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Dotazník medzi samosprávnymi krajmi

• apríl a máj 2018*

•údaje o kapacite a financovaní troch služieb krízovej 
intervencie
• Útulok
• Dom napol ceste 
• Zariadenie núdzového bývania

* Predstavujeme jeho predbežné výsledky



HYPOTÉZA 1

Kapacita vybraných služieb krízovej intervencie je 
v jednotlivých samosprávnych krajoch veľmi rozdielna
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* Predbežné výsledky



HYPOTÉZA 2

Príspevky pre neverejných poskytovateľov od VÚC sú 
len o málo vyššie ako je zákonom definovaný príspevok
ministerstva pre rovnaké služby, ktorých zriaďovateľom 
sú mestá a obce



Tu bude púrpočet

* Predbežné výsledky
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HYPOTÉZA 3

Rozdiel medzi priemerným príspevkom VÚC pre 
neverejného poskytovateľa a medzi príspevkom pre 
verejných poskytovateľov zriadených VÚC 
bude o minimálne 10 % vyšší v prospech verejného 
poskytovateľa



* Predbežné výsledky



ČO NAVRHUJEME - 1

• Potrebujeme zhodu, čo sú optimálne kapacity. 

• Dobudovávanie kapacít do siete, ktorá zabezpečí fyzickú 
dostupnosť služieb.

• Všetci aktéri tohto procesu by mali spolupracovať a vyjasniť 
si svoje pozície a roly. 

• VÚC by malo zverejniť ponuku a zaviazať sa k financovaniu 
služby; má však právo rozhodovať o umiestnení služby 
v súlade s koncepciou rozvoja.



ČO NAVRHUJEME - 2

• Špecializácia služieb, pretože rieši špecifické problémy s 
ľuďmi, ktorí majú špecifické potreby.  

• Metodiky pre jednotlivé služby, vrátane metodiky 
financovania. 

• Umiestňovanie klientov by nemalo byť náhodné, ale na 
základe zdieľaných informácií o histórii klienta zo spoločného 
informačného systému.

• Bezpečné ženské domy by mali mať vlastné podmienky a 
pravidlá ako aj vlastný informačný systém.



ČO NAVRHUJEME - 3

•Rovnaké podmienky financovania služieb bez ohľadu 
na zriaďovateľa.

• Spoločné praktické tréningy zamestnancov služieb 
krízovej intervencie, pre verejných a neverejných.
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