Táto reforma je pre tých ľudí v SVS, ktorí chcú so svojím životom
niečo urobiť. Je pre tých, ktorí sa chcú vymaniť vlastným
pričinením z chudoby, z chatrče a získať perspektívu.
Pre tých štát vytvorí možnosti, ktoré stačí využiť.
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Hlavné princípy reformy pre SVS
1/ Princíp zásluhovosti v systéme pomoci v hmotnej núdzi:
ten, kto sa snaží, má podstatne viac ako ten, kto je pasívny.
Nastavíme motivátory tak, aby sa ľuďom zo SVS oplatilo
pracovať a byť aktívni.
2/ Princíp prácu dospelým, vzdelanie deťom: cez zmysluplnú
prácu, cez vytváranie hodnôt sa bude meniť a upevňovať
postavenie ľudí zo SVS v spoločnosti.
3/ Princíp vzdelanie deťom: Cez kvalitné a dostupné
vzdelanie umožníme deťom zo SVS vyrovnať ich šance
vo vzdelávacom systéme a uplatniť sa na trhu práce.

Zmena č.1

Presadíme zákon o SVS, ktorý definuje SVS na inom ako etnickom princípe 		
a stanoví ich špecifické práva a povinnosti.

Zmena č. 2

Vytvoríme Ministerstvo pre SVS, na ktoré sa presunú príslušné eurofondy.

Zmena č. 3

Štát sa stane koordinátorom zmien v obciach so SVS.

Zmena č. 4

Zmeníme systém pomoci v hmotnej núdzi tak, že vznikne značný rozdiel medzi
aktívnymi a pasívnymi poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Zmena č. 5

Zmeníme systém aktivačných prác tak, že vytvoríme tri stupne aktivačných 		
príspevkov, podľa náročnosti aktivačnej činnosti.

Zmena č. 6

Dôsledne naviažeme všetky sociálne dávky na plnenie zákonom stanovených
povinností a na aktivitu jednotlivca.

Zmena č. 7

Presadíme, aby „kočíkovné“ nedostali rodičia ani zákonní zástupcovia,
ak matka dieťaťa pri otehotnení nedosiahla vek 15 rokov.

Zmena č. 8

Presadíme, aby rodič, ktorý si neplní rodičovské povinnosti,
nedostal prídavky na dieťa vyplatené vôbec.

Zmena č. 9

Vytvoríme medzitrh práce, na ktorý postúpia dospelí zo SVS
po absolvovaní aktivačných prác.

Zmena č. 10

Medzitrh práce vznikne spojením súkromného aj verejného sektora
za podmienok odlišných na otvorenom trhu práce.

Zmena č.11
Podporíme vznik obecných sociálnych podnikov tak, že obce budú môcť byť
		žiadateľmi o NFP na založenie sociálneho podniku.
Zmena č.12

Obecné sociálne podniky budú slúžiť nielen na zamestnávanie dlhodobo 		
nezamestnaných, ale aj na duálne vzdelávanie a prax študentov na SOU alebo SOŠ.

Zmena č.13

Hľadať zamestnanie pre dlhodobo nezamestnaných už nebude štát,
ale súkromné agentúry na podporu zamestnávania.

Zmena č.14

Zavedieme starostlivosť o deti zo SVS od 0 rokov.

Zmena č.15

Zmeníme systém diagnostiky detí na pripravenosť na školskú dochádzku tak,
že potvrdenie o zrelosti dieťaťa bude vydávať Centrum včasnej intervencie (CVI).

Zmena č.16

Zavedieme povinnú predškolskú výchovu pre deti zo SVS od troch rokov.
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Zmena č.17

Zrušíme prípravné ročníky na základných školách, ktoré po povinnej predškolskej 		
výchove stratia opodstatnenie.

Zmena č.18

Zabezpečíme dostatok asistentov učiteľov na školách, ktorí sa budú venovať deťom, 		
ktoré budú najviac zaostávať.

Zmena č.19

Podporíme zotrvanie študentov zo SVS na stredných školách aj po ukončení
povinnej školskej dochádzky.

Zmena č.20

Presadíme systematické budovanie komunitných centier v každej obci so SVS.

Zmena č.21

Komunitné centrá budú slúžiť ako centrá dodatočného vzdelávania pre deti
aj dospelých, ako hygienické jednotky v osadách bez sietí, ako nízkoprahové škôlky, 		
ale aj ako družina pre školopovinné deti.

Zmena č. 22

V komunitných centrách budú zamestnaní asistenti zdravotníkov,
aj občianske hliadky SVS.

Zmena č.23

Príspevok na bývanie odčleníme z dávky v hmotnej núdzi ako samostatnú dávku.

Zmena č.24

Presadíme možnosť čerpania mikropôžičiek na zveľadenie bývania,
ale aj na odkúpenie pozemku pod obydlím v nelegálnych osadách.

Zmena č.25

Presadíme možnosť výstavby zamestnaneckých ubytovní a to tak, že zamestnávateľ,
ktorý zamestnáva dlhodobo nezamestnaných zo SVS bude môcť požiadať 			
o eurofondy na výstavbu ubytovne.

Zmena č.26

Zavedieme možnosť dobrovoľnej bezplatnej sterilizácie pre ženy aj mužov po 35-tich
rokoch s troma deťmi, resp. pre ženy aj mužov po 4 deťoch bez obmedzenia veku.

Zmena č.27

Pre ženy zo SVS po troch deťoch bez obmedzenia veku presadíme bezplatné 		
zavedenie vnútromaternicového telieska.

Zmena č. 28

Mladistvým matkám navrhneme možnosť bezplatného zavedenia 				
vnútromaternicového telieska už po prvom dieťati bez obmedzenia veku.

Zmena č.29

Presadíme systém E-pay kariet na bezhotovostné vyplácanie dávok v hmotnej núdzi
a jej príplatkov na dennej báze.

