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V Bratislave, 13. marca 2020 

 

 

 

 

Vážený pán designovaný premiér, 

vážení predsedovia politických strán budúcej vládnej koalície, 

 

v prvom rade by sme Vám chceli zablahoželať k výraznému volebnému víťazstvu vo 

voľbách do NR SR. Vaše vzájomné rokovania, ktoré sú základom budúcej vládnej koalície, 

dávajú Slovensku nádej na zásadnejšie spoločenské zmeny, ako aj na potrebné reformy, snáď 

vo všetkých oblastiach našej spoločnosti.  

Oslovujeme Vás v mene Nezávislej platformy SocioFórum, strešnej organizácie, ktorá 

zastupuje viac než 100 neziskových organizácií, ktoré poskytujú svoje služby tisíckam 

odkázaných občanov. 

Oslovujeme Vás ešte pred oficiálnym predstavením nového programového vyhlásenie 

vlády, lebo máme nádej, že vďaka programovým prienikom Vašich volebných programov v 

sociálnej oblasti, sa môžu naši odkázaní občania dožiť pozitívnych zmien. 

Vyslovujeme naše prianie a nádej, že sa do budúceho vládneho programu v sociálnej 

oblasti dostanú opatrenia a konkrétne kroky najmä v nasledovných bodoch (obsahovali ich aj 

vaše volebné programy): 

 Zmena filozofie financovania sociálnych služieb, služieb dlhodobej starostlivosti na 

princípe individualizovaných finančných príspevkov pre odkázaných občanov (nie pre 

zariadenia). 

 Vytvorenie systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti. 

 Zjednotenie posudkovej činnosti (zdravotnej aj sociálnej) a lepšia diferenciácia služieb 

pre odkázaných seniorov a pre ľudí so zdravotným postihnutím. 

 Systémové rozčlenenie zákona o sociálnych službách s cieľom rozdeliť zákon do troch 

samostatných legislatívnych noriem podľa cieľových skupín. 

 Úplné zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb. 

 Preferencia a zabezpečenie dostupnosti včasnej intervencie (integrovanej včasnej 

podpory rodín detí vo veku 0-7 rokov), ako aj ambulantných a terénnych služieb 
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poskytovaných v prirodzenom prostredí klientov (napr. odľahčovacia a opatrovateľská 

služba). 

 Preferencia a zabezpečenie dostupnosti včasnej intervencie, ako aj ambulantných  

a terénnych služieb poskytovaných v prirodzenom prostredí klientov. Budovanie 

nových komunitných služieb pre všetky cieľové skupiny odkázaných občanov.  

 Nutnosť reálne deinštitucionalizovať najmä veľkokapacitné zariadenia, kde sú stále 

porušované základné ľudské práva obyvateľov. 

 Zavedenie udržateľných programov adresne určených pre ľudí z prostredia 

marginalizovaných rómskych komunít, primárne určené pre deti a dôrazom na rannú 

intervenciu a podporu inkluzívneho vzdelávania. 

 Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávacieho systému, ktorý umožní spoločné vzdelávanie 

detí s rozmanitými vzdelávacími potrebami (vrátane detí so zdravotným 

znevýhodnením a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia) a zabezpečí maximálne 

naplnenie ich potenciálu a základného práva na vzdelanie bez diskriminácie. 

 Podpora špecializovaných programov v oblasti bývania, zamestnávania a voľného času 

a posilňovanie odborných kapacít v systéme služieb pre deti a dospelých so 

špeciálnymi potrebami (osoby so zrakovo, sluchovo, mentálne alebo telesným 

postihnutím alebo ich kombináciou, osoby s poruchami autistického spektra, osoby 

s duševných postihnutím). 

 Nastavenie lepších finančných podmienok pre personál v pomáhajúcich profesiách,  

čo je jedným z predpokladov prevencie kolapsu celého systému služieb. 

 

Okrem týchto bodov považujeme za dôležité riešiť aj: 

 Zabezpečenie procesov pre zvyšovanie miery prístupnosti/dostupnosti zariadení 

sociálnych služieb (finančná aj regionálna dostupnosť). Budovanie nových 

komunitných služieb pre všetky cieľové skupiny odkázaných občanov.  

 Ukončovanie bezdomovectva ako cieľ verejných politík, a to cez prístup k bývaniu 

a prístup k službám krízovej intervencie (najmä služieb 24/7 a terénnych služieb). 

 Podporu sanácie rodinného prostredia zavedením komplexného multidisciplinárneho, 
medzirezortného a medzisektorového prístupu v sociálno-právnej ochrane detí  
a sociálnej kuratele. 

 Zavedenie systémových opatrení pre obnovu a trvalú udržateľnosť služieb 
podporovaného zamestnávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia ako 
jedného z hlavných pilierov boja proti chudobe. 
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Vážený pán designovaný premiér, vážení predsedovia politických strán budúcej vládnej 

koalície, 

Nezávislá platforma SocioFórum má vďaka svojim expertom a dlhoročnému úsiliu  

o systémové zmeny, medzinárodnej reputácii, ako aj skúsenostiam so zavádzaním a rozvojom 

kvalitných služieb, reálny potenciál ponúknuť spoluprácu na zavádzaní systémových zmien  

v sociálnej oblasti. Veríme, že využijete našu ponuku a spoločnými silami tak prispejeme  

k výraznému zlepšeniu životných podmienok odkázaných občanov, ako aj k zlepšeniu 

postavenia občianskych organizácií poskytujúcich služby vo verejnom záujme. 

 

S pozdravom 

 

 

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. 

štatutárna zástupkyňa Nezávislej platformy SocioFórum 

 

a členovia Výboru Nezávislej platformy SocioFórum 

Mária Filipová, Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o., Banská Bystrica 

Jana Hurová, Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o. z., Michalovce 

Jozef Kákoš, Depaul Slovensko, n.o., Bratislava 

Elena Kopcová, TENENET o.z., Senec 

Lukáš Kvokačka, Občianske združenie Barlička, Prešov 

Anna Laurinec Šmehilová, EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra 

Mária Machajdíková, SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 

Vladislav Matej, Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, Bratislava 

Viera Mrázová, Jazmín n.o., Handlová 

Martina Petijová, SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava 

Zuzana Polačková, Bratislava 

 

Nezávislá platforma SocioFórum je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej 

oblasti. Jej poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne MNO, ktoré pomáhajú 

ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným ľuďom. Chceme, aby všetci, ktorí chcú nezištne 

a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za dôstojných podmienok a verejného ocenenia. Svoje poslanie 

SocioFórum napĺňa: obhajovaním oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú najmä v oblasti sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianskej advokácie, aktívnej politiky zamestnanosti 

a služieb zamestnanosti; otváraním nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú diskusiu; podporou reformy 

sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku; poskytovaním expertíznych, vzdelávacích, publikačných a 

organizačných služieb. V posledných rokoch sme predstavili dva zásadné reformné dokumenty – 3 zákony (návrh 

rozdelenie zákona o sociálnych službách na 3 legislatívne normy a zmena financovania) a IDEA SS (ideový zámer 

reformy sociálnej ochrany). Viac info: www.socioforum.sk 


