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Workshop 1: Informačná kampaň k 
zákonu o sociálnych službách

Moderujú:
Oľga Reptová
Alica Miklášová
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Ciele workshopu

� Základné informácie pre prijímateľov 
sociálnych služieb

� Dostupnosť týchto informácií pre 
žiadateľov o službu

� Pripraviť neverejných poskytovateľov na 
to, ako stanoviť EON, výšku úhrady od 
poskytovateľa a pod.

� Pripraviť argumentáciu pre tých 
neverejných poskytovateľov, ktorí budú
musieť obhajovať svoje výdavky, pretože 
nebudú existovať porovnateľné výdavky 
verejných zariadení – opatrovateľská, 
prepravná, ZPS, denný stacionár
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Obsah workshopu

� Informačné letáky pre občanov: 
Potrebujem pomoc, čo mám robiť? 
Koľko budem za sociálne služby platiť?

� Modely ekonomicky oprávnených 
nákladov neverejných poskytovateľov
za služby: opatrovateľská služba

zariadenie pre seniorov
prepravná služba
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Závery  workshopu Informačná
kampaň k zákonu o sociálnych 
službách

� Informačné letáky budú zverejnené na 
web stránke SocioFórum
www.socioforum.sk v časti Výročné
konferencie k ďalšiemu 
pripomienkovaniu do 26. júna. 

� Na základe pripomienok budú letáky 
zaktualizované a zverejnené na web 
stránke do 10. júla. 

� Distribúcia informačných letákov 
občanom bude zabezpečená
nasledovne: 
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Závery  workshopu

- Prostredníctvom tlačených médií /napr. 
Obecné noviny, regionálne periodiká, 
rôzne občasníky subjektov zastupujúcich 
cieľové skupiny, napr. seniorov, ťažko 
zdravotne postihnutých./

- Informačná kampaň bude smerovaná
najmä občanom – potenciálnym budúcim 
žiadateľom prostredníctvom subjektov, 
napr. Jednota dôchodcov a organizácie 
zastupujúce ŤZP

- Prostredníctvom poskytovateľov
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Závery  workshopu

� Model „Koľko stojí opatrovateľská
služba“ prerokovať s MPSVR SR 
a navrhnúť kompromisné riešenie
výšky  nárokovateľného príspevku
od objednávateľa služby.

� Model „EON v ZPS“ - prerokovať s 
MPSVR SR možnosť spracovať
vykonávací predpis ohľadom tzv. 
kalkulačného vzorca jednotného 
pre všetkých poskytovateľov
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Závery  workshopu

� Predložiť MPSVR SR návrh na 
zavedenie systému 
štandardizácie činností, ktorý
zobjektívni cenu
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Na záver

ZÁKON JE ZLÝ!!!

A budeme iniciovať jeho 
novelu!
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Zásadne odmietame delenie 
poskytovateľov na verejných a 

neverejných!

Celkom na záver


