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RIEŠENIA PRE 
SAMOSPRÁVY
A REGIÓNY

Obyvatelia a samosprávy obcí, miest a regiónov čelia zhoršujúcej sa do-
stupnosti služieb, komplikovanosti, nekoordinovanosti a celkovej dezin-
tegrácii zdravotných a sociálnych systémov starostlivosti.

Zdravotné a sociálne potreby obyvateľov nie sú uspokojované v dosta-
točnej miere čo spôsobuje ich rastúcu nespokojnosť.

Tento trend pokračuje a je zrejmé, že riešenie situácie v rámci celoštát-
neho zdravotného a sociálneho systému je v nedohľadne.

Bez aktívneho zapojenia miestnych a regionálnych samospráv sa situá-
cia nezlepší. Je načase prevziať iniciatívu a zodpovednosť, začať spolu-
pracovať a profesionalizovať rozvoj a integráciu zdravotných, sociálnych 
a komunitných služieb v regiónoch.

Problematika zdravotných a sociálnych služieb je zložitá, avšak dnes už 
existuje dobré profesionálne riešenie na to, ako môžu samosprávy zabez-
pečiť lepšie zdravotné a sociálne služby pre ľudí vo všetkých regiónoch.

V ROZVOJI A INTEGRÁCII ZDRAVOTNÝCH,

SOCIÁLNYCH A KOMUNITNÝCH SLUŽIEB



PROGRAM ROZVOJA 
A INTEGRÁCIE
zdravotných, sociálnych a komunitných
služieb v regióne.

NAŠE RIEŠENIE PRE SAMOSPRÁVY A REGIÓNY

Iniciatíva Zdravé Regióny realizuje v spolupráci so samosprávami a re-
giónmi Program rozvoja a integrácie zdravotných, sociálnych a komunit-
ných služieb v regióne.

Program je zameraný na zavedenie nových funkcií, vybudovanie perso-
nálnych kapacít, financovanie projektov rozvoja služieb, infraštruktúry 
a ľudských zdrojov.

Po realizácii Programu sú samosprávy a regióny schopné profesionál-
ne a účinne pomáhať obyvateľom aj poskytovateľom služieb v regióne 
pri koordinácii, prepájaní a riešení problémov, ktoré sú prekážkou do-
stupnosti, efektívnosti a kvality širokého spektra zdravotných, sociálnych 
a komunitných služieb.

Zavedenie a úspešné fungovanie nového modelu rozvoja a integrácie 
zdravotných, sociálnych a komunitných služieb v regióne (Model Zdra-
vé Regióny) prinesie obyvateľom novú pozitívnu skúsenosť a v konečnom 
dôsledku zlepšenie ich zdravotného stavu, sociálnej situácie, životnej 
pohody a celkovej kvality života.

Program je kombináciou vzdelávania, poradenstva a outsourcingu zo-
stavenou na mieru z jednotlivých modulov podľa individuálnych potrieb 
regiónu.

MODEL
ZDRAVÉ
REGIÓNY ROZVOJ

A INTEGRÁCIA 
SLUŽIEB

ZDRAVOTNÝ
SYSTÉM

SOCIÁLNY
SYSTÉM

SAMOSPRÁVY

Financovanie a poskytovanie 
služieb zdravotnej starostlivosti
a podpory zdravia

Financovanie
a poskytovanie 

sociálnej starostlivosti

Financovanie
samospráv a poskytovanie 

komunitných služieb



VZDELÁVACIE MODULY 
Programu rozvoja a integrácie zdravotných, sociálnych 
a komunitných služieb v regióne.

Integračné 
služby a roz-
vojové aktivity 
v regióne

Modul A1

Komunikácia 
a manažment 
vzťahov

Modul B1

Poskytovanie 
služieb Podpo-
ry Zdravia

Modul D1

Strategický 
Workshop

Modul W1

Cieľové skupi-
ny obyvateľov 
a posúdenie 
ich potrieb

Modul C1

Zber, spraco-
vanie a vy-
hodnocovanie 
údajov

Modul B2

Plánovanie 
a Manažment 
Rozvoja 
a Integrácie 
služieb. Nasta-
venie modelu 
spolupráce 
samospráv

Modul E1

Inovačný
Workshop

Modul W2

Komunitný plan 
rozvoja služieb 
v regióne

Modul C2

Technologic-
ké nástroje 
v procesoch 
rozvoja služieb 
a integrácie 
starostlivosti

Modul B3

Infraštruktúra, 
architektúra 
a urbanizmus 
v rozvoji a in-
tegrácii služieb 
a zdravia
populácie.

Modul F1

Workshop 
zameraný na 
výmenu
skúseností

Modul W3

Nástroje na 
podporu roz-
voja služieb 
a integrácie 
starostlivosti

Modul C3

Plánovanie, 
riadenie a fi-
nancovanie 
rozvojových 
projektov

Modul B4

Udržateľný
rozvoj obcí, 
miest
a regiónov

Modul F2

Workshop
zameraný
na špecifickú 
oblasť

Modul W4
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 Sme nezisková iniciatíva odborníkov na rozvoj a integráciu
 zdravotných, sociálnych a komunitných služieb v regiónoch
 založená v roku 2016.

 Zaoberáme sa rozvojom a integráciou zdravotných, sociálnych 
 a komunitných služieb pre obyvateľov v regiónoch rôznej veľkosti, od 
 mikroregiónov cez mestá, mestské oblasti až po samosprávne kraje. 
 Pracujeme vždy v spolupráci so samosprávami.

 V rámci Modelu Zdravé Regióny vyvíjame a aplikujeme systémové 
 riešenia regionálneho rozvoja a integrácie služieb navrhnuté na mieru
  slovenským podmienkam s využitím dlhoročných skúseností slovenských 
 a medzinárodných expertov.

 Sme otvorená platforma pre odborníkov a samosprávy zameraná na 
 výmenu skúseností, interdisciplinárnu spoluprácu, inovácie a transfer 
 poznatkov.

 Sme kompetenčné a školiace centrum.

 Informujeme, vzdelávame, radíme, riešime a realizujeme.

 Budujeme zdravú budúcnosť vášho regiónu.

O INICIATÍVE
ZDRAVÉ REGIÓNY

INICIATÍVA ZDRAVÉ REGIÓNY
Vzdelávanie / Konzultácie / Outsourcing Kurzy / Workshopy / Semináre / Konferencie 

Agentúry rozvoja a integrácie služiebCentrá zdravia / CIZS / CIS / Psychosociálne centrá / ... 

Financovanie Rozvoja Služieb / Ľudských zdrojov / Infraštruktúry Regionálny manažment zdravia 

Kompetenčné a školiace centrum Dlhodobá / Komunitná / Regionálna / Integrovaná Starostlivosť 

Model Zdravé RegiónyUdržateľný rozvoj obcí, miest a regiónovPolitiky / Služby / Infraštruktúra 