Zmena č. 30

Príspevok na bývanie bude tiež vyplácaný cez E-pay karty, aby nevznikalo 			
neplatičstvo za platby spojené s bývaním, vrátane splátok miniúverov na bývanie.

Úvod
Prečo chceme riešiť problematiku SVS?
Pretože neriešenie problémov SVS ťahá celý štát dolu
– ničí ľudí žijúcich v SVS, obťažuje ľudí žijúcich pri SVS, znižuje
životnú úroveň občanov a negatívne ovplyvňuje ekonomiku
štátu. Problémy SVS sú na Slovensku prítomné celé desaťročia,
za ostatných 20 rokov sa ešte prehĺbili.
Sľubovaná „rómska reforma“, ktorú za oslavných fanfár avizovala
Ficova predošlá vláda, najmä jej garant - minister vnútra Róbert
Kaliňák, zlyhala. Ukázalo sa, že to bol len marketingový podvod
na ľuďoch zo SVS aj na ľuďoch žijúcich pri SVS.
Kvôli nečinnosti a prázdnym sľubom politikov vyrastá v SVS x-tá
generácia analfabetov, nevzdelaných, nekvalifikovaných ľudí
závislých od štátu. To, čo sa z ľudí v SVS stalo, to, ako dokážu
zneužívať systém, predovšetkým sociálny systém, za to
všetko nesie zodpovednosť štát. Nastavil nesprávne
motivátory. Ľudia zo SVS si brali len to, čo im štát
dával.
Samosprávy majú veľmi rozdielne prístupy
k SVS, väčšina z nich je neschopná prikročiť
k riešeniam, k nepopulárnym krokom voči
svojim voličom. Iniciatívu preto musí zobrať
do rúk štát a problémy SVS riešiť prierezovo.
Nikto však nemôže očakávať a nikto nemôže
sľúbiť, že situácia v SVS sa zmení z večera
do rána.
Každý, kto sľubuje jednoduché a skratkovité
riešenia, je POPULISTA A KLAMÁR.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Politické zmeny
Minister pre SVS
Splnomocnenec je formálna funkcia, ktorú neberú vážne ani vláda, jednotliví ministri, samotní
predstavitelia SVS, ani verejnosť.
Vážnosť problémov SVS a akútnosť riešení si vyžaduje zriadenie samostatného ministerstva
a ministra, ktorý by bol autoritou a bol by schopný primäť ostatných šéfov rezortov na spoluprácu.
Ministerstvo pre SVS zriadime minimálne na tri volebné obdobia a potom prehodnotíme
oprávnenosť jeho existencie.
Ministerstvo bude mať samostatný rozpočet, budú tam presunuté príslušné eurofondy vyčlenené
z jednotlivých operačných programov (pozri Financovanie reformy SVS).
Ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstvá si ponechá vybudované regionálne štruktúry
splnomocnenca vlády - päť regionálnych kancelárií (Košice, Prešov, Spišská Nová Ves,
Rimavská Sobota a Banská Bystrica).
Regionálne kancelárie budú koordinovať v jednotlivých regiónoch samosprávy, aktívne spolupracovať
so starostami na výstavbe škôlok, komunitných centier, sociálnych podnikoch a podobne.

Financovanie reformy SVS
Dôležitým prvkom úspešnosti reformy Sociálne vylúčených spoločenstiev je nastavenie
financovania jednotlivých zložiek zapojených do procesu tejto reformy. Od nastavenia
systému financovania a jeho monitorovania a kontroly bude vo veľkej miere závisieť úspešnosť
implementácie jednotlivých krokov reformy, ktorej cieľom je zmena doterajšieho spôsobu života
SVS. Strana SaS si uvedomuje túto dôležitosť, a preto sa budeme usilovať o nasledovné nastavenie
financovania:
1/

Ministerstvo pre SVS a jeho regionálne štruktúry budú financované z kapitoly štátneho
rozpočtu, z ktorej bol doteraz financovaný Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity,
ktorý bude zrušený, resp. transformovaný na Ministerstvo pre SVS.

2/ Tak ako doteraz, na financovanie marginalizovaných rómskych komunít, plánujeme využívať
zdroje z fondov EÚ, ktoré budú pokrývať nielen riešenie problematiky MRK, ale všetky SVS.
Od roku 2007 až doteraz mala, resp. má Slovenská republika s národným spolufinancovaním
na riešenie problematiky SVS viac než 650 mil.€, ktoré boli len vo veľmi malej miere využité
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efektívne v prospech týchto komunít, hoci možnosti boli a sú obrovské. Tieto peniaze
nepriniesli želateľný efekt, lebo neboli v tomto špecifickom prostredí vhodne použité
(o.i. z dôvodu, že neexistovali adekvátne analýzy východiskového stavu a potrieb SVS
a z tohto dôvodu neboli navrhnuté a zrealizované cielené a účinné opatrenia). Toto je
nutné zmeniť a je to kľúčové pre reformu SVS. Aj s pomocou eurofondov je potrebné zmeniť
prostredie, vzdelanosť, správanie a život SVS v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi,
sociálnymi pracovníkmi, starostami dotknutých obcí a štátom, ktorý bude túto problematiku
riešiť na národnej úrovni a z toho dôvodu budeme pre programové obdobie rokov 2021 –
2027 navrhovať nasledovné:

3/

a)

Zriadenie samostatnej prioritnej osi v Operačnom programe, ktorá bude financovaná
z ESF, pre neinvestičné projekty reformy SVS - podpora programov orientovaných
na vzdelávanie, sociálne začlenenie, výchovno-vzdelávacie aktivity, podpora existencie
a fungovania komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK, zamestnanosť a pod.

b)

Ministerstvo pre SVS definovať ako sprostredkovateľský orgán pre túto prioritnú os.

c)

Alokovať minimálne 350 mil. € z ESF pre danú prioritnú os.

