSS bezplatná) zapojených ZSS
v riešení problémov a otázok, s ktorými sa v procese DI
stretávajú
 Manuál tvorby transformačných plánov vypracovaný expertami
metodického tímu a prizvanými špecialistami
 ZSS pripravené a vyškolené na proces transformácie
 Komunity
okolo
ZSS
oboznámené
s procesom
DI
a transformácie
 Komunity okolo ZSS aktívne zapájané do komunitných akcií
orgaizovaných prostredníctvom NP DI (búranie mýtov o ľuďoch
s postihnutím cez vlastné nesprostredkované zážitky
a skúsenosti)
 Prijímatelia soc. služieb ale aj zamestnanci ZSS vyškolení
v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na
trhu práce – zamestnaní prijímatelia niekoľkých ZSS
 Pripravené metodiky o procese DI pre jednotlivé kľúčové oblasti
v procese transformácie – sociálne služby, podporované
zamestnávanie, prístupnosť fyzického prostredia - univerzálny
dizajn
 Záverečná konferencia, kde vystúpia popredné európske
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kapacity pre vyššie spomenuté oblasti, zborník príspevkov
z konferencie.
Negatíva, ktoré sa vyskytli počas realizácie pilotného projektu NP DI:
 Aj napriek pripravenosti ZSS nedošlo kvôli rôznym dôvodom na
strane tretích subjektov ani v jednom prípade k investíciám
prostredníctvom ROP (pilotný NP DI je však zameraný len na
tzv. mäkkú podporu procesu DI a jeho úlohy boli naplnené)
 Chýba celonárodná kampaň a deklarovaná podpora procesu DI
 Je potrebná ešte intenzívnejšia práca s komunitami, kde sa
ukazujú otázky DI a spolužitia ľudí s postihnutím s bežnou
populáciou ako problematické
BBSK – nepodpísanie zmluvy s IA MPSVR SR o participácii kraja na
projekte, následne medializované sporné informácie o projekte zo
strany predsedu BBSK (aj napriek tejto skutočnosti participujú na
projekte dve zariadenia BBSK bez podpory kraja

ÚLOHA 3.

Termín:
Zodpovední za plnenie:

Vyhodnotenie plnenia:
PLNENIE:

Zabezpečiť
porovnateľnosť
plánovaných
ukazovateľov
deinštitucionalizácie a ich súlad s cieľmi Stratégie DI pri hodnotení
transformačných projektov zapojených sociálnych zariadení.
Vypracovať metodickú príručku pre tvorbu pilotného transformačného
projektu, ktorá spracovateľom objasní spoločné postupy a ciele
Stratégie DI a Národného akčného plánu DI. Pripraviť jednotnú vzorovú
štruktúru transformačného projektu ako aj kritériá pre hodnotenie
odbornej kvality transformačného projektu Vypracovať nové kritériá pre
hodnotenie realizačných projektov žiadateľov o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z ROP, prioritný cieľ 2 - Sociálna
infraštruktúra.
31. júl 2012
Národné centrum pre podporu deinštitucionalizácie v
spolupráci s MPaRV SR (plnenie úlohy prevzal metodický
tím pilotného Národného projektu DI, IA MPSVR SR)
Úloha bola splnená
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v súlade s úlohou, ako aj plánovanými aktivitami v rámci pilotného
Národného projektu vytvorila Metodiku prípravy transformačného
plánu, ktorá je dostupná online, ako aj v pevnej väzbe a budú
sprostredkované zariadeniam, ktoré sa zapoja do nového Národného
projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora
transformačných tímov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Zástupcovia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so
zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vytvorili
jednotné kritériá pre hodnotenie projektov žiadateľov o poskytnutie
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NFP prostredníctvom špecifického cieľa 2.1.1. v rámci IROP.

ÚLOHA 4.

