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akreditovaná činnosť 

Cieľ: 

• pomôcť jednotlivcom nájsť systematickú zárobkovú 
činnosť , t.j. nie čo najrýchlejšie a najľahšie 

• podporovať nezávislosť prostredníctvom slobodného 
podnikania 

• personalizácia v podporovanom zamestnávaní 

• kreatívna práca so súkromným a verejným sektorom 

 



 naša činnosť 
• sociálnu ekonomiku  

    - alternatívne ekonomické modely (CHP, CHD, ...) 

    - kreatívna práca so súkromným a verejným sektorom 

• sociálnu inováciu  

    - na základe potrieb jednotlivcov 

    - v sociálnej politike a programoch 

    - nové myšlienky alebo inovatívne kombinácie 

    - možnosť presadzovania nových riešení 

    - environmentálna a organizačná udržateľnosť 

• sociálne služby  

    - dostupné a zabezpečujúce kvalitu a dôstojnosť ľudského   

      života 

    - formálne a neformálne 

     



 

príklady  dobrej praxe – CSR 
- spoločenská zodpovednosť firiem, komisionálny predaj  

 
 



príklady  dobrej praxe – CHP  
- duševná práca, presadzovanie nových riešení 
 
                          
 



príklady  dobrej praxe – CHD  
- sociálna inovácia, individuálne potreby 



 
 

príklady  dobrej praxe – CHD 
 
- sociálne služby, inovatívne kombinácie  

 
 
 



 

príklady  dobrej praxe - zosúladenie pracovných   

                                                                           a rodinných povinností 
- neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, rodinný opatrovateľ  -  
  profesionál 



príklady  dobrej praxe – dostupné kvalitné služby 

- príležitosti získať prax 
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príklady  dobrej praxe – dobrovoľnícka činnosť 

- neverejný poskytovatelia sociálnych služieb – domov na pol ceste 



príklady  dobrej praxe – zamestnanecké          

                                                                             programy 
- inovatívne programy  

 



 

príklady  dobrej praxe - podpora nadácií 

- nové myšlienky, inovatívne kombinácie 
 
  Mládežnícky Job klub 
   

 
 
 



 

príklady  dobrej praxe - podpora lokálnej  

                                                                ekonomiky 
 

 
- 

- prezentácia lokálnych podnikateľov – kvalitné domáce produkty 



  

príklady  dobrej praxe – lobbingová činnosť 



príklady  dobrej praxe - aktívne občianstvo 
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Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska 

  

  

 

Príklad dobrej praxe – spolupráce s VŠ 

Neformálna starostlivosť o neformálnych 

opatrovateľov na Slovensku 

  



Kto je neformálny opatrovateľ? 
„Opatrovatelia  

 

  sú osoby, akéhokoľvek veku,  

  ktoré vykonávajú starostlivosť 

(zvyčajne bez finančnej odmeny)             

o niekoho, kto je chronicky chorý, 

ťažko zdravotne postihnutý alebo 

si vyžaduje inú dlhodobú 

zdravotnú starostlivosť mimo 

profesionálneho   alebo 

zamestnaneckého vzťahu.“ 

 

                                                

                    (Eurocarers, 2014) 



Dominancia neformálnej starostlivosti 
vo väčšine členských štátov  

• 20 miliónov opatrovateľov vykonáva                     

20+ hodín za týždeň      
 

• 80 % hodín starostlivosti je vykonávaná 

neformálnymi opatrovateľmi, menovite manželmi, 

deťmi a priateľmi 
 

• väčšinou ide o ženy 45+ 
 

• takmer vo všetkých krajinách viac ako polovica 

opatrovateľov  pod 55 rokov kombinuje 

starostlivosť  so zamestnaním 
 

• významný podiel z nich sú vylúčení                                   

z trhu práce z dôvodu zodpovednosti voči 

starostlivosti 

 

           (Anderson, Eurofound 2015; Eurocarers 2014) 
 



Ekonomická hodnota neformálnej 
starostlivosti 

 

• ekonomická hodnota neplatenej 
neformálnej starostlivosti je v rozsahu                 
50 % – 90 % v členských štátoch EÚ  

  - ako percento zo všeobecných    
nákladov provízií na formálnu 
dlhodobú starostlivosť 

 

• vo VB je hodnota neformálnej 
starostlivosti vypočítaná na sumu, ktorá sa 
rovná 141,2 biliónom Eur 

 
(Anderson, Eurofound 2015; Eurocarers 2014) 

 