Ak v tomto programovom období nebudú dobudované komunitné centrá resp. dobudovaná
potrebná technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou SVS, bude potrebné zriadiť prioritnú
os financovanú z EFRR na dobudovanie potrebnej infraštruktúry v týchto oblastiach.
Hoci v budúcom programovom období EK neplánuje podporovať budovanie infraštruktúry,
v procese negociácií s EK budeme v tejto oblasti presadzovať výnimku, vzhľadom
na závažnosť a veľkosť komunity SVS. Pre takúto prioritnú os v operačnom programe budeme
požadovať alokáciu vo výške 250 mil. €, ktorú bude taktiež spravovať Ministerstvo pre SVS.

Vzhľadom na súčasné financovanie úradu splnomocnenca pre MRK, jednotlivých aktivít
pre SVS a primárne využívanie zdrojov z fondov EÚ na spolufinancovanie projektov
nepredpokladáme zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách – SVS
Prijmeme Zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách ako prierezový zákon, v ktorom budú zakotvené
priority verejných politík, pravidlá a podmienky, práva a povinnosti fyzických osôb zo SVS
a jednotlivých subjektov vo vymedzených oblastiach (napr. vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie,
sociálne bývanie, sociálne služby).
Jednotlivé prioritné opatrenia budú financované z rozpočtu ministerstva pre SVS.

V zákone bude definícia pojmu sociálne vylúčené spoločenstvá na inom ako etnickom princípe,
čo bude znamenať, že pojem SVS nebude definovať rómske osady, ale aj mestské getá
koncentrované a vymedzené napr. bytovým domom, ulicou, mestskou časťou (napr. bratislavský
Pentagon), obcou alebo lokalitou mimo obce, ak sa v nich koncentruje a reprodukuje chudoba
a javy z nej vyplývajúce (konkrétne vysoká miera nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň
vzdelanosti, výskyt sociálno-patologických javov).

Priority v zákone o SVS:
1/

Sociálne dávky - motivácia a zásluhovosť

2/ Zamestnávanie – cesta zo začarovaného kruhu
3/

Vzdelávanie – šanca pre nástupnícke generácie

4/ Bývanie – cesta von z osady pre aktívnych
5/

Zdravie – prevencia, vzdelávanie

6/

Sociálne služby – komunitné centrá pre všetkých

7/

E-pay karty – boj proti úžere, neplatičstvu a cesta k finančnej gramotnosti

Tri hlavné princípy reformy SVS:
Komplexný prístup
Jednotlivé riešenia a zásahy musia byť časovo koordinované, aby mali reálny dopad
Samosprávy musia byť vtiahnuté do procesov od úplného začiatku reformy.
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Sociálne dávky
Sociálne dávky – motivácia pracovať a starať sa
V súčasnosti je medzi ľuďmi zo SVS zamestnaných len mizivé percento.
Keď štát naštartuje politiky zamerané na zamestnanosť v SVS (pozri ďalšie kapitoly), existuje reálna
šanca, že mnohí z nich uspejú nielen v medzitrhu práce, ale aj na otvorenom trhu práce
Nastavenie sociálnych dávok, aktivačných príspevkov, ale aj dávok na deti, bude jedným z motivačných
prvkov, prečo sa oplatí pracovať, starať sa a byť aktívny.
Aktivačné príspevky budú výrazným príjmom do rodinných rozpočtov aktívnych ľudí v hmotnej núdzi.

Sociálne dávky – motivácia byť dobrým rodičom
Nárok na poberanie prídavkov na dieťa dočasne stratí taký zákonný zástupca, ktorý zanedbáva
rodičovské povinnosti – jeho dieťa je zanedbané, neplní si povinnú školskú dochádzku, predškolskú
dochádzku, rodič nespolupracuje s CVI, ak mu kvôli rizikovému vývinu dieťaťa do 6-tich rokov bolo
nariadené s centrom spolupracovať. Peniaze nepôjdu na osobitného príjemcu tak, ako je tomu dnes.
Rodiča, ktorý sa nestará o dieťa, štát nebude podporovať.
Kočíkovné – príspevok pri narodení dieťaťa nedostanú rodičia ani zákonní zástupcovia
(pri osvojeniach, náhradnej starostlivosti), ak matka dieťaťa pri otehotnení nedosiahla vek
15 rokov a nechce priznať otca dieťaťa, ktorý s ňou mal ako s maloletou sexuálny styk.
Uplatníme primerané prechodné obdobie na zavedenie tejto zmeny.
Ak maloletá matka prizná otca dieťaťa, podľa zákona jej vznikne nárok na polovicu (cca. 400 eur)
príspevku pri narodení dieťaťa.
Rodičia maloletej matky stratia nárok na poberanie prídavkov na maloletú matku
ako na nezaopatrené dieťa.

16

Reforma dávok v hmotnej núdzi
Reforma bude založená na hesle: „Snažíš sa, máš, nesnažíš sa, nemáš.“
Štát bude základnou dávkou v hmotnej núdzi garantovať len úplné minimum, ale zároveň vytvorí
možnosti, ako aktívni ľudia môžu zlepšiť svoju situáciu cez motivačné príspevky od štátu. Základná
dávka sa zníži na 39 eur, čo predstavuje minimum garantované Ústavou SR.
Vytvoríme tri stupne aktivačného príspevku v závislosti od náročnosti aktivácie s tým,
že nositeľmi aktivačného príspevku budú aj deti.
Napríklad, ak dieťa bude riadne chodiť do škôlky, školy a bude sa zúčastňovať na
voľnočasových aktivitách, dostane rodič aktivačný príspevok 1. stupňa. Alebo, ak rodič
bude dieťa podporovať v aktívnej účasti na voľnočasových aktivitách, alebo ak bude
sám takéto voľnočasové aktivity organizovať, dostane aktivačný príspevok.
Aktivačné príspevky budú výrazným príjmom rodiny v hmotnej núdzi a práve aktivácia
a príspevky z nej budú značným rozdielom v príjmoch pasívnych a aktívnych ľudí zo SVS.

