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

HANDISSIG VO FRANCÚZSKU …
Štvrté nadnárodné zhromaždenie sa konalo v dňoch 10. a
(Francúzsko).

11. októbra 2013, v

Marseille

Účastníci stretnutia mali príležitosť nechať si vysvetliť francúzsky kontext poradenských služieb a
pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré sú poskytované vo Francúzsku.
Pani Céline MANCA, z družstva CDE-SAP, vysvetlila politiky uplatňované v prospech osôb so
zdravotným postihnutím vo Francúzsku, objasnila, aké subjekty túto politiku realizujú, okresné
inštitúcie pomoci ľudí so zdravotným postihnutím, zabezpečenie a financovanie ich udržania v
domácnosti.
Jadrom tohto stretnutia bola téma zrakového postihnutia.
Viacerí rečníci vysvetlili ich pozíciu a pole pôsobenia: FAF-LR (Zväz nevidiacich a slabozrakých
Francúzska – kraj Languedoc Roussillon), hnutie Mouvement Parcours Handicap 13 a Handéo 13.

Pán Pierre PETIT (riaditeľ) a pani Sophie NOGUESOVÁ (vedúca oddelenia) z FAF-LR najskôr vysvetlili,
aké sú jednotlivé zrakové chyby a ich dôsledky.
Účastníci stretnutia si takto mohli odskúšať situáciu slabého zraku a použiť okuliare na simuláciu
situácie.

Potom nám združenie FAF-LR predstavilo: vlastné združenie, ktorého predmetom pôsobenia je
poskytovanie vzájomnej pomoci a solidarity v prospech slepých alebo ťažko zrakovo postihnutých
osôb akéhokoľvek veku.
Poslanie toho združenia má viacero podôb:
• Podporovať integráciu nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých osôb do prirodzeného
prostredia;
• Informovať verejnosť a médiá prostredníctvom publikácií;
• Informovať odborníkov z oblasti zdravotníctva, výchovy, sociálnej práce a sociálne a
profesijné organizácie;
• Vytvárať a riadiť akékoľvek zariadenia, služby a opatrenia, ktoré by prispeli k možnosti
školskej dochádzky, odborného vzdelávania, adaptácie prostredia, v ktorom žijú, dostupnosť
získania práce a všeobecne sociálnej integrácie pre nevidiace osoby a osoby s ťažkým
zrakovým postihnutím.

A nakoniec bol predstavený rámec pôsobnosti FAF-LR: združenie podporovateľov, s aktívnym
životom, a taktiež združenie ktoré riadi určitý druh služieb:
- služby pre deti a pre ich rodiny: SPRMD (Služby pomoci pre rodiny s malými deťmi , pre deti
od 0 do 3 rokov) a SPNSPDDM (Služby pomoci pri nadobudnutí samostatnosti a školskej
integrácii, pre deti a dospievajúcu mládež od 3 do 20 rokov)
- služby pre dospelých: SAMSAH 34 (Služby medicínsko-sociálnej pomoci pre dospelých ľudí so
zdravotným postihnutím), SAPPA, špecifické jednorázové služby pomoci, odborné
vzdelávanie, …
- vzdelávanie pre odborných pracovníkov starajúcich sa o starších ľudí,
- …

Pán Benjamin HUSSY a pani Martine VERNHES (zo
školy pre vodiacich psov v kraja Bouches du RhôneGard-Vaucluse)
následne
predstavili
hnutie
Mouvement Parcours handicap 13.
Poslaním Hnutia postupu osôb so zdravotným
postihnutím 13 = odvolávka na okres Marseille
(Mouvement Parcours Handicap 13) je umožniť
fungovanie sociálnej siete zdravotného postihnutia medzi:
 združeniami združujúcimi ľudí so zdravotným postihnutím alebo rodín,
 združeniami riadiacimi zariadenia a služby
 partnermi pôsobiacimi pre a s ľuďmi so zdravotným postihnutím
pre projekty životných plánov ľudí so zdravotným postihnutím.
Združuje 130 organizácií a zariadení rôzneho zamerania pokrývajúcich všetky druhy zdravotného
postihnutia, uplatňujú logiku spoločnej kultúry, vzájomného odovzdania si kompetencií
a harmonizácie postupov.

Nakoniec pán Benjamin HUSSY predstavil projekt Handéo, ktorý má 4 smery pôsobenia:
- labelu cap’handéo
- zriaďovanie miestnych pólov informačných zdrojov
- národné observatórium pomoci ľuďom
- vzdelávanie odborných pracovníkov.

Súbor pomôcok na zvýšenie povedomia zamestnávateľov a
pracovníkov pôsobiacich v sektore SSVZ
Po spracovaní inventúry pomôcok, praktických postupov a vzdelávania, ktoré berú do úvahy
zdravotné postihnutie v sektore SSVZ, teraz partneri pracujú na vytvorení súboru pomôcok (malette)
na zvýšenie povedomia zamestnávateľov a pracovníkov pôsobiacich v sektore SSVZ.
Partneri sa dohodli, že sa nebudú obmedzovať len na uvedenie zoznamu pomôcok a organizácií
/vzdelávacích centier. Súbor pomôcok (la mallette) by mal byť v prvom rade sám osebe nástrojom na
zvýšenie povedomia, dosť všeobecný a mať «pútavú» podobu.
Hárky budú spracované do najbližšieho stretnutia.
Hárky spracované podľa jednotlivých druhov postihnutia a chorôb budú obsahovať hlavné informácie
týkajúce sa:
- Predstavenia zdravotného postihnutia/choroby a jeho/jej dôsledkov
- Dopad na život v domácnosti
- Hlavné princípy starostlivosti a pomoci v domácnosti
- Prevencia rizík/na čo treba byť ostražitý

Stretnutie v Belgicku, v dňoch 6. a 7. februára 2014 …