Termín:
Zodpovední za plnenie:
Vyhodnotenie plnenia:

Vybrať 5 – 8 zariadení sociálnych služieb (DSS pre deti a dospelých),
ktorých transformačné a následne pilotné projekty DI sa budú
uchádzať o podporu z ROP – prioritná os 2.
31. september 2012
MPSVR SR
Úloha bola splnená

PLNENIE:

V rámci dvoch národných projektov (samostatný projekt pre viac
rozvinutý región a menej rozvinuté regióny) bolo vybraných spolu 10
zariadení (DSS Slatinka - Lučenec, DSS Okoč – Opatovský Sokolec, CSS
Zátišie - Osadné, DSS Lidwina – Strážske, DSS Adamovské Kochanovce,
ZSS Lipka – Lipová, DSS Ladomerská Vieska, ZpS a DSS Kaštieľ Stupava,
DSS Merema Modra a ZpS a DSS Rača), ktoré majú v súčasnosti
pripravené, alebo pripravujú transformačné plány, ktoré budú
finalizované v súlade s výzvou IROP. Okrem zariadení boli v projekte
zapojené všetky VÚC s výnimkou Banskobystrického a Žilinského.

ÚLOHA 5.

Vypracovávať záväzné stanoviská k transformačným projektom.

Termín:
Zodpovední za plnenie:
Vyhodnotenie plnenia:

priebežne
MPSVR SR
Úloha bola splnená

PLNENIE:

MPSVR
posúdilo
a následne
vydalo
záväzné
stanovisko
k transformačným projektom ZSS Okoč, Ladomerská Vieska, Slatinka,
Lidwina-Strážske.

ÚLOHA 6.

Pripraviť, zverejniť a vyhodnotiť výzvu na pilotné projekty pre
prechodné financovanie nových komunitných služieb, zriadených v
rámci realizácie podporených transformačných projektov DI, v období
dočasne nevyhnutnej prevádzky oboch typov služieb.
Pripraviť výzvu a hodnotiace kritériá, poskytnúť žiadateľom odbornú
pomoc pri vypracovaní projektov, rozhodnúť o výške pomoci a uzatvoriť
zmluvy.

Termín:
Zodpovední za plnenie:

Vyhodnotenie plnenia:

31. október 2012
Sekcia riadenia ESF MPSVR SR v spolupráci so sekciou
sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR; samosprávne kraje,
pilotné zariadenia DI
Úloha bola čiastočne splnená
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PLNENIE:

Výzva bola zverejnená v decembri 2012, vzhľadom na zložité
zabezpečenie synergie medzi Regionálnym operačným programom
a Operačným programom Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa žiadne
zariadenie neprihlásilo.

ÚLOHA 7.

Zabezpečiť včasnú, zrozumiteľnú a objektívnu informovanosť
obyvateľstva o cieľoch a dôvodoch DI na národnej a osobitne na
lokálnej úrovni
Definovať cieľové skupiny informačnej kampane osobitne na národnej a
na miestnej úrovni. Spracovať a realizovať cielené programy
informovanosti o pripravovaných zmenách, ich dôvodoch a ich
dôsledkoch.

Termín:
Zodpovední za plnenie:

Vyhodnotenie plnenia:

priebežne
MPSVR SR, Národné centrum pre podporu DI (plnenie
úlohy prevzal metodický tím pilotného Národného projektu
DI, IA MPSVR SR), zapojené VÚC, pilotné zariadenia DI
Úloha bola čiastočne splnená

PLNENIE:

Plnenie úlohy bolo zabezpečené prostredníctvom pilotného NP DI. Na
lokálnej úrovni boli vydané a distribuované brožúry a letáky pre
zariadenia. Pravidelne prebiehali komunitné stretnutia s občanmi,
lokálnymi politikmi a občianskou spoločnosťou. V rámci rôznych
seminárov a konferencií informovalo, ale mimo národnej kampane,
keďže na to neboli finančné zdroje.

ÚLOHA 8.

Pripraviť legislatívne návrhy podporujúce deinštitucionalizáciu a
zamedzujúce ďalšiemu rozširovaniu služieb s inštitucionálnou kultúrou
v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.
Navrhnúť legislatívne zmeny v zákone o sociálnych službách a iniciovať
vykonanie revízie v zákone v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v zákone č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, vykonať revíziu
súvisiacich zákonov rezortu zdravotníctva a školstva.