Aktivácia a aktivačné príspevky
Aktivácia jednotlivca musí byť zmysluplná preňho samého, pre komunitu, pre spoločnosť.
Ak sa jednotlivec snaží, musí mať viditeľne viac ako ten, ktorý len pasívne visí na štáte.
Aktiváciou v zmysle reformy pomoci v hmotnej núdzi budú všetky aktivity, ktoré majú
zmysel pre komunitu. Nielen zametanie obce, ale aj organizovanie voľnočasových aktivít
pre deti, starostlivosť o starých, organizovanie rôznych komunitných akcií,
ďalej verejnoprospešné práce nielen v obci so SVS, ale aj mimo nej – pomocné práce
na diaľniciach, poliach, lesoch atď.
Akýkoľvek príspevok obci, obecnej organizácii alebo inému zamestnávateľovi podľa
zákona o službách zamestnanosti, ktorý získa cez úrady práce, bude podmienený
vytvorením pracovnej príležitosti v oblasti normálnej remeselnej alebo manuálnej výroby
pre dlhodobo nezamestnaného. Nesmie ísť o upratovanie, zametanie a práce, pri ktorých
nezíska pracovné zručnosti.
Chceme spraviť poriadok v aktivačných príspevkoch, sprehľadniť ich, v zákone explicitne
vymenovať typy práce a výšky aktivačných príspevkoch k nim prislúchajúce. Dnes je tá

situácia neprehľadná, na jednu činnosť je možné čerpať dva rôzne aktivačné príspevky
podľa dvoch rôznych legislatívnych úprav – v zmysle zákona o službách zamestnanosti
a zároveň v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Stupne aktivačných príspevkov:
1/

stupeň: cca. 20 eur na každého člena domácnosti vrátane detí za zúčastňovanie
sa na voľnočasových aktivitách, navštevovanie komunitného centra, osvetových
a vzdelávacích programov. Za pravidelné navštevovanie komunitného centra
a osvetovej činnosti budú odmenení rodičia, ktorí takýmto spôsobom budú
rozširovať vzdelávanie svojich detí.

2/ stupeň: cca. 30 eur na každého člena domácnosti za organizovanie voľnočasových
aktivít, za organizovanie osvetových a komunitných programov, za zveľaďovanie
komunity, komunitného centra.
3/

stupeň: cca. 120 eur podľa náročnosti práce za verejnoprospešné práce mimo
komunity – obecné práce (čistenie obce, maľovanie lavičiek, úprava ihrísk a podobne),
práce na poliach (zavlažovanie a hydromeliorácia), na riekach a potokoch (stavanie
protipovodňových hrádzí), pomocné práce pri sanáciách hradov a zámkov, pomocné
práce pri úpravách ciest a pozemkov pri cestách, pomocné práce pri stavbe diaľnic.
Triedenie odpadu a odstraňovanie čiernych skládok.

Aktivačné práce budú pod dozorom koordinátorov aktivačných prác – tí budú vyberaní
z evidencie nezamestnaných a budú zamestnancami obce alebo KC, pričom sa na nich
budú vzťahovať opatrenia podporujúce zamestnávanie nezamestnaných.
Z tých ľudí, ktorí sa na pravidelnej báze budú zúčastňovať na aktivačných prácach,
budú koordinátori vyberať vhodných adeptov na medzitrh práce. Ku každej zmluve bude
príloha , rozsah prác, práce, ktoré sa vykonajú a ich overenie.
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Zamestnávanie
Zamestnanie - cesta von zo začarovaného kruhu
Cesta von zo začarovaného kruhu SVS je jednoznačne cez prácu. Z praxe a skúseností ľudí z terénu
- z prostredia obcí so SVS jednoznačne vyplýva, že ak dospelí pracujú, deti chodia do školy.
Že ak dospelí pracujú, kopírujú život majoritného „kolegu“ tam vonku – majú snahu zveľaďovať
si svoje obydlie, posielať deti do školy čisté a podobne.
Preto štát musí otvoriť cestu von pre ľudí zo SVS, a to:
I. cez medzitrh práce,
II. cez otvorený trh práce,
III. cez bývanie,
IV. cez vzdelávanie.

