
Návšteva poskytovateľov sociálnych služieb v 
Bavorskej slobodnej republike

Oddelenie sociálnej pomoci 
Domov sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce

PRIPRAVILO: ODDELENIE SOCIÁLNEJ POMOCI



V dňoch 19. až 23. októbra 2015 sa zúčastnili
zástupcovia oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho
samosprávneho kraja a zamestnanci zariadenia
Domova sociálnych služieb – Adamovské Kochanovce v
spolupráci s Ministerstvom vnútra SR návštevy na
základe pozvania zástupcov Bavorskej slobodnej
republiky a starostov obcí.

Účelom návštevy boli prehliadky fungovania zariadení
sociálnych služieb na komunitnej úrovni, chránených
dielní, obchodov a hotelov, ktoré zamestnávajú ľudí so
znevýhodnením.



20.10.2015

•Chránené dielne Lebenshilfe – dielňa West

Približne 50. rokov fungovania. Vzniklo na podnet rodičov ľudí s mentálnym postihnutím
z dôvodu ich podpory na trhu práce.

Ide o chránené pracovisko. Prijímatelia sociálnej služby (ďalej PSS) vykonávajú
jednoduché úkony na základe dopytu firiem na objednávku (ukladanie fixiek do obalov
podľa farieb, rezanie kartónov na požadované rozmery, ukladanie jednotlivých častí
výrobku do plastových obalov, ukladanie všetkých častí komponentu (kuchynská
zásuvka) do kartónového obalu, presun výrobkov na nízkozdvižnom vozíku, spätná
kontrola výrobkov...

Dielňa má už trvalých zákazníkov aj v radoch veľkých medzinárodných firiem ako napr.
Bosch. Pracuje na voľnom trhu na základe konkurenčného boja, kedy je cenovo
výhodnejšia.









•Diakonia Neuendettelsau

Zaoberá sa vzdelávaním PSS, pomoc pri výrobe produktov. Prevádzkuje obchody s lacnejším tovarom
pre PSS ako mäsiarstvo, potraviny, zmiešaný tovar s domácimi potrebami. V týchto obchodoch PSS aj
pracujú.

Návšteva obchodu so zmiešaným tovarom (typ bazár). PSS za odvoz dostanú starý nábytok, knihy,
šatstvo, hračky, kuchynský riad. Nábytok sami opravia, vyčistia a ďalej predávajú v takýchto
obchodoch. Diakonia má chránenú dielňu a vyrába umelecké predmety. Všetky sú na predaj v
samostatnom obchode.

•„Chilli klub“

Klub určený na kultúrne vyžitie pre PSS. Stretávajú sa v ňom na rôznych záujmových aktivitách,
športových podujatiach. Sami si ich navrhujú a organizujú.





21.10.2015

•Diakonia Rummelsberger, služby pre postihnutých ľudí

Diakonia má cez 5 000 spolupracovníkov v 230 najrôznejších domoch. Poskytuje pomoc pre seniorov,
telesne postihnutých, mladých so sociálnymi problémami. V zariadení je plaváreň, telocvičňa,
zážitková farma. Diakonia spravuje hotel v ktorom PSS získavajú prax a následne robia skúšky pred
skúšobnou komisiou. Certifikát je platný len pre Diakoniu, snažia sa o celoštátne uznanie.

•Dr. Thomas Bauer

Stretnutie s Dr. Thomasom Bauerom, zástupcom vlády regiónu Mittelfranken. Zamestnanci úradu 
prezentovali tému „Okres ako nadmiestny nositeľ sociálnej pomoci“. 







22.10.2015

•Farma Müssighof

V objekte sa nachádza malá reštaurácia bufetového typu. Skleníky na pestovanie zeleniny, zvieracia
farma, chránená dielňa, múzeum poľnohospodárstva, malá predajňa so zmiešaným tovarom,
prednostne s poľnohospodárskymi produktmi farmy. V obchode sú predávané aj výrobky z okolitých
chránených dielní.

•Práčovňa Regens Wagner Absber

PSS perú a žehlia na objednávku iných PSS v okolitých zariadeniach (okruh asi 15 km), ale aj pre
verejnosť. K dispozícií majú vlastné automobily na dovoz a rozvoj prádla. Pri práčovni sa nachádzajú
ďalšie chránené pracoviská ako pri zariadení Lebenshilfe.





Prínosy zo služobnej cesty

Poskytovanie pomoci prostredníctvom systémov založených na verejnom poistení. Automatická
evidencia zdravotne postihnutého občana do systému, na základe ktorého je jemu aj jeho rodine
poskytnutá pomoc.

Spolupráca štátu, miestnych vlád, obcí, poskytovateľov sociálnych služieb a verejnosti.

Zapájanie PSS do pracovného procesu, aktivizácia PSS k samostatnosti. Zvýšením samostatnosti PSS
sa znižujú náklady na poskytovanie celoročných foriem pobytových sociálnych služieb.

Poskytovanie prednostne terénnych a ambulantných sociálnych služieb.

S tým ako PSS rastú a dospievajú, riešia poskytovatelia sociálnych služieb v Nemecku ich potreby a
dobudovávajú nové sociálne služby typu škôlka pre deti s postihnutiami, základná škola pre deti s
postihnutiami, možnosť voliť zástupcov do školskej rady spomedzi seba, záujmové kluby, chránené
dielne, pomoc na trhu práce, zariadenia pre seniorov s mentálnymi postihnutiami.

Terénne a ambulantné sociálne služby sú samozrejmosťou.



Ďakujeme Vám za pozornosť