Termín:
Zodpovední za plnenie:
Vyhodnotenie plnenia:
PLNENIE:

31. december 2014
MPSVR SR
Úloha bola splnená
Dňa 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela zákona 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách, ktorá stanovuje kapacitné podmienky v zariadení
podporovaného bývania na najviac šesť prijímateľov služby v jednom
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byte, alebo pre dvanásť prijímateľov sociálnej služby v dvoch bytoch na
každý samostatný vchod v jednom bytovom alebo rodinnom dome.
Novela zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách stanovuje najvyššiu
možnú kapacitu pre všetky novovzniknuté pobytové zariadenia na 40
prijímateľov
sociálnej
služby,
čím
zabraňuje
vytváraniu
veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb. §13 ods. 6 tiež priamo
uprednostňuje poskytovanie terénnej formy sociálnej služby priamo
v prirodzenom alebo domácom prostredí fyzickej osoby, alebo
ambulantnej služby pred pobytovou sociálnou službou. Pri pobytovej
sociálnej službe má prednosť týždenná pobytová služba pred
celoročnou sociálnou službou. Jednou z Národných priorít rozvoja
sociálnych služieb na roky 2015-2020 je podporiť prechod prijímateľov
sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú
starostlivosť.
Ako sa stanovuje v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb,
podporuje sa vznik zariadení rodinného typu tým, že sa upravuje
obmedzenie kapacity pri zriaďovaní nových zariadení sociálnych
služieb. Zaviedla sa nová skupina sociálnych služieb krízovej
intervencie, kam patria komunitné centrá a terénna sociálna služba
krízovej intervencie, ktoré budú dôležitým nástrojom riešenia
problémov v segregovaných komunitách a doteraz nemali legislatívnu
oporu. Medzi ďalšie nové druhy sociálnych služieb a odborných činností
patrí služba včasnej intervencie, špecifikuje sa poskytovanie sociálnej
služby v zariadení podporovaného bývania v byte alebo rodinnom
dome a stanovuje sa veková hranica pre pobyt v tomto zariadení a
v zariadení pre seniorov, obmedzuje sa možnosť celoročného pobytu
v domove sociálnych služieb. Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v platnom znení podrobne upravuje podmienky kvality
sociálnych služieb a systém ich hodnotenia. S kvalitou poskytovania
sociálnych služieb súvisí aj kvalitný proces akreditácie vzdelávacích
programov a odborných činností v sociálnych službách, preto boli
bližšie špecifikované a precizované podmienky akreditácie.
Návrhy a odporúčania opatrení pre oblasť zamestnávania, uvedených v
Záverečnej hodnotiacej správe Národného projektu Podpora
deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v
Slovenskej republike, boli konzultované v rámci rokovaní Sekcií práce,
sekcie sociálnej a rodinnej politiky a zástupcov Agentúry
podporovaného zamestnávania, n. o., s cieľom hľadať riešenia
jednotlivých identifikovaných situácií v intenciách platných právnych
predpisov. Na základe doterajších konzultácií nevzišli zatiaľ návrhy
konkrétnych zmien v zákone č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
praktické otázky boli riešené v intenciách súčasnej právnej úpravy.
Pokiaľ sa v priebehu nasledovného obdobia podarí ustáliť konkrétnu
podobu návrhu legislatívnych zmien v zákonoch o službách
zamestnanosti alebo v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele, bude priebežne ministerstvom riešená.
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ÚLOHA 9.

Termín:
Zodpovední za plnenie:
Vyhodnotenie plnenia:

Iniciovať legislatívne návrhy podporujúce deinštitucionalizáciu a
zamedzujúce ďalšiemu rozširovaniu služieb s inštitucionálnou kultúrou
v ostatných dotknutých rezortoch.
Iniciovať legislatívne zmeny a vykonať revíziu súvisiacich zákonov
rezortu zdravotníctva, spravodlivosti a školstva.
31. december 2014
Výbor expertov pre deinštitucionalizáciu
Úloha bola čiastočne splnená

PLNENIE:

Legislatívne odporúčania a návrhy boli Výboru expertov DI
prezentované v roku 2015, táto úloha sa prenáša do aktualizovaného
Národného akčného plánu – zodpovedný bude Výbor expertov DI
v spolupráci s MPSVR a inými dotknutými rezortmi.

ÚLOHA 10.

Štandardizovať vybrané programy a aktivity pilotnej fázy tak, aby
vytvorili základ implementácie programu DI v rokoch 2016 – 2020
Pripraviť, overiť a akreditovať program vzdelávania manažmentu
samosprávnych krajov a sociálnych zariadení v oblasti plánovania,
prípravy a riadenia transformačných procesov. Obdobne postupovať aj
pri vzdelávaní zamestnancov, príp. iných špecialistov (napr.
zamestnancov investičných odborov).

