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Komunitná liečba v psychiatrii

• Komunitnou liečbou v psychiatrii rozumieme  systém terapie, pomoci a podpory, ktorý 
je po obsahovej stránke usporiadaný tak, aby bol schopný pomôcť ľuďom s 
vážnejším psychickým postihnutím.“ 

(Hoschl, 2000)

• Komunitná starostlivosť predstavuje vyváženú nemocničnú a  mimonemocničnú
liečbu, čo najbližšie k bydlisku pacienta, bez jeho vytrhnutia zo sociálnych väzieb, 
ktorá zahŕňa všetky biologické a psychosociálne postupy.

(Breier, 2004)

Podmienky komunitnej liečby podľa 
WHO (1973)

• Umiestnenie služieb pre psychicky chorých lokálne, so spádovou oblasťou a 
dostatočnou informovanosťou verejnosti

• Špeciálna pozornosť venovaná chronicky psychicky chorým

• Potreba komplexného plánovania služieb pre psychicky chorých

• Potreba tréningu profesionálov, zabezpečenie ich vzdelávania

• Legislatíva a jej zabezpečenie záruk pre psychicky chorých

• Potreba systematického plánovania zmien 



Komunitná liečba v zahraničí- história

• Deinštitucionalizácia a problémy – 60 až  70. roky v USA a Európe

• Rozvoj psychosociálnych a rehabilitačných centier v USA a Európe - 80. roky

Svetové centrá rehabilitácie:

1. Bostonské centrum (prof. Antony)

2. Centrum v Los Angeles (prof. Liberman)

3. Centrum Benneta a Shepherda vo Veľkej Británii

Sociálne a rehabilitačné programy v 
zahraničí

I. Modely komunitnej starostlivosti : 

• Clubhouse program

• ACT program (model)

• IPS program

II. Rehabilitačné programy so zameraním sa na zamestnanie

III. Rehabilitačné programy so zameraním sa na bývanie:

1. Kontinuum nadväzných zariadení

2. Program podporovaného bývania

Vachková, 2008

Clubhouse program

• Vznik v psychosociálnom centre Fountain House v r. 1948 v USA
• V Európe sú najmä v škandinávskych krajinách
• Užívatelia služieb – členovia (členské práva)
• Špeciálna terapeutická komunita (pacienti a personál)
• Zameraný na podporu pracovného uplatnenia
• V r. 1999 bolo zriadené medzinárodné centrum pre rozvoj 
modelu (ICCD) - združuje 340 modelov z 21 krajín

Komponenty programu: 

1. Tréning
2. Konzultácie
3. Certifikácia
4. Experimentálny výskum



ACT model (Asertívna komunitná liečba)

• vznik v 70 - tych rokov  USA

• pre pacientov s vysokým rizikom rehospitalizácií

• pacienti nedostatočne stabilizovaní pri ambulantnej liečbe

Komponenty programu:

1. Liečba v prirodzenom prostredí

2. Systém domácich návštev

3. Prítomnosť tímového koordinátora 

4. Kontinuita personálu, multidiscilpinárny prístup

IPS program (Integrovaný program)

• Vznik v 90-tych rokoch
• Organizovanie služieb pracovnej rehabilitácie 
• Spolupráca psychiatrov, rehabilitačných pracovníkov a tzv. pracovných špecialistov 
• Poskytuje služby podporovaného zamestnávania sa
• Podpora je časovo neobmedzená

• Najúčinnejší: 57% pacientov získa prácu, je ponúkaný ako prvý

Komponenty programu:

1. Rýchle pracovné umiestnenie
2. Integrovanie liečby a rehabilitácie
3. Výber zamestnania podľa osobných preferencií a zručností
4. Pokračovanie v  podpore a tréningu na pracovisku

Rehabilitačné programy so zameraním na 
zamestnanie v zahraničí

1.Pracovná terapia - ergoterapia – aktivizácia pacienta, zvýšenie sebavedomia, 
odpútanie od symptómov,  zlepšenie pracovných návykov.

