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HANDISSIG, ODŠTARTOVAL !
"Žiť úplne samostatne" je silným zámerom stratégie EÚ v oblasti zdravotného postihnutia, aby ľudia
so zdravotným postihnutím mali rovnaké práva rozhodnúť sa a rovnaký stupeň kontroly svojho
každodenného života ako iní občania.
Ešte aj v súčasnej dobe sú poskytovatelia sociálnych služieb verejného záujmu nedostatočne vzdelaní
a aj keď absolvovali nejaký neberie do úvahy špecifickú situáciu zdravotného postihnutia. Zdá sa, že
väčšina poskytovateľov služieb v domácnosti klienta nepozná rôzne typy zdravotného postihnutia a
ich dôsledky na každodenný život, neovládajú špecifiká starostlivosti o deti a dospievajúcu mládež,
ktorí majú zdravotné postihnutie, nepoznajú, akú úlohu zohrávajú v osobných plánoch/projektoch
ľudí so zdravotným postihnutím.
Projekt HANDISSIG, ktorý je spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania, Leonardo
partnerstvá má za cieľ vyškoliť ľudí pôsobiacich v sektore sociálnych služieb verejného záujmu, aby
boli schopní brať do úvahy špecifiká zdravotného postihnutia.
Partnerstvo združuje 4 partnerov: družstvo pre rozvoj zamestnanosti v sektore služieb starostlivosti
o človeka (Coopérative pour le développement de l’Emploi dans les services à la personne /CDE SAP /
Francúzsko), Združenie nevidiacich a zrakovo postihnutých Francúzska (Fédération des Aveugles et
Handicapés Visuels de France), Združenie inštitúcií a špecializovaných služieb pre dospelých a mládež
(Fédération des Institutions et Services Spécialisés d'Aide aux Adultes et aux Jeunes /FISSAAJ/
Belgicko) a Agentúru RRI, s.r.o (Slovensko).

PARTNERSTVO

CDE SAP je družstevná spoločnosť so sídlom v Marseille.
CDE SAP má dve oddelenia: oddelenie "poskytovania služieb" (Dolce Casa
Services), služieb pre rodinu, kvalitu života (v domácnosti alebo na
pracovisku), služby týkajúce sa bývania a prostredia pre život a
sprostredkovania a oddelenie “inovácií a rozvoja”, ktoré podporuje rozvoj
sektora služieb starostlivosti o človeka v regióne, v ktorom družstvo pôsobí.
Poskytujeme rady našim pracovníkom aby sme zvýšili ich profesionalitu prostredníctvom
vzdelávania, ktoré je zamerané na poskytovanie služieb špecifickej cieľovej skupine klientov:
ľuďom so zdravotným postihnutím, predovšetkým ľuďom so zrakovým postihnutím, starší
ľuďom a ľuďom závislým od pomoci iných fyzických osôb.
CDE-SAP, Actipôle 12-7, rue Gaston de Flotte , 13012 Marseille (Francúzsko) / www.cdesap.fr/ Kontakt: Thierry SARKISSIAN : cde-sap@orange.fr

Združenie nevidiacich a zrakovo postihnutých Francúzska (FAF),
založené v roku 1917 a od roku 1921 uznané za verejno-právnu
organizáciu) je združením 43 členských združení, čo je asi 6000
členov.
FAF si stanovilo za cieľ «morálne, intelektuálne a sociálne zlepšenie
všetkých nevidiacich vo Francúzsku a v zahraničí» (prvý článok
Stanov únie).
FAF zriadilo v roku 2009 vzdelávacie stredisko nazvané FAF Access Formation, ktoré
zamestnáva constitué d'une équipe pluridisciplinairtím odborníkov z viacerých disciplín od
rehabilitáciepo služby pre osoby s zrakovým postihnutím. Školíme odborných pracovníkov,
ktorí zabezpečujp rehabilitácie ľudí so zrakovým postihnutím a organizujeme školenia na
zvýšenie povedomia pri prijímaní ľudí so zrakovým postihnutím.
FAF, 58 avenue Bosquet – 75007 Paris (France) / www.faf.asso.fr
Kontakt: Céline CHABOT : c.chabot@faf.asso.fr
Združenie inštitúcií a špecializovaných služieb pre dospelých
a mládež (FISSAAJ) bolo založené v roku 1954 a má za cieľ:
•
Propagovať, podporovať a chrániť služby poskytované
ľuďom s fyzickým, psychickým alebo mentálnym postihnutím alebo
ľuďom nachádzajúcim sa v zložitej sociálnej situácii.

•
Zastupovať záujmy týchto ľudí a pomôcť im vykonávať ich úlohy v čo najlepších
podmienkach.

Vytvoriť sieť, ktorá prispeje k podpore integrácie najviac ohrozených ľudí do
spoločnosti a k ich individuálnemu alebo kolektívnemu rozvoju.
FISSAAJ má 354 nepretržitých služieb k 31.01.2012 (269 služieb pre dospelých - 85 služieb
pre mládež).
FISSAAJ, Chaussée de Boondael 6, 1050 Bruxelles (Belgicko)/ www.fissaaj.be
Kontakt: Christine LEFEVRE : christine.lefevre@fissaaj.be

Združenie právnických osôb Agentúra RRI, s.r.o pracuje v
Slovenska a poskytuje rady a vzdelávanie pre podniky.
rozvja mnoho partnerstiev v rámci európskych projektov,
rady slovenským organizáciám pri výmenach postupov

sieti na území
Agentúra RRI
kde poskytuej
a pri rozvoji

pomôcok.
Agentúra spolupraacuje s množstvom organizácií práve zo sociálnej oblasti.
Agentúra RRI, s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica (Slovensko)/ www.2ri.sk
Kontakt: Jana LEDNICKA : rri@slovanet.sk

Projekt HANDISSIG
Odhaduje sa, že v Európe žije 10 až 15 % populácie, ktorá má nejaké zdravotné postihnutie,
či je skoro 80 miliónov európskych občanov. Aj napriek pokroku, ktorý prineisol Európsky rok
zdravotne psotihnutých a ratifikácia dohody OSN o právach ľudí so zdravotným potihnutím,
ktorú Európska únia podpísala dňa 23. decembra 2010, stále konštatujeme, že niektoré
základné práva, zakotvené v Európskej zmluve o ľudských právach ako aj v revidovanej
Európskej sociálnej charte zostávajú pre mnoho ľudí so zdravotným postihnutím
nedostupné : právo na výchovu, prácu, rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo
na ochranu zdravia, ....
Na druhej strane, aj napriek narastajúcemu rozvoju sociálnych služieb verejného záujmu v
Európe, stále registrujeme skutočný nedostatok služieb v porovnaní so skutočnými
potrebami.
Cieľom projektu HANDISSIG je vyvinúť nástroje na zvýšenie povedomia, určené pre
zamestnávateľov a pracovníkov v sektore SSVZ, ktorých klientmi/prijímateľmi pomoci sú
ľudia s určitými nedostatočnosťami, predovšetkým zrakovým postihnutím. Tieto nástroje im
umožnia ponúknuť poskytovateľom SSVZ informácie a vzdelávanie skôr ako začnú služby
u občanov vykonávať.
Tento projekt sa v prvom rade zameriava na pracovníkov zo sektoru SSVZ, ale môže byť
rozšírený aj o pracovníkov iných sektorov činností, ktoré sú v kontakte s ľuďmi so
zdravotným postihnutím.