Termín:
Zodpovední za plnenie:

Vyhodnotenie plnenia:

31. december 2015
Národné centrum podpory DI (plnenie úlohy prevzal
metodický tím pilotného Národného projektu DI, IA MPSVR
SR), odbor sociálnych služieb MPSVR SR
Úloha bola čiastočne splnená

PLNENIE:

Vzdelávania boli overené a na základe výstupov a skúseností sa v
súčasnosti pripravuje nový Národný projekt aj aktualizovaná verzia
Národného akčného plánu.

ÚLOHA 11.

Overiť nové služby komunitnej starostlivosti, ktoré zvýšia jej adresnosť
a dostupnosť pre ľudí, ktorí sú na ne odkázaní
V rámci národného projektu overiť individuálne plánovanie (prípadový
manažment) ako prevenciu inštitucionalizácie v spolupráci s vybranými
mestami a organizáciami, zastupujúcimi dve cieľové skupiny: osoby so
zdravotným postihnutím.

Termín:
Zodpovední za plnenie:

priebežne
MPSVR SR, Národné centrum podpory DI (plnenie úlohy
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Vyhodnotenie plnenia:

prevzal metodický tím pilotného Národného projektu DI, IA
MPSVR SR), vybrané mestá a VÚC
Úloha bola čiastočne splnená

PLNENIE:

Vybrané zariadenia (Slatinka a Okoč) sa v súčasnosti nachádzajú
v procese overovania poskytovania nových služieb na komunitnej
úrovni. Nebolo možné overiť nové služby naplno, nakoľko doposiaľ pre
tento účel neboli čerpané prostriedky z ROP.

ÚLOHA 12.

Objektívne monitorovať pokrok v implementácii pilotnej fázy realizácie
Stratégie DI, a na základe tohto procesu vyhodnotiť výsledky prechodu
z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú v každom DI zariadení.
Na základe celkového hodnotenia výsledkov pilotnej fázy
konkretizovať ciele, postupy a úlohy deinštitucionalizácie pre ostatné
zariadenia pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím v
rokoch 2016 - 2020
Definovať ukazovatele a kritériá pre priebežné monitorovanie progresu
implementácie národného projektu a pilotných projektov DI.
Vypracovať systém hodnotenia pokroku v kvalite života obyvateľov DI
zariadení po prechode na komunitnú starostlivosť. Porovnať stanovené
a dosiahnuté ciele a vyhodnotiť úspešnosť pilotnej fázy DI, vrátane
odporúčaní.

Termín:
Zodpovední za plnenie:

Vyhodnotenie plnenia:

priebežne
MPSVR SR, Národné centrum pre podporu DI (plnenie
úlohy prevzal metodický tím pilotného Národného projektu
DI, IA MPSVR SR), zapojené VÚC, zariadenia, ktoré realizujú
pilotné projekty
Úloha bola splnená

PLNENIE:

Všetky kritériá pre monitorovanie progresu implementácie pilotného
NP DI, ako aj návrhy opatrení pre ďalšie realizované aktivity
napomáhajúce k zefektívneniu procesu deinštitucionalizácie sú
obsiahnutné v Záverečnej hodnotiacej správe správe, metodických
príručkách (Podporované zamestnávanie v procese prechodu
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, Riadenie a manažment
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, Tvorba
inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie, Transformačný
plán – metodika prípravy), ale aj analytických štúdiách ako napríklad
Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie
a deinštitucionalizácie.

ÚLOHA 13.

Využiť poznatky z realizácie Národného akčného plánu prechodu od
inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 2012 – 2015 pre prípravu a
realizáciu celkových cieľov Stratégie DI s využitím dostupných
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podporných mechanizmov v období po roku 2015
Vyhodnotiť plnenie Národného akčného plánu, definovať nové ciele DI.
Termín:
Zodpovední za plnenie:

Vyhodnotenie plnenia:
PLNENIE:

31. december 2014
MPSVR SR, Národné centrum pre podporu DI (plnenie
úlohy prevzal metodický tím pilotného Národného projektu
DI, IA MPSVR SR)
Úloha sa plní
Vzhľadom na zmeny v pilotnom Národnom projekte, ktorý bol
ukončený 31.12.2015 nastal časový posun vo vykonávaných aktivitách
vrátane vyhodnotenia plnenia Národného akčného plánu, ako aj
definovania nových úloh, ktoré by prispeli k efektivizácii procesu
deinštitucionalizácie v podmienkach Slovenskej republiky.
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