
Dňa 25. mája 2011 sa uskutočnilo 4. stretnutie NEP – Slovensko projektu INTERLINKS, 
opätovne organizované v priestoroch IVPR a opätovne rozšírené. V rámci programu boli 
prerokované úlohy členov NEP v záverečnej fáze projektu, bola diskutovaná téma Policy 
Brief k dobrovoľníctvu a aktuálne legislatívne zámery v oblasti dlhodobej starostlivosti na 
Slovensku. 
 
Obsahové zameranie 
 
Prvá časť stretnutia bola venovaná aktuálnym otázkam dobrovoľníctva v dlhodobej 
starostlivosti so zámerom pripraviť relevantné Policy Brief k tejto téme. Michaela Šuľáková 
(Iuventa – Slovenský inštitút mládeže) vo svojej prezentácii informovala o aktivitách v rámci 
Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 – najmä o plánovanom reprezentatívnom výskume 
zameranom na stav dobrovoľníctva na Slovensku. Alžbeta Mračková (C.A.R.D.O.) priblížila 
skúsenosti z dobrovoľníckej práce v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí s dôrazom na 
manažment dobrovoľníkov. Beáta Balogová (CEVS, Prešovská univerzita) svoju prezentáciu 
zamerala na aktivity Univerzity tretieho veku a Centra edukácie a výskumu seniorov na 
Prešovskej univerzite. Nasledovný krátky workshop vygeneroval 3 aktuálne témy pre 
spracovanie Policy Brief. Pre ďalšie pokračovanie bola napokon vybraná téma k problematike  
dôvery klienta, akceptácie a potreby profesionálnej podpory dobrovoľníctva v zmysle tézy, že 
„dobrovoľníctvo je viac ako dobrá vôľa ľudí“. Bol prijatý postup prípravy Policy Brief 3, kde 
prvými autorkami budú A. Mračková a B. Balogová, ostatní členovia NEP budú 
konzultantmi.  
 
Druhá časť stretnutia bola venovaná práci NEP – Slovensko v rámci projektu INTERLINKS. 
Rastislav Bednárik (garant národnej časti projektu) zosumarizoval aktivity v období od 
posledného stretnutia NEP, kedy sa pokročilo v príprave modelu INTERLINKS – aj za 
spolupráce s národnými tímami NEP a Sounding Board, o príprave konsolidovanej európskej 
správy o riadení a financovaní dlhodobej starostlivosti, o príprave príkladov dobrej praxe (za 
Slovensko bolo pripravených 6 príkladov), o participácii na procese recenzovania textov 
príkladov, o vývoji web-stránky INTERLINKS a o diseminačných aktivitách (príprava Policy 
Brief 2. – Udržateľné financovanie sociálnych služieb pre starších ľudí, účasť na 
konferenciách, pokračovanie v príprave prekladu materiálov INTERLINKS a novej národnej 
publikácie).  
Kvetoslava Repková priblížila fungovanie web-stránky INTERLINKS 
(http://interlinks.euro.centre.org) a predstavila možnosti jej využívania (od pasívneho užívania 
informácií, cez komentovanie spracovaných príkladov národnej praxe, k tvorbe vlastných 
príkladov národnej praxe. V tejto súvislosti vyzvala členov a členky NEP, aby sa zúčastnili 
aktivít INTERLINKS – Rámca pre dlhodobú starostlivosť. Napr. aj formou účasti na 
záverečnej konferencii INTERLINKS s prezentáciou vybraného príkladu. 
 
V tretej časti Lýdia Brichtová informovala o najnovšom vývoji legislatívy v oblasti dlhodobej 
starostlivosti na Slovensku. Darina Sedláková a Kvetoslava Repková uviedli rozpravu o 
diseminačných aktivitách (vydanie II. časti národnej publikácie, osobitne k problematike 
riadenia a financovania dlhodobej starostlivosti, prevencie a rehabilitácie; príprava publikácie 
INTERLINKS; príprava záverečnej medzinárodnej konferencie 13.-14. októbra 2011 
v Rakúsku, zameranie diseminačných aktivít na Slovensku).  
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