2. Program chránených dielní – rozvoj zručností potrebných vo viacerých profesiách, 
nekvalifikovaná práca, finančné ocenenie, práca v skupine ľudí, prechodné pracovné 
umiestnenie.

3. Job klub – využíva skupinovú techniku- stratégia na získanie pracovného miesta 
(dialóg a pod.)

4. Prechodné zamestnávanie – získavanie všeobecných pracovných spôsobilostí 
umiestnením na pracovné miesto, časovo obmedzené miesto, supervízia personálu.

5. Sociálna firma – komunitne orientovaný podnik, poskytuje platené pracovné miesto, 
vykonávajú bežné profesie v bežnom podnikateľskom prostredí.

6. Podporované zamestnávanie – umožňuje rýchle zaradenie pacienta na bežné 
pracovné miesto, na plný  úväzok, pacientove preferencie a spôsobilosti,  platené 
pracovné miesto



Rehabilitačné programy so zameraním 
na bývanie v zahraničí

1. Kontinuum nadväzných zariadení:

• Bývanie pri nemocnici – „Domy na štvrť, pol cesty“- uľahčenie presunu 
pacientov z nemocníc, pracuje v nich nemocničný personál, poskytujú väčšie 
súkromie a voľnosti, potreba dodržiavania režimu 

• Family foster – bývanie s inou rodinou (ochrana a podpora), rodina prechádza 
špeciálnym výcvikom, verejné zdroje, vhodná po prepustení pacienta z nemocnice

• Krízové bývanie – krátkodobá alternatíva bývania v komunite, v krízových 
zariadeniach (byty, domy)

• Krízová domáca služba – krízová služba priamo v domove pacienta, najmenej 
reštriktívna služba

2. Program podporovaného bývania:

• Umožňuje udržať si bývanie v prostredí, ktoré si chorý sám vyberie
• Žije v normálnom, stabilnom domove (nie v zariadení, ktoré patrí do programu)
• Má podporu dostatočnej intenzity
• Spôsobilosti sa nacvičujú v prirodzenom prostredí
• Uprednostňujú sa rezidenčné zariadenia
• Menšia skupina ľudí

Formy podporovaného bývania: 

• Chránené byty

• Chránené domovy

• Chránené skupiny bytov

Špecifické komunitné služby, ich plánovanie 
(WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, 

2003)

1. Krízové služby – majú 4 základné zložky, ktoré môžu existovať samostatne, ideálne 
je,  keď tvoria celok :

• telefonická pomoc

• krízové kontaktné centrum

• služba s možnosťou prespania (samostatné krízové lôžkové centrá, jednotky 
intenzívnej starostlivosti vo všeobecnej nemocnici) 

• mobilná služba

2. Denné psychiatrické stacionáre a centrá

3. Podpora v bývaní

4. Podpora v zamestnávaní



Sociálne a rehabilitačné programy na 
Slovensku

• Cieľom sociálnej rehabilitácie ľudí s duševným ochorením je rozvoj sociálnych 
kompetencií, t.j. obnova sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností 
stratených či oslabených ochorením.

• Reťaz služieb sociálnej rehabilitácie by mala na seba nadväzovať s cieľom 
dosiahnuť samostatnosť v bežnom živote chorého. 

