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Doteraz realizované činnosti umožnili projektovým partnerom zoznámiť sa s novými postupmi pri
poskytovaní poradenstva a vzdelávania pre odborných pracovníkov pôsobiacich v sektore sociálnych
služieb verejného záujmu (SSVZ) a starajúcich sa o ľudí so zdravotným postihnutím a s pomôckami
na zvýšenie povedomia zamestnávateľov a pracovníkov v SSVZ.

HANDISSIG V BELGICKU …
Druhé nadnárodné zhromaždenie sa konalo v dňoch 20. a 21. marca 2013, v Namure e Bruseli
(Belgicko).
Účastníci zhromaždenia mali príležitosť oboznámiť sa
so službami poskytovanými belgickou organizáciou
«La passerelle = mostík». Tieto služby sú určené pre
dospelých ľudí (mužov aj ženy), ktorí trpia ľahkým
alebo stredným stupňom mentálneho postihnutia a
ktorí majú zároveň záujme nájsť si životnú náplň.
La Passerelle, ktorá je považovaná za jeden z krokov
pri tvorbe projektu životnej náplne, dáva týmto ľuďom
k dispozícii komunitný dom, bývanie s dohľadom,
službu, ktorú tu nazývajú «interakcia», ktorá zahŕňa
individuálne osobné poradenstvo, skupinové činnosti

spoločenského významu, stretnutia, voľnočasové aktivity, kultúrne podujatia.
Zahraničí účastníci mali možnosť diskutovať so zástupcami vedenia tejto organizácie, sociálnymi
pracovníkmi ako aj s prijímateľmi služieb/rezidentmi domu, ktorí podali svedectvo o ich
každodennom živote v tomto dome a poskytovaných poradenských službách. Táto organizácia
považuje vzdelávanie svojich zamestnancov za veľmi dôležitú vec (časť na konferenciách, seminároch
venovaných rôznej problematike, kde sa učia brať do úvahy zdravotné postihnutie: vyhlásenie o
zdravotnom postihnutí, zmierenie sa s postihnutím, sexuálne a citové vzťahy, uvedomovanie si
vlastného tela, …).

Počas tohto nadnárodného zhromaždenia vystúpila so svojim príspevkom pani Anne DASNOYSUMELL, lektorka školiaca ľudí poskytujúcich starostlivosť osobám s mentálnym postihnutím
v univerzitnom centre v Namure. Jej príspevok sa týkal témy, ako si uvedomiť jednotlivé špecifiká
pomoci blízkym ľuďom a rodičom, ktorí majú zdravotné
postihnutie.
Zástupcovia Valónskej agentúry pre ľudí so zdravotným
postihnutím boli na tohto zhromaždenie pozvaní aby
predstavili
jednotlivé
póly
(sektory)
nimi
poskytovaného vzdelávania.
Nakoniec zhromaždenia bola predstavená Európska
stratégia služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím na
roky 2010 - 2020 pánom Johanom Ten Geuzendam,
vedúcim jednotky
«Práva osôb so zdravotným
postihnutím» na Európskej komisii.

POTOM NA SLOVENSKU …
3. nadnárodné zhromaždenie bolo organizované v
dňoch 30. a 31. mája 2013 v Bratislave (Slovensko).
Toto stretnutie bolo príležitosťou oboznámiť sa s
činnosťou jediného špecializovaného zriadenia na
Alzheimerovu chorobu na Slovensku (« Centrum
MEMORY : - denný stacionár pre ľudí, ktorí žijú so
svojou rodinou, ktorým sú však poskytované služby
počas dňa (20 osôb denne); poradenské služby/
tréningy pre chorých ľudí; vzdelávanie odborníkov/
pracovníkov
v
problematike
demencie,
Alzheimerovej choroby; informovanie o chorobe,
sociálne služby; kognitívne tréningy. Účastníci sa mohli dozvedieť aké typy vzdelávacích kurzov toto
centrum ponúka pre rodiny, opatrovateľov a pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

Partneri projektu HANDISSIG sa oboznámili s rôznymi službami poskytovanými mestom Bratislava
prostredníctvom vystúpenia pani Mgr. Janky Dudoňovej – bývalej vedúcej oddelenia sociálnych
služieb na mestskom úrade. Preberané boli témy ako vzdelávanie opatrovateľov a požiadavky
zamestnávateľov (mestských/obecných úradov) týkajúce sa vzdelania opatrovateľov. Partneri sa
mohli zoznámiť aj so systémom povinného vzdelávania a kvalifikácie opatrovateľov a ošetrovateľov,
požadovaných zamestnávateľmi prostredníctvom diskusie s pani Dr. Annou Šuškovou, lektorkou
kurzov ponúkaných Červeným krížom a Univerzitou sv. Alžbety v Bratislave.

Európska inventúra pomôcok, postupov a existujúcich
vzdelávacích kurzov v oblasti uvedomovania si a bratia do
úvahy zdravotného postihnutia v povolaniach v SSVZ
V období január až máj 2013 pracovali partneri vo svojich vlastných krajinách na mapovaní pomôcok,
postupov a existujúcich vzdelávacích kurzov, kde sa dôraz kladie na uvedomenie si zdravotného
postihnutia v povolaniach sociálnych služieb verejného záujmu. Široké pole aktérov pôsobiacich v
sektore zdravotného postihnutia, verejných aj súkromných poskytovateľov, regionálnych, národných
aj európskych bolo predmetom skúmania/mapovania.
Táto inventúra, je dosť rôznorodá, v závislosti na situácii v jednotlivých krajinách. Prvým dôvodom je
fakt, že sektor SSVZ je v jednotlivých krajinách na rôznych stupňoch rozvoja. Druhým dôvodom je, že
aj zdravotné postihnutie je taktiež evokované rozlične, iný je legislatívny kontext,.....
Kombinácia týchto faktov, logicky, spôsobuje veľmi odlišnú situáciu medzi 3 projektovými krajinami.
Cieľom tejto práce ani tak nie je zostaviť úplný zoznam toho, čo v jednotlivých krajinách existuje ako
skôr identifikovať čo existuje na poli vzdelávania, aký je prístup k zdravotnému postihnutiu, čím sa
môžu inšpirovať zamestnávatelia v sektore SSVZ.
Správa uvádza krátke pripomenutie kontextu každej krajiny z pohľadu vzdelávacích postupov v
povolaniach SSVZ a potom sériu hárkov, ktoré prezentujú pomôcky alebo vzdelávacie kurzy.
Identifikované boli 4 rôzne prístupy ku vzdelávaniu:
- Prístup cez typ zdravotného postihnutia, kde je cieľom zvýšiť povedomie a lepšie si
uvedomiť zdravotné postihnutie pracovníkmi v sektore SSVZ
- Celkový prístup k povolaniu: poskytovanie služieb v domácnosti klienta, branie zdravotného
postihnutia do úvahy, …
- Tematický prístup zameraný na niektoré témy: komunikácia, vedenie rodiny, zvládanie
sexuality, …
- Krátkodobé vzdelávacie kurzy, ktoré však umožňujú získať prácu/zamestnanie.

Stretnutie v Marseille, v dňoch 10. a 11. októbra 2013 …