Medzitrh práce
Spojí jednotnými pravidlami (menšia ako minimálna mzda, súbeh dávky v hmotnej núdzi
so mzdou, neplatenie odvodov počas dvoch rokov zamestnávania dlhodobo nezamestnaného,
mzda závislá od úkonu na dennej báze a pod.) súkromný, štátny sektor aj neziskový sektor,
plus zavedie širokú podporu pre vznik sociálnej ekonomiky – obecné sociálne podniky zamerané
na priemysel aj na služby.
V rámci medzitrhu práce bude možné zamestnávať dlhodobo nezamestnaných aj za menšiu ako
minimálnu mzdu, lebo medzitrh práce predstavuje možnosť súbehu mzdy a dávky v hmotnej núdzi.
Pre špecifiká nastavenia dlhodobo nezamestnaných ľudí navrhujeme vyplácať mzdu na dennej báze
cez E-pay karty a tam, kde sa to dá, zaviesť mzdu závislú od úkonu, nie od hodiny.
Zamestnávateľ z medzitrhu práce, ktorý zamestná dlhodobo nezamestnaného, bude oslobodený
od odvodov za zamestnanca na dva roky.
So zamestnancami, ale aj zamestnávateľmi v medzitrhu práce budú systematicky spolupracovať
odborníci z oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych služieb. Zamestnávatelia z medzitrhu práce
získajú možnosť vybudovať zamestnanecké ubytovne, detské skupiny (jasle, škôlky) z fondov EÚ
(IROP, ESF).
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Obecné sociálne podniky
Nastavíme eurofondy tak, aby obce mohli byť žiadateľmi o NFP na založenie sociálneho podniku.
Účelom je zamestnanie dlhodobo nezamestnaných, ako aj zveľaďovanie obcí.
V regionálnych kanceláriách Ministerstva pre SVS zriadime tzv. koordinačné body pre sociálnu
ekonomiku, kde budú pôsobiť vyškolení ľudia pre zakladanie sociálnych podnikov. Na žiadosť obce
budú koordinovať zakladanie a fungovanie obecných sociálnych podnikov, budú pomáhať hľadať
vhodné zameranie obecného sociálneho podniku, budú pomáhať písať projekty pre zakladanie
sociálnych podnikov.
Zamestnancami budú dlhodobo nezamestnaní, nekvalifikovaní, ktorí v sociálnych podnikoch
nadobudnú zručnosti. Pre dlhodobo nezamestnaných a nekvalifikovaných budú sociálne podniky
slúžiť aj na efektívnu a účinnú rekvalifikáciu. Pre študentov učňoviek a stredných odborných škôl
budú sociálne podniky slúžiť ako prostredie, kde získajú prax. Obecné sociálne podniky svojím
zameraním budú reagovať na dopyt na otvorenom trhu práce.
Obecné sociálne podniky budú mať vlastný biznis plán a dosahovať zisk. Zisk však budú investovať
do „sociálneho záujmu“, konkrétne do komunitných centier. Takto zabezpečíme pre budúcnosť
udržateľnosť a funkčnosť KC, ktorých financovanie nebolo na Slovensku dodnes doriešené.

Príklady sociálnych podnikov

Sociálne podniky môžu vyrábať výrobky a poskytovať služby pre verejnoprospešný záujem,
primárne pre štátny a verejný sektor.
Príklady:
Sociálny podnik na výrobu produktov z paletového dreva – nábytok, preliezky a napríklad
búdky pre spevavé vtáctvo, hračky – nábytok, hračky a preliezky by poslúžil na účely vybavenia
komunitného centra, škôlok, škôl.
Sociálny podnik zameraný na výstavbu nízkorozpočtových nájomných domov pre obce a mestá.
Sociálny podnik zameraný na poskytovanie opatrovateľskej služby – obce dnes nedokážu
z vlastných zdrojov poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, najmä
opatrovateľskú službu ako terénny druh sociálnej služby, bolo by žiaduce, keby si obce túto službu
zabezpečovali cez sociálne podniky na to zamerané.

Štát si dá pohov, zamestnávať budú agentúry
Štát prostredníctvom úradov práce nedokáže pracovať s dlhodobo nezamestnanými a míňa
milióny eur na nezmyselné rekvalifikačné kurzy s veľmi slabým výsledkom.
Preto si štát musí priznať vlastnú neschopnosť a cez úrady práce prestane riešiť dlhodobo
nezamestnaných.
Dlhodobo nezamestnaní budú v starostlivosti súkromných agentúr, ktoré si dvakrát rozmyslia,
čo konkrétne je naozaj nutné vštepiť klientovi, aby bol schopný zamestnať sa.
Preto vypracujú na každého nezamestnaného individuálny akčný plán nevyhnutných krokov,
ktoré povedú k zamestnaniu dlhodobo nezamestnaného na otvorenom trhu práce.
Cieľom je, aby agentúra investovala do nezamestnaného efektívne len toľko, aby sa zamestnal
a udržal si zamestnanie po dobu 2 rokov.
Až vtedy dostane agentúra vyplatenú finálnu sumu za umiestnenie dlhodobo nezamestnaného
na otvorenom trhu práce. Každá agentúra dostane na každého klienta od štátu 50 % zálohu
a zvyšných 50 % až po tom, ako si udrží zamestnanie 2 roky. To znamená, že agentúra bude musieť
pracovať po celú dobu nielen so zamestnancom, ale aj so zamestnávateľom.
Takýto systém zamestnávania ohrozených skupín je overený a úspešný v Austrálii, Veľkej Británii,
v Írsku a v ďalších krajinách a bude ho možné využiť nielen pre dlhodobo nezamestnaných,
ale aj pre zdravotne postihnutých a ďalšie ohrozené skupiny na trhu práce.
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Vzdelávanie
Reforma vzdelávania detí zo SVS
Nechceme, aby deti zo SVS končili v špeciálnych školách, lebo pre štát je to drahé (vysoké normatívy
na žiaka) a v mnohých oblastiach Slovenska sa z umiestňovania detí do špeciálnych škôl stal čistý biznis.
Zatiaľ čo pre štát je to neefektívne, deťom zo SVS tak vopred kradneme budúcnosť. Vyrába si armádu
ľudí, ktorí sa nikdy neuplatnia v živote a budú celoživotne závislí od pomoci štátu. Vo vzťahu k deťom
zo SVS je ich masové zaraďovanie do špeciálnych škôl na základe etnickej príslušnosti protiústavné
(v rozpore s rovnosťou príležitostí a s rovnakým nárokom na kvalitné vzdelávanie v porovnaní s majoritou).