(Barová, Marendiak, Beňušková, 2011)

Formy poskytovania sociálnej 
starostlivosti v SR 

I. Ambulantná forma – denné stacionáre

II. Pobytová forma - rehabilitačné centrá, občianske združenia, domovy 
sociálnych služieb, zariadenia chráneného bývania a  chráneného 
zamestnávania 

III. Terénna forma – osobná asistencia, špecializované agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti- ADOS, rekondičné pobyty, telefonická linka 1. 
pomoci

I. Ambulantná forma

Denné stacionáre (DS)

• Zriaďovanie DS sa riadi Metodickým pokynom MZ SR z r. 2006

• Sú zamerané predovšetkým na liečbu a doliečovanie psychóz F20-29 a afektívnych 
porúch F 31-33 podľa MKCH-10

• Ostatné denné stacionáre:  pre liečbu závislostí od psychoaktívnych látok, demencií a 
organických porúch, detského autizmu

• Pobyt v DS je časovo limitovaný zdravotnými poisťovňami (VŠZP, Union, Dôvera) na 
60 pracovných dní a kapacitne limitovaný (počet klientov cca  20)

• DS patria medzi zdravotnícke zariadenia, t.j. poskytujú medicínske prístupy (liečba 
liekmi, úprava medikácie), pobyt v DS je hradený poisťovňami
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Postupy v denných stacionárov

• Program v DS je stabilný, ale umožňuje prispôsobiť sa potrebám pacientov, ktorí sú 
aktuálne v DS doliečovaní

• Program je štruktúrovaný, čo podporuje „ukotvenie“ pacientov

• Uprednostňujú sa skupinové aktivity, ktoré poskytujú sociálne učenie, spätnú  väzbu, 
emočnú podporu, emočnú korektívnu skúsenosť

• Pracuje sa s otvorenou skupinou pacientov (pacienti prichádzajú a odchádzajú 
nezávisle od seba) a na princípoch terapeutickej komunity

• Pokračuje sa v psychofarmakologickej liečbe

• Minimalizujú sa NÚL, v prípade potreby sa realizuje výmena psychofarmák

• Znižuje sa alebo vysadzuje sa  prídavná medikácia (anxiolytiká, hypnotiká, 
antiparkinsoniká)

• Pri súčasnom užívaní medikamentóznej terapie sa umožňuje pacientovi zapojiť sa do 
práce a do bežného života

Vylučujúce kritériá pre liečbu 
v dennom stacionári 

• akútne psychotické stavy (pacienti s touto diagnózou sú prijímaní do  stacionára až 
po ústupe  psychotických príznakov)

• pacienti s rizikom  suicidálneho konania 

• pacienti so závislosťou  od psychoaktívnych látok

• nespolupracujúci  pacienti (napr. pri ťažšom organickom poškodení mozgu, mentálna 
retardácia)

• veľká vzdialenosť medzi bydliskom pacienta a stacionárom

Štruktúra programu  v dennom 
stacionári pri PK LF UK a UNB

1. Psychoterapeutické postupy: 
• Terapeutická komunita
• Individuálne rozhovory pacientov s lekárom  v zmysle podpornej psychoterapie
• Skupinová psychoterapia (tréning kognitívnych  funkcií,  tréning sociálnych,  

komunikačných a asertívnych zručností )
• Nácvik autogénneho tréningu

2. Psychoterapeuticko-rehabilitačné postupy:
• Umelecko-kreatívne činnosti (arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia)

3. Rehabilitačné postupy: 
• Pracovná a činnostná terapia (ergoterapia)
• Tréning samoobslužných zručností

4. Psychoedukačné postupy: 
• Psychoedukačný program (PRELAPS a jeho modifikácie)

5. Iné:
• Fyzické aktivity (vychádzky)
• Socioterapeutický klub
• Individuálna práca s rodinou



Prehľad týždenného  programu v DS 
pri PK LF UK a UNB

9.00 – 9.50 10.00 – 10.50 11.00 – 11.50 13.00 – 14.00

Pondelok Komunita SPT- Nácvik 

asertivity a 

komunikácie

Biblioterapia Ergoterapia

Utorok Komunita Liečba 

zamestnaním

(skrášľovanie 

prostredia DS)

