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Návrh uznesenia
UZNESENIE č..../2019
zo dňa 08. 11. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania
MEREMA.
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Dôvodová správa

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA, Pri starom
mlyne 1, Modra (ďalej len „DSS a ZPB MEREMA“) je zariadenie sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“), s kapacitou
42 miest v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou a 8 miest v zariadení
podporovaného bývania s celoročnou pobytovou formou.
V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020 sa BSK
uchádzal o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu č. OSV_5 „Podpora
deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“,
ktorý je súčasťou Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 20142020. Jednou z povinných príloh Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „ŽoNFP“) na realizáciu tohto projektu je Transformačný plán DSS a ZPB MEREMA.
Transformačný plán DSS a ZPB MEREMA (ďalej aj ako „Transformačný plán“), ktorý je aktuálne
doložený k ŽoNFP, bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 91/2018 zo dňa 16.11.2018
s tým, že úplná deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA bude dosiahnutá prostredníctvom
zmeny fyzického prostredia a poskytovania sociálnej služby v novovybudovanom dome v obci
Častá (dve domácnosti s celkovou kapacitou 12) a v obci Dubová (dve domácnosti s celkovou
kapacitou 12), v dvoch bytoch v meste Pezinok (celková kapacita 8), v rekonštruovanom
objekte DSS a ZPB MEREMA v obci Modra – Kráľová (dve domácnosti s celkovou kapacitou
12) a zabezpečením sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnych služieb (v danom čase
sa zabezpečenie u iného poskytovateľa sociálnej služby dotýkalo 7 klientov).
Dňa 18.04.2019 sa uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej
len „MPSVaR SR“) stretnutie zástupcov MPSVaR SR, BSK, DSS a ZPB MEREMA, experta
deinštitucionalizácie a zástupcov Národného projektu Deinštitucionalizácia Podpora
transformačných tímov, k otázkam týkajúcim sa ŽoNFP s názvom „Podpora deinštitucionalizácie
zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA“. Na stretnutí bola
riešená aj otázka zabezpečenia úplnej deinštitucionalizácie DSS a ZPB MEREMA, nakoľko
v priložených dokumentoch sa po transformácii počíta len so 44 prijímateľmi (v dome obci Častá
12, v dome v obci Dubová 12, v objekte v obci Modra - Kráľová 12, byty v meste Pezinok 8).
Zdôraznené bolo, že dosiahnutie úplnej deinštitucionalizácie nie je možné riešiť zabezpečením
sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby tak, ako je to uvedené v schválenom
Transformačnom pláne DSS a ZPB MEREMA.
Uvedené skutočnosti boli dôvodom, že zástupcovia BSK a DSS a ZPB MEREMA na
stretnutí dňa 18.04.2019 deklarovali, že BSK za účelom dosiahnutia úplnej deinštitucionalizácie
zostávajúcim 7 prijímateľom neplánuje zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u iného
poskytovateľa. Situáciu bude BSK riešiť z vlastných zdrojov prostredníctvom nájmu vhodných
priestorov alebo kúpou vhodného objektu, optimálnu možnosť zváži počas realizácie projektu.
Zváži tiež možnosť poskytovania sociálnej služby podľa § 57 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Podpora samostatného bývania. Uvedené
skutočnosti budú zapracované do Transformačného plánu DSS a ZPB MEREMA pri jeho
najbližšej revízii, rovnako ako informácie týkajúce sa pracovnej terapie a prípravy na povolanie
pre prijímateľov.
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Kladné stanovisko súladu Transformačného plánu DSS a ZPB MEREMA so ŽoNFP
s názvom „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS
a ZPB MEREMA bolo nevyhnutnou podmienkou schválenia predmetnej ŽoNFP, v ktorej, cit.
„Žiadateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť zmenu fyzického prostredia alternatívnym spôsobom
adekvátnym pre zdravotný stav prijímateľov z vlastných zdrojov za účelom dosiahnutia úplnej
deinštitucionalizácie“. V záujme dosiahnutia uvedeného súladu a splnenia podmienok
prednesených MPSVaR na stretnutí, BSK musel deklarovať, že neplánuje zabezpečiť
prijímateľom sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA poskytovanie sociálnej služby u iného
poskytovateľa. Táto deklarácia je premietnutá v predkladanom návrhu Transformačného plánu
v časti 5. Nové služby vypustením textu „zabezpečenia poskytovania sociálnej služby u iného
poskytovateľa sociálnych služieb“.
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, č. z: 28302/2019,
č. s.: 3502/2019-971 zo dňa 25.6.2019 riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný
program v procese konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválil žiadosť BSK
s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne vo výške 3 718 022,64 EUR, pričom
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 3 913 708,04 EUR. Zastupiteľstvo
BSK sa rozhodlo vstúpiť do tohto projektu Uznesením č. 92/2018, ktoré zároveň stanovuje
spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5%.
Okrem uvedenej navrhovanej zmeny dosiahnutia úplnej deinštitucionalizácie
a transformácie DSS a ZPB MEREMA prax poukázala aj na potrebu uskutočnenia zmeny
fyzického prostredia a poskytovania sociálnej služby v dvoch bytoch v meste Pezinok
s kapacitou 4 prijímatelia (celková kapacita bytov tak predstavuje 8 prijímateľov). Pri začleňovaní
8 prijímateľov sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA do bytov v meste Pezinok však prax
ukázala, že zmena fyzického prostredia realizovaná takouto formou (presťahovaním do bytu)
a v tejto komunite nevychádza z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby DSS a ZPB
MEREMA a nie je pre nich ani prirodzeným prostredím (súčasné prostredie im dáva možnosť
realizovať sa v záhrade - pestovanie zeleniny, byliniek, ovocia, umožňuje im starať sa o domáce
zvieratá, pracovať v dielni, čo vzhľadom na ich zdravotné postihnutie pôsobí terapeuticky nielen
po psychickej ale aj fyzickej stránke). S odvolaním sa na uvedené sú zistenia pri príprave
začleňovania prijímateľov sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA do nového fyzického prostredia
premietnuté v predkladanom návrhu Transformačného plánu v časti 5. Nové služby vypustením
textu „zmeny fyzického prostredia a poskytovania sociálnej služby v dvoch bytoch v meste
Pezinok s kapacitou 4 prijímatelia (celková kapacita bytov tak predstavuje 8 prijímateľov).“
Hlavným cieľom deinštitucionalizácie je zlepšenie kvality života prijímateľov. Preto pri
tvorbe transformačného plánu treba brať do úvahy aj to, že ide o niekoľkoročný proces, počas
ktorého sa mení množstvo premenných (najmä vek prijímateľov, ich fyzický stav a psychický
stav, hodnotový systém, rebríček potrieb, prirodzený úbytok a v neposlednom rade miera
nevyhnutnej podpory). Transformačný plán je teda nevyhnutné vnímať ako živý organizmus,
ktorý sa v priebehu procesu deinštitucionalizácie mení a vyvíja spolu so všetkými
zainteresovanými stranami. V snahe o elimináciu rizík a nežiadúcich javov je pri realizácii
transformačných procesov veľmi dôležité vychádzať z neustále prebiehajúcich analýz
a skúseností, ktoré sa v procese získavajú.
S odvolaním sa na vyššie uvedené v predloženom návrhu Transformačného plánu DSS
a ZPB MEREMA navrhujeme, aby úplná deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPB
MEREMA bola dosiahnutá prostredníctvom už schválených zmien uvedených
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v Transformačnom pláne DSS a ZPB MEREMA schválenom Uznesením Zastupiteľstva BSK
č. 91/2018 zo dňa 16.11.2018:
-

