PROJEKT LEONARDO DA VINCI PARTNERSTVÁ
«HANDISSIG» VZDELÁVANIE

PRACOVNÍKOV SEKTORA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VEREJNÉHO ZÁUJMU

NA UVEDOMENIE SI ŠPECIFÍK ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA»

Projektové stretnutie
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Koordinátor projektu - Coopérative pour le développement de l’emploi dans les services à la
personne

Štvrtok, 5. júna 2014
Účastníkov tohto nadnárodného stretnutia projektu «Handissig» privítala Jana LEDNICKÁ,
riaditeľka Agentúry RRI, s.r.o.
Nachádzame sa v Trenčianskom kraji. Mesto Považská Bystrica má okolo 40 000 obyvateľov,
celý okres 60 000.
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Starý okres bol rozdelený na 3 nové okresy z politických dôvodov. Slovensko bolo rozdelené
na 80 okresov (predtým ich bolo 43). Je to časť krajiny, ktorá hraničí s Českou republikou a
má blízko do Poľska. Je to prvý hornatý kraj smerom od Bratislavy.
Odsúhlasenie súboru pomôcok
Chýba hárok s popisom lebečného traumatizmu. FAF sa skontaktovalo a Handéom,
združením do ktorého práve vstúpila a požiadala o dovolenie využívať niektoré
prvky/dokumenty, ktoré spracovalo.
Céline dopracuje tento hárok.
Logo «autismu»: po vykonaní prieskumu sme zistili, že logá sú v každej krajine iné. Logo,
ktoré navrhli Belgičania bolo použité počas medzinárodnej európskej konferencie a zdá sa,
že sa v Európe často používa. Preto ho použijeme aj my.
V hárkoch zhrnutia: opraviť francúzske znenie v bodoch, v ktorých treba byť obozretný: «je
dôležité» namiesto «má dôležitosť».
Pozor, treba doplniť logo Awiph na hárok intelektuálnej nedostatočnosti.
Do súboru pomôcok treba doplniť jeden list, kde sa uvedú všetci partneri ako aj všetci
miestni partneri. Každý partner môže navrhnúť prvky, ktoré si želá, aby sa objavili
uverejnené v pomôckach. Každý, kto sa zoznámi s touto pomôckou, môže mať prístup k
informáciám týkajúcim sa všetkých krajín partnerov.
Aké informácie umiestniť:
Verejné informácie: verejné a správne organizácie. Treba tam vysvetliť aj fungovanie každej
krajiny?
 Rozhodnutie: každá krajina navrhne jeden zoznam partnerov
Meno (plný názov) – Logo – internetová stránka partnerských organizácií každého
projektového partnera, ktoré chce zverejniť na zozname.
Tieto údaje musia byť poslané najneskôr do 25. júna 2014. Treba bezpodmienečne dodržať
tento timing, aby Slovensko mohlo začať prekladať dokumentáciu.
Do zajtra rána musia byť všetky hárky v súbore pomôcok («malette») dokončené a FAF
dohliadne na vyčistenie Dropboxu, aby v ňom zostali len finálne hárky.
Treba dohliadnuť aj na to, aby hárky vzdelávania boli tiež ukončené do 25. júna 2014.
 Rozhodnutie o schválení súboru pomôcok:
o Prácu dokončí FAF
o Na posledné pripomienky sa čaká do piatku rána
o Hárok lebečný traumatizmus dokončí Céline
o Agence Wallonne ako odkaz vložiť aj do skladačky
o Stránka s bibliografiou v šanone a miestne agentúry a partneri
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o Priložiť súbor pojmov a odkazové linky a č. t. a mail
o Uviesť verejné organizácie existujúce v každej krajine
o Logo-stránka-tel.č.-názor (neuvádzať v centre)
o Zaslať do 25. júna
Plagát
Jedná sa o skladačku
o vreckový formát
o jedna verzia s kalendárom a jedna verzia bez neho
o Opätovne pozrieť veľkosť a veľkosť písma skladačky
o Pracovať v dokumente s typom písma Arial štandard
Ak ako sa partneri dohodli v marci, stránka «psychická nedostatočnosť» bude odstránená.
Návrh na vynechanie jednej strany na prevenciu a bezpečnosť v domácnosti.
Adaptácia plagátu pre miestnych partnerov/miestnymi partnermi
Internetové linky a odkazy si prispôsobí každý partner podľa vlastnej krajiny.
QR kód uvedie každá krajina svoj a tento bude slúžiť na okamžité prepojenie na internetovú
stránku, kde budú dostupné všetky nástroje vytvorené v projekte.
Je treba, aby partneri mali k dispozícii dokument v elektronickej podobe, aby mohli robiť
úpravy a vkladať vlastné/miestne údaje.
Thierry poskytne posledné odporúčania infografikovi a konečná verzia dokumentu bude
zaslaná na schválenie všetkým partnerom, ktorí potom opätovne pošlú konečnú verziu
s vloženými miestnymi údajmi (koniec júna ??).
Akčný plán diseminácie:
Je potrebné zaviesť do praxe jednotlivé kroky diseminácie.
Každý partner môže v záverečnej správe uviesť svoje zámery v difúzii, v propagácii … smerom
k najširšiemu publiku. Môže sa jednať o difúziu prostredníctvom mailu, počas nejakého
zhromaždenia kde partneri môžu informovať ľudí, ktorých by to mohlo zaujímať.
FAF navrhne pomôcku na spracovanie plánu komunikácie/diseminácie, ktorý umožní:
- byť efektívnejším,
- predpokladať skutočnú nadstavbu projektu
- umožniť určitú udržateľnosť
- napĺňať ciele projektov mobilít v Európe.
Aké pokračovanie v európskych projektoch?
Politika dotovania projektov sa zmenila. Malé výmeny s perspektívou budúcnosti v oblasti
politík európskych výmen.
FAF predložila jeden projekt Erasmus+ kde je medzi inými aj slovenský partner a AWIPH, po
skontaktovaní sa vo februári 2014.
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Aké činnosti v Paríži?
Záverečná konferencia v Paríži bude mať dvojaký obsah:
- v utorok popoludní: jedna časť bude disemináciou výsledkov: budú pozvané aj
externé organizácie, ktorým bude predstavený projekt a jeho výsledky
- v stredu dopoludnia: pilotný výbor.

