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Kto je EASPD? Kto je Franz Wolfmayr?
(Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím)

• európska asociácia

• zastupuje  viac ako 18.000 organizácií v 
33 krajinách

• jej cieľom je prostredníctvom 
vysokokvalitných systémov služieb 
zabezpečiť rovnosť príležitostí a práv na 
participáciu pre ľudí s postihnutím

• sídlo v Bruseli

• je členom všetkých významných 
európskych sociálnych grémií, o. i. aj
európskej expertnej skupiny pre 
prechod z inštitucionálnej k miestnej-
obecnej podpore 

• venuje sa mnohým témam ako sú 
včasná podpora, vzdelávanie, 
samostatný život, práca, zdravie a 
opatrovanie, umenie, sociálna politika, 
… 

• sociológ a pedagóg

• zakladateľ a dlhoročný riaditeľ
spoločnosti Chance B Gruppe v 
meste Gleisdorf (1988 – 2015)

• spoluzakladateľ a prezident
Asociácie «Die Steirische 
Behindertenhilfe/ Štajerská 
pomoc postihnutým»  (1999 –
2012) 

• viceprezident (2004 – 2008) a
prezident EASPD (2008 – 2016)

• Senior Advisor EASPD (2016 – do 
dnes)

• spoluvlastník centra: Zentrum 
für Sozialwirtschaft GmbH (od r.
2019) 



• Stacionárna a čiastočne stacionárna 
(denný stacionár) ponuka služieb pre 
ľudí s postihnutím musí byť súčasťou 
uceleného systému 

• Hlavné princípy moderného systému 
poskytovania služieb pre ľudí s 
postihnutím 

• Rakúsky systém na príklade Štajerska

• Hlavné výzvy pre politiku a samosprávu



Stacionárna a čiastočne stacionárna (denný stacionár) ponuka služieb pre 
ľudí s postihnutím musí byť súčasťou celkovej stratégie

 Samotné denné stacionáre predražujú systém a v dlhodobom horizonte znižujú 
ľuďom s postihnutím životné šance 

 Celkové stratégie musia byť naplánované komplexne a s dlhodobou perspektívou 
(sedem až desať rokov)

 Celkové stratégie musia zahŕňať všetky možnosti inkluzívneho vzdelávania, 
samostatného života v rodinách a iné formy bývania, možnosti obcí a 
samostatnej pracovnej činnosti 

 Pre osoby, ktoré potrebujú ešte komplexnejšie formy podpory, sú potrebné 
plnohodnotné formy podporovaného bývania a denný stacionár 



Hlavné princípy moderného systému poskytovania služieb pre ľudí s 
postihnutím – zmena paradigmy Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím

Zmena 
paradigmy

Od objektívnych potrieb k subjektívnym 
právam

Od paternalistického postoja, ktorý robí z ľudí pasívnych 
prijímateľov podpory k etike vysporiadania sa s dôsledkami 
vlastných rozhodnutí a sebaurčeniu 

Zodpovednosť za vytvorenie inkluzívnych rámcových podmienok je na 
„pleciach“ všetkých „mainstreamových“ ponúk (služieb, samosprávach, 
doprave, vzdelávaní, …) a nie na jednotlivcovi

Nad rámec materiálnych pomerov, zvyšovanie sebadôvery 
osôb s cieľom umožniť im individuálne rozhodovanie, 
nezávislosť a participáciu 

Spoločenská participácia musí byť zabezpečená 



Rakúsky systém na príklade Štajerska

 Ľudia s postihnutím majú od roku 2004 právny nárok na služby v zmysle 
štajerského zákona o ľuďoch s postihnutím 

Mobilná podpora ma prednosť pred čiastočne stacionárnou /denný 
stacionár/ a stacionárnou podporou 

 Podpora sa začína narodením v rodine a v prospech rodiny 

 Služby sú preplácané krajinskou vládou a obcami v pomere (60:40); pri 
niektorých mobilných druhoch služieb znášajú ľudia 10 % nákladov 

 Nárok vzniká na základe diagnózy stanovenej lekárom a po podaní žiadosti 
na úrad 

 Úrad vydá človeku s postihnutím a/alebo jeho rodine poukážku, s ktorou 
môže/môžu „nakupovať“ kdekoľvek podľa vlastného rozhodnutia 

 Poskytovatelia služieb uzavrú zmluvu s klientom/klientkou s postihnutím a 
po poskytnutí služby si vyúčtujú cenu podľa normatívu. 

 Príklad z východného Štajerska: Chance B Gruppe 

http://www.chanceb.at/


Hlavné výzvy pre európsku politiku a samosprávu

 Zatváranie inštitúcií a budovanie miestnych-obecných služieb

deinštitucionalizácia je vo všetkých krajinách ústrednou témou; miestne-
obecné/komunitné služby nahrádzajú inštitúcie

 Nový pojem postihnutia

od medicínskeho k ľudsko-právnemu definovaniu postihnutia 

 Nové modely financovania

ľudia s postihnutím sa stávajú zákazníkmi a zákazníčkami služby, keďže 
dostávajú peniaze priamo, resp. vo forme vouchrov (poukážok)



franz.wolfmayr@chanceb.at
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