CVI – prevencia, ktorá funguje
CVI je odskúšanou a dobrou investíciou do detí s rizikovým vývinom. V súčasnosti máme vybudovaných
6 centier – Bratislava, Žilina, Prešov, Banská bystrica, Košice a Trenčín. Ich činnosť je zadefinovaná
v paragrafe 33 Zákona 448/2008 o sociálnych službách.
CVI sú vytvoreným nástrojom, ale nedostatočne dostupné v jednotlivých regiónoch. Táto služba ako
terénna sociálna služba musí byť dostupná vo všetkých regiónoch, predovšetkým však v regiónoch
s výskytom SVS. Zmyslom terénnej sociálnej služby CVI je to, aby odborníci zo všetkých oblastí – očný
lekár, pediater, špeciálny pedagóg, logopéd, detský psychológ, boli schopní chodiť za klientami –
rizikovými deťmi – do komunitných centier priamo v prostredí SVS.
S cieľom zabezpečiť vytvorenie dostatočnej siete centier včasnej intervencie navrhneme v zákone
č. 448/2008 Z.z. (zákon o sociálnych službách) nielen systémové zmeny podmienok poskytovania tejto
novej služby, vrátane jej komplexnosti, flexibility, koordinácie medzi rezortmi, ale aj jej viaczdrojové
financovanie (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo pre SVS).

Deťom zo SVS budeme venovať pozornosť od 0 rokov
Deti narodené do prostredia SVS si vyžadujú pozornosť odborníkov od narodenia. Rodia sa do
prostredia s častým výskytom genetických ochorení, do prostredia chudoby, do prostredia, ktoré
im nezaručuje podnety na zdravý fyzický a psychický vývin v porovnaní s deťmi z majority – veľa
z nich končí so zdravotným postihnutím v nákladných domovoch sociálnych služieb a v detských
domovoch ako neosvojiteľné.
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Preto navrhujeme, aby boli deti narodené do SVS automaticky od narodenia podchytené
odborníkmi z CVI, aby včas rozpoznali fyzickú, či psychickú predispozíciu a nasadili liečbu, ak je
potrebná (šedý zákal, psychické zaostávanie, strabizmus, ale aj jazykovú bariéru a podobne).
Matky zo SVS budú lekármi novorodeneckého oddelenia informované o spolupráci s CVI.
Nárok na rodičovský príspevok bude podmienený spoluprácou a pravidelnými návštevami CVI.
A bude to práve CVI, ktoré bude vydávať potvrdenie o školskej pripravenosti dieťaťa na vzdelávanie
na ZŠ – takéto potvrdenie bude oveľa hodnotnejšie a menej zneužiteľné ako nesprávna
diagnostika dieťaťa cez CPPPaP, dôsledkom čoho sa zamedzí nesprávnemu a masovému
umiestňovaniu detí do špeciálnych škôl.
Odborníci v CVI sú schopní rozpoznať aj psychické, či fyzické týranie dieťaťa, zanedbávanie,
sexuálne zneužívanie – v súlade so zákonom budú mať povinnosť upovedomiť o tom SPODaSK
na úrade sociálnych vecí a OČTK.
Ak bude v rodine dochádzať k zanedbávaniu rodičovskej starostlivosti, rodičia stratia nárok
na dávky viazané na deti.

Povinné škôlky od 3 rokov
Zavedieme povinnú predškolskú výchovu detí zo SVS od 3 rokov. Dobudujeme sieť nízkoprahových
škôlok (pozri kapitolu Komunitné centrá) v každej obci zo SVS alebo priamo v SVS.
Dieťa zo SVS, ktoré bude pravidelne chodiť do škôlky a bude sa zúčastňovať voľnočasových aktivít,
ku ktorým bude mať prístup, bude mať nárok na aktivačný príspevok 1. stupňa.
Ak dieťa nebude chodiť pravidelne do škôlky alebo detskej skupiny, zákonný zástupca stratí nárok
na prídavky na dieťa.
Koordináciu výstavby škôlok v jednotlivých obciach so SVS budú mať na starosti regionálne
kancelárie ministerstva pre SVS.

Vzdelávanie na základných školách
Po absolvovaní povinnej škôlky a vďaka pravidelnej spolupráci s CVI budú deti zo SVS nastupovať
do škôl pripravenejšie. Preto postupne zrušíme prípravné ročníky, keď stratia svoje opodstatnenie
a peniaze použijeme na kvalitných asistentov učiteľov.
Asistenti učiteľov budú zabezpečovať plynulú integráciu detí zo SVS vo vzdelávacom systéme.
Zároveň v rámci vzdelávania a výchovy detí zo SVS nadviažu na prácu CVI, ktorí pracovali s deťmi
od 0-6 rokov.
Podporíme účasť detí na vyučovaní tým, že na obedy zadarmo budú mať nárok len tie deti,
ktoré sa v daný deň zúčastnia na všetkých vyučovacích hodinách (výnimkou je ospravedlnená
neúčasť na vyučovacom procese).
Školské pomôcky hradené štátom budú vo vlastníctve škôl, nie žiaka – teda, budú zostávať v škole,
aby sa zamedzilo ich stratám a znehodnoteniu.
Na školách s vysokým výskytom tehotenstiev mladistvých zavedieme povinnú výchovu
k zodpovednému rodičovstvu.

Vzdelávanie na stredných školách
Projekt stredoškolského vzdelávania mladých z marginalizovaných rómskych komunít v elokovaných
pracoviskách stredných odborných škôl zlyhal, treba ho zrušiť.
Príliš vysoký normatív na žiaka z neho robí namiesto príležitosti pre absolventa príležitosť
pre podvodníkov, ako sa obohatiť a stal sa z toho biznis, v ktorom školy naschvál nechajú prepadnúť
žiakov, aby sa tí dostali na elokované pracoviská. Na štipendiách vyplatili 4 141 098,81 eur
s minimálnym úspechom pri umiestňovaní absolventov na otvorený trh práce.
Peniaze zo zrušenia tohto projektu použijeme na navýšenie rozpočtu určeného na duálne vzdelávanie,
pretože budúcnosť mladých zo SVS vo vzťahu k štúdiu na strednej škole alebo na učilišti spočíva
v dobrom nastavení systému duálneho nastavenia (viď duálne vzdelávanie B. Gröhling).
Navrhneme aktivačné príspevky pre mladých 16 a viac ročných po ukončení povinnej školskej dochádzky,
ak zostanú študovať na strednej škole. Budú dostávať aktivačný príspevok na úrovni 3. stupňa.
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Prax pre mladých študujúcich na stredných odborných učilištiach a na stredných odborných
školách v sociálnych podnikoch. Sociálne podniky môžu vznikať aj pri školách alebo si školy budú
objednávať prax pre študentov v jestvujúcich sociálnych podnikoch.
Podporíme výstavbu zamestnaneckých ubytovní vo firmách. Je to výborný nástroj, ako zabezpečiť
prax pre mladých, bývanie pre dospelých pracujúcich, a tým začať rozbíjať osady.

