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Predmet a ciele návrhu zákonaPredmet a ciele návrhu zákona

 predchádzať sociálnemu vylúčeniu pri zachovaní 
ľudskej dôstojnosti,

 predchádzať vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, 
zmierniť a riešiť ju,

 utvoriť nevyhnutné podmienky na zabezpečenie 
základných životných potrieb,

 zmierniť alebo prekonať sociálne dôsledky ŤZP alebo 
nepriaznivého zdravotného stavu,

 vytvárať podmienky pre sociálne začlenenie,

 zachovať, obnoviť alebo rozvíjať schopnosti viesť 
samostatný život, v spolupráci s rodinou. 

Upraviť právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych Upraviť právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych 

služieb, za aktívnej účasti klienta a jeho rodiny aslužieb, za aktívnej účasti klienta a jeho rodiny a



Sociálna službaSociálna služba

je poskytnutie pomoci alebo sprostredkovanie 

poskytnutia pomoci fyzickej osobe, rodine, 

rodine s deťmi a komunite činnosťou alebo 

činnosťami upravenými týmto zákonom 



Nová filozofia sociálnych služiebNová filozofia sociálnych služieb

 Väčšia variabilita sociálnych služieb

 Aktivizácia klienta prostredníctvom individuálneho 
rozvojového plánu poskytovania sociálnych služieb 
(sociálne služby “šité na mieru“ klienta)

 Sociálne služby orientované na vybrané skupiny 
klientov

 Nové druhy sociálnych služieb a odborných činností

 Komunitné plánovanie

 Zvyšovanie kvality a odbornosti pri poskytovaní 
sociálnych služieb a akreditácia vzdelávacích 
programov



Nová filozofia sociálnych služiebNová filozofia sociálnych služieb

 Previazanosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti pri 
poskytovaní sociálnych služieb

 Nezávislý dohľad nad poskytovaním sociálnych 
služieb

 Zvýšenie objektivity posudzovania odkázanosti na 
opatrovateľskú službu a odkázanosti na pomoc inej 
osoby (Barthelov index)

 Garantovaný prístup registrovaných subjektov k 
finančnému príspevku u vybraných sociálnych 
služieb (na základe rozhodnutia VUC alebo obce o 
odkázanosti občana)



Zásady poskytovania sociálnych služiebZásady poskytovania sociálnych služieb

 Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd 
klienta

 Individualizácia a orientácia na potreby klienta

 Aktivizácia a mobilizácia klienta s cieľom zvýšiť 
jeho sebestačnosť

 Dostupnosť a právo výberu sociálnej služby

 Profesionalizácia výkonu sociálnej služby

 Otvorenosť poskytovania sociálnej služby 
zariadením aj mimo zariadenia

 Utváranie podmienok pre deinštitucionalizáciu



Nové druhy sociálnych služiebNové druhy sociálnych služieb
 Tlmočnícka služba

 Sprostredkovanie tlmočníckej služby (agentúra TS)

 Sprostredkovanie osobnej asistencie (agentúra OA)

Koordinovanie výkonu opatrovníckých práv a 

povinností (prostredníctvom záujmových združení 

opatrovníkov)

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
(nepretržitá, dištančná hlasová a elektronická 

komunikácia s osobou, ktorá sa nachádza v ohrození 

zdravia alebo života)



Možnosť zriadiť špecializované zariadenia sociálnych 

služieb (pre klientov s vybraným druhom zdravotného 

postihnutia, napr. Alzheimerova choroba, ťažké poruchy 

osobnosti, skleróza multiplex)

Odľahčovacia služba (pre osobu, ktorá opatruje občana s 

ŤZP za účelom nevyhnutného odpočinku)

 Sprievodcovská a predčitateľská služba (sprievod pri 

základných sociálnych aktivitách a pomoc pri komunikácií)

 Požičiavanie pomôcok

 Služby pri uspokojovaní základných životných potrieb 

(ubytovanie, strava, základné ošatenie a hygiena)



Garantovaný prístup  registrovaných Garantovaný prístup  registrovaných 

subjektov k finančnému príspevkusubjektov k finančnému príspevku

Nárok na finančný príspevok vzniká vo väzbe 
na rozhodnutie o odkázanosti klienta na 
sociálnu službu, resp. odkázanosti na pomoc 
inej osoby

Finančný príspevok (minimálne v sume 
stanovenej podľa stupňa odkázanosti FO na 
pomoc inej FO) sa poskytuje registrovanému 
subjektu, ktorý si vybral klient odkázaný na 
sociálnu službu



Kvalifikačné predpoklady a vzdelávanie v Kvalifikačné predpoklady a vzdelávanie v 

systéme sociálnych služiebsystéme sociálnych služieb

Ustanovujú sa kvalifikačné predpoklady pre

výkon profesií:

Sociálny pracovník

Opatrovateľ

Tlmočník

Zdravotnícky zamestnanec v zariadení sociálnych služieb

Zamestnanec zabezpečujúci psychologickú starostlivosť

Vychovávatelia a ďalší pedagogickí zamestnanci v zariadení 

sociálnych služieb

Inštruktor a koordinátor sociálnej rehabilitácie



Komunitný rozvoj a plánovanieKomunitný rozvoj a plánovanie
 Účelom podpory komunitného rozvoja je predchádzanie 

vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých sociálnych situácií, 
riešenie sociálnych problémov obce a podpora aktivity 
členov komunity k svojpomoci

 Komunitný plán vychádza z národných priorít rozvoja 
sociálnych služieb, s cieľom plánovať sociálne služby 
zodpovedajúce miestnym špecifikám a potrebám občanov

 Ustanovuje sa povinnosť 

 zisťovať potreby obyvateľov v územnom obvode na účely 
komunitného plánu a stratégie poskytovania sociálnych služieb 

 Vytvárať a rozvíjať sieť sociálnych služieb vrátane vytvorenie 
dostatočných personálnych, materiálno-technických a finančných 
podmienok



Ďakujeme za Vašu pozornosť.Ďakujeme za Vašu pozornosť.