Neformálna starostlivosť je pod tlakom 

• z nasledujúcich dôvodov 

- nižšia pôrodnosť, menšie rodiny, 
zvyšujúca mobilita, zvýšený počet žien 
vstupujúcich na trh práce, predlžujúci 
sa vek v práci 

• rastúce obavy 

- nedostatok formálnych opatrovateľov, 
chýbajúca podpora neformálnych 
opatrovateľov   a riziko vylúčenia 
opatrovateľov 

• obavy sú zosilnené ekonomickou krízou               
a rôznymi redukciami v službách 

 



Projektoví partneri 
 

1. Univerzita v Sheffielde, 

UK (Koordinátor) 

2. Univerzita v Lunde, SE 

3. Univerzita v Heidelbergu, 

DE 

4. Univerzita v Newcastle , 

UK 

5. Taliansky inštitút pre 

zdravie a vedu v oblasti 

stárnutia (INRCA), IT 

6. Age Platform Europe, BE 

7. Eurocarers, LU 

8. Univerzita v Sheffield 

Hallam, UK 

9. Lotyšský úrad pre vedu, 

LT 



INRCA a EUROCARERS   
-partneri v projekte INNOVAGE  
- koordinátori rozvoja web  platformy zameranej                     
na potreby pri „neformálnej starostlivosti’, ktorá sa 
implementovala v 27 členských štátoch EÚ s bežnými                     
a národne – špecifickými službami. 

 
Dve pridané sekcie platformy, na ktorých sa podieľali 

vybrané krajiny a sú zamerané na:  
 

 Zamestnávateľov, ktorých zamestnanci sú opatrovatelia 

• Profesionálnych odborníkov v oblasti starostlivosti 

Multilingválna platforma 
pre neformálnych opatrovateľov 



• Informácie o chorobách a manažmente opatrovania 

• Dostupná starostlivosť a podporné služby 

• Psychologická podpora - konzultácie 

• Information on taking care of yourself 

• Zosúladenie práce so starostlivosťou 

• Zvládanie rodiny a starostlivosti 

• Legálne aspekty 

• Finančné aspekty 

• Príklady dobrej praxe 

• Záchranné služby 

 

Starostlivosť 

o starších ľudí 

Vaše vlastné 

potreby 

Podpora zo strany štátu 

Dostať pomoc 

Statické informácie 



Informácie bežného  obsahu boli získané z iných spoľahlivých webových stránok a organizácií, 
ktoré majú dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti: 

Parkinson’s Association of Ireland 

Anziani e non solo – ASPASIA project 

Athens Association of Alzheimer’s Disease – 

SET CARE project 

Stroke UK Association 

Arthritis Ireland 

CARERS UK 

Caregiving.com 

Alzheimer Scotland 

NHS health Scotland 

The Scottish dementia working group 

Dementia challengers website 

Statické informácie 
Bežné informácie 



29 organizácií: 20 Eurocarers members   

 Profil organizácií 

Funded by the European Commission's 

Seventh Framework Programme 

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1/No 306058 

 
 
 

Opatrovateľské 
asociácie 

41% 

Asociácie zamerané 
na špeciálne choroby 

14% 

Výskumné inštitúcie 
14% 

Asociácie pracujúce 
so staršími ľuďmi, 

ľuďmi so zťp                  
a opatrovateľmi 

24% 

Univerzity, VŠ 
4% 

Individuálni členovia 
3% 











Interaktívne služby 
-zostať v kontakte s pracovníkmi  

 organizácií, požiadať ich o   

  podporu,  

 

- spoznať iných opatrovateľov a byť 

súčasťou siete osôb s rovnakými 

potrebami, skúsenosťami. 

 





Informácie                           

pre profesionálnu 

starostlivosť  v: 

Bulharsku   

Českej republike 

Nemecku 

Litve 

Luxemburgu 

Malte 

Portugalsku 

Slovensku 

Španielsku 

Švédsku 

  

Informácie                        

pre zamestnávateľov v: 

Bulharsku 

Českej republike 

Nemecku 

Litve 

Malte 

Poľsku 

Portugalsku 

Slovensku 

Švédsku 

Veľkej Británii 

  

Informácie a služby pre NEFORMÁLNYCH OPATROVATEĽOV                  

sú dostupné 

V 27 ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ 

 

 

Implementácia 
v 27 krajinách 



 
Ďakujem za pozornosť. 

 
Kontakt: 

Mgr. Ing. Slavomíra Mareková 

podpredseda 

Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj 
regiónov Slovenska 

 

e-mail: refutur.sk@gmail.com 

mobil: 0905 597 254 
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