Komunitné centrá
Ako budú vyzerať KC
V každom SVS musí byť komunitné centrum. V súčasnosti vo veľkej časti obcí so SVS komunitné
centrá chýbajú alebo sú nefunkčné. Z rozpočtu ministerstva pre SVS dobudujeme sieť
komunitných centier.
Tento proces sa bude uskutočňovať direktívne z pozície štátu, nie z pozície obcí, ako tomu bolo
doteraz. Zamedzíme tak svojvôli obcí k riešeniam SVS.
Gesciu a kontrolu nad dobudovaním a fungovaním KC prevezme štát, resp. ministerstvo pre SVS
cez regionálne kancelárie ministerstva (bývalé regionálne kancelárie splnomocnenca).
V každom komunitnom centre budú pracovať asistenti (terénnych sociálnych pracovníkov, učiteľov,
zdravotníkov) a rómske občianske hliadky (spolupracujú s mestskou/resp. štátnou políciou).
Všetci títo zamestnanci budú v pracovno-právnom vzťahu s regionálnou kanceláriou ministerstva
a ich činnosť ako i činnosť celého KC bude podliehať kontrole regionálneho úradu ministerstva
pre SVS. Budú dohliadať aj na dodržiavanie štandardov KC, ktoré sú už stanovené v Zákone
448/2008 o sociálnych službách.
Väčšina týchto pracovníkov bude zo samotnej komunity (z evidencie nezamestnaných) alebo budú
vykonávať túto prácu ako aktivačnú činnosť v zmysle zákona (o službách v zamestnanosti)
a ich odmenou bude najvyšší stupeň aktivačného príspevku.

Na čo sú nám komunitné centrá?
Na všetko – ich činnosť je pre našu reformu SVS nevyhnutná v každej oblasti, ktorú v rámci SVS
potrebujeme vyriešiť.

V každom komunitnom centre vznikne detská skupina pre deti od 3 rokov, od rána do popoludnia
bude fungovať ako škôlka, popoludní ako družina pre školopovinné deti, resp. centrum voľného času.
Vo vzťahu k dospelým budú KC fungovať ako centrum osvetovej činnosti, ale aj príležitosť
spolupodieľať sa na rôznorodej činnosti KC a rozširovanie vzdelávania ich detí, čím im vznikne
nárok na aktivačný príspevok.
V KC budú fungovať aj ako hygienické centrá v SVS so sprchou, vodou, práčkami a podobne s tým,
že ich udržiavanie vrátane opráv bude zabezpečovať komunita – opravy sociálny podnik, čistenie
bude v rámci aktivačných prác.
V KC bude prebiehať dodatočné vzdelávanie detí aj dospelých osvetovou činnosťou,
ale aj rôznymi záujmovými činnosťami pre deti (ak rodič zabezpečí pravidelnú účasť dieťaťa,
bude to chápané ako aktivácia a získa nárok na 1.stupeň aktivačného príspevku). Kurzy finančnej
gramotnosti, ako aj poradenstvo o zásadách správnej výživy, sú už dnes v zmysle Zákona
o sociálnych službách špecializovaným poradenstvom.
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Bývanie
Bývanie – všetko vlastným pričinením
Príspevok na bývanie musí byť ako samostatná sociálna dávka vyňatý z dávky v hmotnej núdzi.
Presadíme systém mikropôžičiek od bánk pre SVS, ale ešte predtým musíme rozbehnúť projekt E-pay
kariet, teda bezhotovostného vyplácania dávok v hmotnej núdzi (pozri kapitolu E-pay karty).
Inak banky nebudú mať záruku, že im pôžičky budú splácať.
Keď hovoríme o riešeniach SVS, najmä v súvislosti s bývaním, jedným z prvých krokov je vysporiadanie
pozemkov pod nelegálnymi osadami, obydliami. Tento proces bude v gescii ministerstva pre SVS.
Chceme to však uskutočniť bez finančnej asistencie štátu – inými slovami, ľudia zo SVS si postupne
splatia pozemky pod chatrčami (za štátom regulované ceny).

Adresnejší príspevok na bývanie
Bude presne definovaný okruh ľudí v hmotnej núdzi alebo nízkopríjmových rodín, ktorí naňho
budú mať nárok. Tým, že sa vysporiadame s nelegálnymi osobami, sa zároveň rozšíri okruh
prijímateľov príspevkov na bývanie. Okruh poberateľov definujeme tým, že nanovo stanovíme
hranicu pre príjem rodiny.
Príspevok na bývanie bude exekvovateľný v prospech obce, štátu, ale aj v prospech elektrární,
plynární, vodární a bánk, poskytujúcich mikropôžičky na bývanie a odkúpenie pozemkov.