SPT- Podporná 

psychoterapia

Ergoterapia

Streda Komunita Tréning 

samoobslužných 

činností-varenie

Arteterapia Ergoterapia

Štvrtok Komunita SPT-

Metakognitívny

tréning

Muzikoterapia Klub DS 

Piatok Komunita 

Veľká  vizita

SPT-Tréning soc. 

zručností

Pohybová terapia Vychádzka

Princíp terapeutickej komunity

• Terapeutická komunita- zastáva v programe denného stacionára významné miesto

• Ide o denné stretnutie pacientov, lekárov a sestier DS v pravidelnom čase (9, 00 hod)

• Ide o tzv. „vizitu“ 

• Využíva princípy  a zásady skupinovej psychoterapie, podpornej (suportívnej) 
psychoterapie 

• Využíva metódy- empatickej, racionálnej psychoterapie

• Skupina má charakter tzv. otvorenej skupiny- pacienti prichádzajú a odchádzajú 
nezávisle od seba- výhodou je rýchle začlenenie chorého do skupiny, nevýhodou je 
spomalenie skupinovej dynamiky

• Významná je účasť terapeuta- lekára, ktorý počas komunity vedie stretnutie a 
súčasne na základe reakcií pacientov diagnostikuje, upravuje liečbu liekmi

• Terapeut- lekár má aktívny prístup (kladie otázky, podporuje pacientov, podáva 
spätnú väzbu) a katalyzátora (modifikuje komunikáciu v skupine)

Priebeh terapeutickej komunity

• Privítanie členov skupiny- pacientov

• Orientácie v čase- upresnenie dňa v týždni, dátumu

• Stanovenie programu na daný a nasledujúci deň

• „Vizita“ každého pacienta skupiny osobne (kladenie otázok, ktoré sa týkajú jeho 
psychického stavu, prežívania, nálady, spánku), ako aj aktivít, ktoré realizoval 
predošlý deň

• V prípade, že problémy pacientov sú osobné (intímne), realizuje sa individuálny 
pohovor po ukončení komunity

• Trvanie tejto časti komunity predstavuje cca 30-45 min

• Na záver je kontrola aktivít, ktoré si pacienti stanovili predošlý deň a zaznamenanie 
(na hárok  papiera) aktivity na aktuálny deň

• Počas komunity sa často preberajú všeobecné témy, ktoré vyplynú z rozhovorov s 
pacientmi (napr. denný režim, stravovanie a pod.)

• Komunita obsahuje prvky psychoedukácie



Psychoterapeutické postupy: 
Skupinová psychoterapia

Skupinová psychoterapia: 
• prvky kognitívno-behaviorálnej psychoterapie  
• podpornej psychoterapie
• eklektický prístup

Formy skupinovej terapie: 
• tréning kognitívnych  funkcií (Metakognitívny tréning) 1x /týždenne
• tréning  sociálnych zručností (Integrovaný psychoterapeutický program IPT-

modifikovaný)- 1x/týždenne
• tréning  komunikačných a asertívnych zručností -1x/týždenne
• podporná skupinová psychoterapia-1x/týždenne

Pozn. viď: Psychoterapia a rehabilitácia v liečbe psychóz, teoretické východiská, metódy 
a možnosti využitia v praxi 

Frekvencia, dĺžka trvania:  
• Trvanie sedení: 45 min
• Zúčastňujú sa jej pacienti DS + pacienti z oddelenia – ide o otvorenú skupinu

Psychoterapeutické aktivity predstavujú cca 20% programu

Rozdiely v štruktúre programu u 
chorých s afektívnymi poruchami

Pacienti s afektívnymi poruchami (F 30-F33 podľa MKCH-10) absolvujú program v DS v 
plnom rozsahu spolu s pacientmi s diagnózami F 20-F29 podľa MKCH-10

Rozdiely spočívajú v absolvovaní: 

1. Skupinovej psychoterapie pre depresívnych a úzkostných pacientov –
2x/týždenne v rozsahu 90 minút pod vedením 2 terapeutov (psychiater a psychológ). 
Ide o využitie podpornej, racionálnej PT a prvkov KBT psychoterapie

