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Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce vzhľadom na situáciu okolo
ochorenia COVID-19 (koronavírus), žiada ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR, aby s okamžitou
platnosťou vydal usmernenie v oblasti vykonávania sociálnych služieb na území SR. Jedná sa
o vymedzenie sociálnych služieb krízovej intervencie a podporných služieb, ktoré sú uvedené v zákone
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb na
stránke MPSVR SR, kde je uvedená forma poskytovania "ambulantná a terénna“.
Prijímatelia sociálnej služby v ambulantnej a terénnej forme (komunitné centrá, nízkoprahové
sociálne služby a pod.) prichádzajú vo svojom prirodzenom, rodinnom a širšom sociálnom
prostredí denne do styku s osobami, u ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu s ochorením na
koronavírus. Podotýkame, že prijímateľmi sociálnej služby ambulantnou a terénnou formou sú osoby s
najširším vekovým rozpätím, t. j. od najmladšieho veku až po seniorov.
Prijímatelia sociálnej služby ambulantnou formou do zariadení dochádzajú denne, často sú pre
svoje zdravotné obmedzenie a zníženú imunitu najrizikovejšou skupinou a tiež najpravdepodobnejším
možným šíriteľom vírusu.
Vzhľadom na prijaté preventívne opatrenia u detí do veku troch rokov, predškolského a školského
veku a študentov, považujeme tento krok, ktorým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
nedalo doteraz jednoznačný príkaz na dvojtýždenné uzavretie ambulantných zariadení sociálnych služieb,
za nekoncepčné, ľahostajné a neprofesionálne.
Výnimkou je poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez domova, nakoľko si uvedomujeme nutnosť
poskytovania sociálnej služby uvedenej cieľovej skupine.
Žiadame ministra, aby svoj príkaz tlmočil aj Implementačnej agentúre SR a požiadal ju o súčinnosť
a okamžité vydanie príslušných usmernení pre poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby na základe
dotácii z Implementačnej agentúry MPSVR SR.
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