Mikropôžičky – cesta k vlastnému bývaniu na úrovni
Po presadení systému E-pay kariet docielime, aby bolo možné pre ľudí zo SVS čerpať mikropôžičky
na bývanie (s bankami sa už uskutočnilo rokovanie, sú ochotné požičiavať aj ľuďom zo SVS v rámci
mikropôžičiek ako nového komerčného produktu).
Mikropôžičky budú určené primárne na odkúpenie pozemkov, resp. na výstavbu, zveľadenie
vlastného bývania. Splácané budú trvalým príkazom z účtu poberateľa dávky v hmotnej núdzi,
resp. mikropôžička bude poskytnutá výlučne tým, ktorí budú vlastniť E-pay kartu. Pravidelná
splátka pôjde z peňazí z príspevku na bývanie, resp. aj z čiastky presahujúcej príspevok – z peňazí
z aktivačnej činnosti, resp. zo mzdy (na medzitrhu práce).
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E-pay karty otvoria pre ľudí zo SVS možnosť získať mikropôžičky od bánk. Banky tak budú mať
100 % istotu, že mikropôžičky budú splatené, keďže sa z každého účtu klienta zo SVS nastavia
automatické splátky.
E-pay karty predstavujú šancu pre odídencov z detských domovov, ako neprísť o jednorazový
podporný príspevok od štátu (800 eur) plus úspory obce podľa Zákona č.305/2005
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele – peniaze sa dajú účelovo naviazať na účely
bývania (postupné platenie prenájmu bytu, sociálnej ubytovne a pod.)

Prestupné bývanie – cesta von z osady za zásluhy
Sociálne ubytovne budú slúžiť napríklad pre mladých odídencov z detských domovov ako domy
na polceste, pričom platiť nájomné budú cez e-pay karty z jednorazového príspevku od štátu
a úspor od obcí. Podporíme aj výstavbu zamestnaneckých ubytovní – budú cestou von z osady
pre tých, ktorí sú aktívni, či už na úrovni aktivačných prác alebo na úrovni zamestnania v medzitrhu
práce, či na otvorenom trhu práce.
Sociálne ubytovne budú primárne stavané z EÚ fondov, žiadatelia o NFP budú predovšetkým obce,
ale aj mimovládne organizácie a neziskovky.
Presadíme možnosť výstavby zamestnaneckých ubytovní a to tak, že zamestnávateľ, ktorý zamestná
dlhodobo nezamestnaných zo SVS, bude môcť požiadať o eurofondy na výstavbu ubytovne. V týchto
ubytovniach sa bude platiť nájomné a budú fungovať ako bytové bunky aj pre rodinu zamestnanca.
Toto vnímame ako jeden zo spôsobov, ako rozbíjať osady.
Rodina alebo jednotlivec, ktorý nezabezpečí dôstojné bývanie svojim deťom za predpokladu toho,
že bude mať k dispozícii nástroje ako svoje bývanie „poľudštiť“, príde o príspevok na bývanie,
nebude ho poberať.
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Zdravie
Zdravotnú prevenciu budú zabezpečovať zdravotní asistenti v komunitných centrách – budú
zamestnancami regionálnej štruktúry ministerstva a budú spolupracovať s miestnymi
všeobecnými lekármi. Zdravie detí, ich fyzický aj psychický vývoj, budú spolu s pediatrami
zabezpečovať odborníci z CVI. CVI bude fungovať ako terénna služba poskytovaná v pravidelných
časových intervaloch v rámci komunitného centra v každej SVS.
Zavedieme dobrovoľnú bezplatnú sterilizáciu pre ženy aj mužov po 35-tich rokoch s troma deťmi,
resp. pre ženy aj mužov po 4 deťoch bez obmedzenia veku. Pre ženy zo SVS po troch deťoch bez
obmedzenia veku presadíme bezplatné zavedenie vnútromaternicového telieska.
Osobitne sa zameriame na „deti, ktoré majú deti“, teda na mladistvé matky, ktoré svoje
prvé dieťa privádzajú na svet už aj od 12 – tich rokov. Týmto mladým matkám navrhneme
možnosť bezplatného zavedenia vnútromaternicového telieska už po prvom dieťati bez
obmedzenia veku.
Prípady, keď majú deti deti, obmedzíme zavedením už spomínaných reštriktívnych opatrení –
nepriznaním nároku na príspevok pri narodení dieťaťa pre maloletú matku.
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E-pay karty
E-pay karty – cesta k mikropôžičkám,
k životu bez dlhov a k potieraniu úžery
Zmyslom fungovania E-pay kariet je vyplácanie všetkých sociálnych dávok pre ľudí v SVS
bezhotovostne a na dennej báze. Každému poberateľovi dávky v hmotnej núdzi, resp. poberateľovi
dávky zo SVS, zriadime bezplatný bankový účet.
K výplate dávky v hmotnej núdzi a všetkých príplatkov k nej bude dochádzať nie na mesačnej,
ale na dennej báze. Takto budú môcť ľudia zo SVS hospodáriť s dávkou a využívať ju na to, na čo
je zákonom určená – na základné potreby pre seba a svoju rodinu. Cieľom je, aby dávku v hmotnej
núdzi neminuli hneď v prvý deň, a aby ich deti po zvyšok mesiaca nehladovali.
Príspevok na bývanie, aj keď nebude priamo súčasťou dávky v hmotnej núdzi, bude striktne
vyplácaný bezhotovostne. To nám umožní efektívne bojovať s neplatičstvom. Ľuďom zo SVS zároveň
takéto vyplácanie účelovo viazaného príspevku umožní čerpať mini hypoúvery na bývanie.
Keďže v SVS obmedzíme prístup k hotovosti, E-pay karty sa stanú aj účelným nástrojom
v boji proti úžere.
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Skratky
CVI

| Centrum včasnej intervencie

SVS

| Sociálne vylúčené spoločenstvá

SPODaSK | Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
OČTK

| Orgány činné v trestnom konaní

CPPPaP

| Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

NFP

| Nenávratný finančný príspevok

KC

| komunitné centrum

MRK

| marginalizované rómske komunity

ESF

| Európsky sociálny fond

Vydalo Komunikačné oddelenie strany
Sloboda a Solidarita, november 2017