-

-

zmeny fyzického prostredia a poskytovania sociálnej služby v novovybudovanom dome
v obci Častá, v ktorom sa budú nachádzať dve domácnosti so samostatnými vchodmi
s kapacitou 6 prijímateľov (celková kapacita objektu predstavuje 12 prijímateľov),
zmeny fyzického prostredia a poskytovania sociálnej služby v novovybudovanom dome
v obci Dubová, v ktorom sa budú nachádzať dve domácnosti so samostatnými vchodmi
s kapacitou 6 prijímateľov (celková kapacita objektu predstavuje 12 prijímateľov),
poskytovania sociálnej služby v rekonštruovanom objekte DSS a ZPB MEREMA v obci
Modra - Kráľová, v ktorom sa budú po rekonštrukcii nachádzať dve domácnosti so
samostatnými vchodmi s kapacitou 6 prijímateľov (celková kapacita objektu predstavuje
12 prijímateľov)

a novo navrhovaných zmien:
-

poskytovaním sociálnych služieb pre 14 prijímateľov vo vhodných novovybudovaných
objektoch alebo v objektoch získaných kúpou (s prípadnou rekonštrukciou) alebo
v objektoch získaných nájmom a/alebo podporou samostatného bývania.
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
k materiálu: „Návrh na schválenie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA“
Názov komisie

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Finančná komisia

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

Prítomní 12
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK
Za 12
uvedený materiál prerokovať a schváliť.
Proti 0
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
Prítomní 6
Za 6
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený
Proti 0
materiál a schváliť v predloženej podobe.
Zdržal sa 0
Nehlasoval 0
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