2. Relaxačnej psychoterapie- Schultzov autogénny tréning- 2x /týždenne v 
rozsahu 30 minút pod vedením psychológa



Umelecko - kreatívne činnosti, 

ergoterapia, psychoedukácia

1. Arteterapia
2. Biblioterapia
3. Muzikoterapia

Formy  umelecko-kreatívnych činností:
• receptívna
• produktívna

4. Ergoterapia- činnostná terapia - 3x týždenne

5. Psychoedukačný program - PRELAPS - 1x týždenne

Rehabilitačné postupy (umelecko-kreatívne) predstavujú cca 15%
Ergoterapia- činnostná terapia predstavuje- 15%

Pozn. : viď Psychoterapia a rehabilitácia v liečbe psychóz, teoretické východiská, metódy a možnosti využitia 
v praxi 

Ostatné aktivity DS

• Liečba zamestnaním- skrášľovanie prostredia (strúhanie ceruziek, polievanie 
kvetov, a pod.)

• Tréning samoobslužných činností- varenie a pečenie. Pacienti si zadovážia 
suroviny, rozdelia si aktivity (zapája sa väčšina členov skupiny) a realizujú postup

• Klub pacientov DS - socioterapeutický klub, realizuje sa 1x /týždenne. Ide o 
stretnutie pacientov, ktorí sú aktuálne hospitalizovaní v DS a pacientov, ktorí boli v DS 
v minulosti. Stretnutie má charakter spoločenského stretnutia, diskusia na voľné 
témy. 

• Pohybová terapia- realizuje sa 1x /týždenne. Jednoduché cvičenia, dychové 
cvičenia. Realizuje sa v telocvični

• Vychádzka- realizuje sa 1x/týždenne v sprievode sestry DS (do mesta, prírody, na 
výstavy a pod.)

• Význam majú aj individuálne pohovory s príbuznými pacientov (v presne 
stanovenom čase)

II. Pobytová forma sociálnej 
starostlivosti 

1. Rehabilitačné strediská (centrá) – poskytujú systematickú dennú mimonemocničnú
starostlivosť (Michalovce, Rimavská Sobota, Bratislava- Krídla, MOST, Košice, Zvolen). Pacienti 
sa zúčastňujú na celom programe, ale bo jeho častiach podľa výberu. Denný poplatok 
predstavuje 50 centov. Nejde o medicínske zariadenie, pacienti sú psychicky stabilizovaný. 
Pobyt v RS nie je časovo neobmedzený, t.j. trvá aj roky, V prípade zhoršenia stavu je pobyt 
prerušený- pacient je hospitalizovaný. Po preliečení môže pokračovať v pobyte v RS.

2. Občianske združenia – združuje ODOS (Otvorme dvere otvorme srdcia) v Bratislave a 
Košiciach, Pacientske a príbuzenské svojpomocné organizácie v rôznych mestách Slovenska 
(napr. OZ Radosť, OZ Premeny a pod.). Hlavnými cieľmi sú: boj proti diskriminácii psychicky 
chorých, prevencia psychických porúch, podpora siete regionálnych pacientskych a   
príbuzenských organizácií v SR, rozvoj tzv. Pacientskej advokácie

3. Chránené bývanie - zabezpečuje ubytovanie chorého v malej komunite, s cieľom budovať 
samostatnosť, je prítomný dohľad sociálneho pracovníka (Bratislava, Rimavská Sobota, 
Michalovce, Hronovce) DSS- MOST poskytuje  podporované bývanie od r. 2011

4. Chránené zamestnávanie – zabezpečuje formy zamestnávania v chránených dielňach 
(Michalovce, Bratislava)

Pozn.: Ide o zariadenia, ktoré patria a sú financované  tzv. 3 sektorom, nie sú to zdravotné 
(medicínske) zariadenia



