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HANDISSIG, koniec jedného projektu …
Čoskoro to budú dva roky, čo spoločnej pracujeme na tomto peknom projekte …
"Žiť úplne samostatne", taký bol cieľ nášho projektu, ktorého skromnou ambíciou bolo ponúknuť
vzdelávanie o zdravotnom postihnutí ľuďom, ktorí pracujú v sektore sociálnych služieb verejného
záujmu (SSIG).
Po 8. nadnárodných stretnutiach, desiatkach návštev v rôznych zariadeniach poskytujúcich sociálnu
starostlivosť, bohatých a vycibrených diskusiách medzi partnermi, sme spokojní, lebo sme dosiahli
stanovené ciele.
4 organizácie mohli v prvom rade diskutovať, vzájomne sa obohatiť alebo učiť, nadobudnúť
vedomosti o téme poskytovania pomoci v domácnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Umožnili sme aj «učiacim sa», či už išlo o ľudí, ktorým sa poskytuje pomoc v domácnosti,
dobrovoľným opatrovateľom, či vedúcim sociálnych zariadení, … nájsť si čas a učiť sa od iných,
pochopiť riešenia ponúkané v iných krajinách, v inom kontexte, …
A nakoniec dokončiť pomôcky, ktoré budú odteraz šírené v maximálnej miere.

Záverečná konferencia

Záverečná konferencia projektu HANDISSIS sa konala v utorok 15. júla 2014 a zúčastnilo a na nej
viac ako 25 osôb. Konferencia bola príležitosťou obzrieť sa za dvoma uplynulými rokmi, zhodnotiť
realizovanú prácu a predovšetkým predstaviť vytvorené pomôcky 4 organizáciám, ktoré poskytujú
opatrovanie v domácnosti.

Európska inventúra pomôcok, postupov a vzdelávania existujúceho v rámci
uvedomenia si špecifík zdravotného postihnutia v povolaniach v SSIG
Správa prezentuje pripomenutie krátkeho kontextu každej krajiny z pohľadu vzdelávacích postupov v
povolaniach v SSIG a potom súbor hárkov s prezentáciou pomôcok alebo vzdelávania.

Súbor pomôcok na zvýšenie povedomia
zamestnávateľov a zamestnancov v sektore SSIG
Súbor hárkov je dosť všeobecným nástrojom na zvýšenie povedomia, tvorený hárkami s jednotlivými
druhmi zdravotného postihnutia alebo choroby.
Každý hárok sa skladá z niekoľkých rubrík:
- Prezentácia zdravotného postihnutia a jeho dôsledkov
- Dopad na život v domácnosti
- Hlavné princípy opatery a pomoci v domácnosti
- Prevencia rizík/na čo treba byť ostražitý

Vrecková skladačka so zhrnutím
Spracovaný bol vreckový formát plagátu, pomôcky, ktorá sumarizuje informácie, ktorý by mohol byť k
dispozícii pre každého opatrovateľa pracujúceho v domácnosti opatrovanej osoby. «Vreckový»
formát umožní, aby ho mal opatrovateľ vždy pri sebe, skutočná «pomôcka na rozpamätanie»
príkladov dobrej praxe a ostražitosti opatrovateľov.

Všetky tieto pomôcky sú k dispozícii vo francúzštine na internetovej stránke:
http://www.faf.asso.fr/nos-actions/projets-europeens/handissig
a v slovenčine na internetovej stránke :
http://www.2ri.sk

Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa s nami podieľali na tomto peknom dobrodružstve …

