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Dopady novely zákona o sociálnych službách–

Rehabilitačné stredisko
27. Jún 2018, Sociofórum, Banská Bystrica

INTEGRA, občianske združenie
- združenie pre duševné zdravie


založené v roku 1994, Michalovce,



cieľová skupina – dospelí ľudia s duševnými poruchami,



na báze tetralógu (prijímateľ – príbuzný – profesionál –
verejnosť),



poslaním Integry v Michalovciach je podpora ľudí
s duševnými chorobami dôstojne žiť a nachádzať možnosti
sebarealizácie v spoločnosti,



poskytuje sociálne služby zariadenie podporovaného
bývania (od r. 1997, kapacita 23) a rehabilitačné stredisko
(od r. 1999, kapacita 20) a zdravotné služby - ambulantné.

Cieľová skupina –









v roku 2014 bolo evidovaných 406 758 ľudí s duševnou poruchou,
medziročne vzrástol počet nových pacientov s diagnózou zistenou
prvýkrát v živote o 136,7 na 10 tis. osôb, čo predstavuje viac ako 74
000 pacientov, v roku 2000 to bolo cca 66 500 pacientov,
najčastejšie išlo o ľudí v produktívnom veku od 18 do 65 rokov,
v roku 2014 bolo hospitalizovaných v psychiatrických ústavných
zariadeniach celkom 43 529 pacientov, čo je 80,3 na 10 tis.
obyvateľov, pokles o 0,9 %,
v roku 2015 zomrelo v dôsledku samovraždy 517 osôb, čo je 10,9%
na 100 tis. obyvateľov, nárast oproti minulému roku o 25,
zatiaľ čo dokonané samovraždy vykonávajú najmä osoby vo vyššom
veku (najviac 50 – 59 rokov ) 17,3 na 100 tis. obyvateľov,
samovražedné pokusy sú rozšírenejšie v nižšom veku (15 – 19
rokov) 28,0/100 tis.
Zdroj: Zdravotnícka ročenka SR 2015, 2017, NCZI, Bratislava 2017, 2018.

Rehabilitačné stredisko popis
 Ambulantná, denná
forma, v pracovných
dňoch.


Činnosti sú zamerané na rozvoj,
zlepšovanie a nácvik základných
životných zručností prijímateľov, ako
je napr. rozvoj jemnej motoriky,
zlepšovanie pracovných schopností a
zručností, cvičenie pozornosti,
zvyšovanie sebavedomia
a sebestačnosti, podporu
samostatnosti a nezávislosti
prijímateľov sociálnych služieb.

Rehabilitačné stredisko –
poskytuje:


sociálnu rehabilitáciu,



sociálne poradenstvo,



pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby podľa prílohy č. 3 Zákona 448/2008 Z. z.



utváranie podmienok na prípravu stravy.



Krátkodobé individuálne ciele
prijímateľov sú zamerané najmä
na cvičenie pozornosti, rozvoj a
nácvik zručnosti, podporu
samostatnosti, zvýšenie sebaistoty,
dodržiavanie hyg. pravidiel,
starostlivosť o domácnosť.

Rehabilitačné stredisko
2015

2016

2017

2018*

Kapacita zariadenia

20

20

20

20

Zazmluvnená kapacita
KSK
Počet prijímateľov

20

20

20

20

34

30

25

23

Výška FP (v eurách)

37 503

29 082

30 557

18 908

EON/1 prij./mesiac
(v eurách)

242,88

206,38

203,60

?

* údaje predpokladané k 30.6.2018, ** MPSVR 12 200 eur, KSK 6 708 eur

Rehabilitačné stredisko –
prijímatelia (k 31.12.2017)
Stupeň odkázanosti

Počet prijímateľov

II.

15

III.

2

IV.

1

V.

2

VI.

5

SPOLU

25

Rehabilitačné stredisko personál


Riaditeľka 0,2 úväzok



Administratívny pracovník 0,2 úväzok



Sociálna pracovníčka 2,0 úväzky



Ergoterapeut – 1,0 úväzok



Externí spolupracovníci: psychológ,
psychiater (lekár), dobrovoľníci.

Spolu – 3,4 pracovníka (5,8 prijímateľa na 1 prac.
Normatív podľa 448/2008 Z. z. – 9 pracovníkov
(2,2 prijímateľov na 1 pracovníka)

Problémy, s ktorými sa stretávame:


Predimenzovaný normatív pracovníkov pre RS, ambulantnú formu
(návrh je zmena z terajších 2,2 prij. na 5 prij. na 1 prac.).



Príloha č. 3 Zákona 448/2008 Z. z. spôsob posudzovania
odkázanosti na sociálnu službu (málo zohľadňujúci situáciu osôb s
duševnými poruchami).



Poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu hodín podľa stupňa
odkázanosti (nezodpovedá vždy potrebám prijímateľov).



Priestorové podmienky na poskytovanie sociálnej služby
(bezbariérovosť celého zariadenia - §9, bod 14 zákona 259/2998 Z.
z. sa uvádza „... v každom priestore určenom pre prijímateľov.“

Integra a jej integrácia


Všetci chceme zdravšie žiť a na to potrebujeme jeden druhého.



Všetci chceme byť milovaní a uznávaní.



Každý z nás má vnútorné a vonkajšie potreby.



Vnútorné posilňujú našu samostatnosť (lásku k sebe) a vonkajšie
posilňujú lásku k iným.



Ak chceme byť zdraví, musíme mať tieto vzťahy v rovnováhe.



Integráciou do riadneho spoločenského života svoje zdravie
podporujeme.



Na tomto princípe pracuje Integra.



Veríme, že sa nám podarí i naďalej prispievať k zlepšovaniu
duševného zdravia celej spoločnosti poskytovaním kvalitných
komplexných sociálnych i zdravotných služieb.

Ďakujem za pozornosť.

Ing. Jana HUROVÁ, PhD. - riaditeľka
INTEGRA, o. z., Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce
tel.: +421 56 6421714, integrami@gmail.com
www.integradz.sk
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