III. Terénna a iná forma sociálnej 
starostlivosti 

1. Osobná asistencia- sociálna služba za podpory osobného asistenta, zabezpečuje 
zvládanie bežných úloh chorému na prechodnú dobu, príp. natrvalo

2. Špecializovaná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) –
poskytovanie pomoci a asistencie v domácnosti chorého (Hronovce, Michalovce)

3. Rekondičné pobyty - viacdňové sústredenie mimo vlastného domova v skupine ľudí 
pod odborným dohľadom, organizované Občianskymi združeniami a svojpomocnými 
skupinami pacientov a príbuzných

4. Krízová pomoc- linky telefonickej pomoci (Bratislava, Nitra, Košice, Prešov)

Pozn.: Ide o zariadenia, ktoré patria a sú financované tzv. 3 sektorom, nie sú to 
zdravotné (medicínske) zariadenia

Zákon o sociálnych službách 
č. 448/2008 Z.z.

• Dostupnosť sociálnej služby zabezpečuje obec a vyšší územný celok podľa nového 
Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. pre osobu, ktorá je na sociálnu službu 
odkázaná. 

• Osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, túto službu poskytuje obec (vo 
vlastných zariadeniach, prípadne u iného verejného či neverejného poskytovateľa 
služby, s ktorým obec uzatvorí zmluvu). Obec však prostredníctvom posudkovej 
komisie zároveň rozhoduje o tom, či a nakoľko je daná osoba na službu odkázaná. 
Neexistuje tu nezávislé zhodnotenie.

• Taktiež obce uprednostnia pre umiestnenie klienta svoje vlastné zariadenia, je 
preto možné, že klient nebude môcť navštevovať zariadenie, ktoré využíval doteraz.

• Financovanie služieb sociálnej rehabilitácie – viaczdrojové (čiastočne hradené 
Odborom sociálnych vecí Vyššieho územného celku, klientmi, sponzorskými 
príspevkami, prípadne príspevkami z 2% dane) 

Novelizácie zákona č. 448/2008 Z.z.

• Zákon č. 551/2010 Z.z. - novela zákona č. 448/2008

• Zákon č. 50/2012 Z.z.  -novela zákona č.448/2008, príloha 4a a 4b- o financovaní 
sociálnych služieb (výpočet finančného príspevku za účely platenia náhrady za 
sociálne služby)

• Zákon č. 485/2013 Z.z.- s platnosťou od 1.1. 2014- predmetom bolo stanovenie 
kapacitného obmedzenia poskytovania sociálnych služieb v domovoch sociálnych 
služieb, v zariadeniach pre seniorov a v špecializovaných zariadeniach. Ustanovila 
hornú hranicu maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby v jednej budove 
takéhoto zariadenia na 40 osôb. Týmto regulačným opatrením sa malo dosiahnuť 
napĺňanie cieľov deinštitucionalizácie sociálnych služieb vytvorením menších 
sociálnych komunít. 



• Zákon č. 376/2014 Z.z. s platnosťou od 20.12. 2014- predmetná novela reaguje 
na právnu úpravu, ktorá bola zavedená zákonom č. 485/2013 Z.z V § 24  dopĺňa 
zákon o charakteristiku a indikácie terénnej sociálnej služby krízovej 
intervencie (zasahuje v nepriaznivej sociálnej  situácii chorého  z dôsledku 
nezabezpečenia základných  životných potrieb pre ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav), obmedzuje kapacity v zariadeniach  
podporovaného bývania (maximálne 6 osôb v jednom byte, maximálne 2 bytové 
jednotky v jednom dome), sprísňuje  podmienky pre  registráciu 
poskytovateľov sociálnych služieb, uvádza kritériá pre hodnotenie kvality 
zariadení (viacúrovňový systém hodnotenia). 

• Zákon č. 345/2015 Z.z., nadobudol účinnosť od 15.12.2015, ktorým sa  dopĺňa 
zákon č. 448/2008 Z. z.  v § 104 o odseky 3 a 4: kritériá pre vyhodnotenie plnenia 
podmienok kvalitne poskytovanej  sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby musí 
mať vypracovaný plán supervízie, ktorá má byť realizovaná na úrovni 
organizátora sociálnej služby a pre manažment a poskytovateľov  sociálnej služby 
jedenkrát ročne. 

Liga za duševné zdravie 
(LDZ SR)

• Liga za duševné zdravie je slovenské nezávislé záujmové združenie, ktorého 
cieľom je podpora duševného zdravia. 

• Vzniklo v roku 2001, keď sa počas príprav na Rok duševného zdravia vyskytla potreba 
organizácie, ktorá by sa venovala kampani a rátalo sa s tým, že po skončení 
podujatia bude jej náplňou pomoc a poradenstvo pre ľudí s psychickými poruchami. 

• Každoročne organizuje Deň nezábudiek, celonárodnú zbierku na pomoc psychicky 
chorým ľuďom.

Ciele:

1. Informovanosť, poradenstvo ľuďom s psychickými poruchami

2. Destigmatizácia ľudí s psychickou poruchou

3. Podpora sociálnej reintegrácie

4. Spolupráca s psychicky chorými a ich príbuznými

DESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 
V 12 KROKOCH (L. Casnovská)

1. Prijímaj sám seba

2. Hovor o tom!

3. Buď aktívny!

4. Uč sa nové veci!

5. Stretávaj sa s priateľmi

6. Rob niečo tvorivé!

7. Zapoj sa a pomáhaj

8. Neváhaj požiadať o pomoc

9. Oddychuj a uvoľni sa

10. Zdolávaj prekážky!

11. Neboj sa snívať!

12. Ži tu a teraz!



Fórum  Európskej asociácie poskytovateľov 
sociálnych služieb pre osoby so zdravotných 

postihnutím – EASPD (2014)

Základné tézy:

1.  Zameranie služby nielen na osobu, ktorá potrebuje pomoc, ale  na celú jej 
rodinu, ktorá môže byť významným zdrojom pomoci.

2.  Vytvorenie nezávislej pracovnej pozície „case manažera“, ktorý dlhodobo sprevádza 
prijímateľov služieb.

3.  Kombinovanie sociálnych služieb a iných finančných prostriedkov.
4.  Dlhodobá podpora spolupráce všetkých partnerov v komunite - tvorba  komunitných

služieb  a rôzna miera jej intenzity.
5.  Vytvorenie  akreditovaného vzdelávacieho projektu Manažment komunitných služieb

pre sociálnych pracovníkov obcí a miest.
6.  Zvýšenie počtu osvetových a komunikačných programov o komunitných službách,  

špeciálne zameraných  na úradníkov vo verejnej a štátnej správe.
1.12. 2015- komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím. JUDr. Zuzana   

Stavrovská

Záver- význam komunitnej 
starostlivosti

• Význam komunitných zariadení spočíva v: 

1. zlepšení komunikácie s chorými a príbuznými
2. aktívnejšom zapojení sa chorého do liečby
3. znížení stigmatizácie chorého
4. zlepšení kvality života 
5. znížení rizika rehospitalizácie v dôsledku relapsu

• Zvýšenie informovanosti  pracovníkov verejnej a štátnej správy, sociálnych  zariadení, 
rodinných  príslušníkov a celej verejnosti o komunitných službách

• Význam podpory vzdelávania pracovníkov sociálnych zariadení, rodinných príslušníkov

• Podpora zamestnávania OZP- programy na prechod zo školy do práce, duálne 
vzdelávanie, „job training“ priamo na pracovisku, rozvoj tzv. „kariérneho poradenstva“ 
a pod. 

Ďakujem za pozornosť
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