KONIEC PILOTNÉHO VÝBORU DŇA 5. JÚNA 2014
Prezentácia pani Heleny Jakubovičovej
Organizácie poskytujúce starostlivosť o ľudí so zrakovým postihnutím na Slovensku:
- centrá špeciálnopedagogického poradenstva so zameraním na deti a žiakov so zrakovým
postihnutím
- špeciálne základné a stredné školy pre žiakov so zrakovým postihnutím
- rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
CŠPP sa zameriava na deti od 0 do 6 rokov, na žiakov do 15 rokov.
3 ministerstvá riešia problematiku zrakovo postihnutých ľudí
Integrácia sa môže diať v prirodzenom školskom systéme (v triede môže byť na počet
o jedného žiaka menej ak sú v nej najmenej 3 osoby so zdravotným postihnutím)
Preplácanie technických pomôcok (počítač)
Nezamestnanosť a vzdelávanie -> dostupnosť zamestnania ½ ( vo Francúzsku) na aké
povolania a orientovať?
Centrum reprodukcie vodiacich psov

Diskusia a otázky a odpovede po prezentácii
Centrá sú riadené 3 ministerstvami: ministerstvom zdravotníctva – školstva – práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Na Slovensku: stredné školy pre deti so zrakovým a sluchovým postihnutím od 15 rokov.
Nie sú špecializované školy pre iné typy zdravotného postihnutia takíto študenti sú
integrovaní do bežných škôl. Školy majú povinnosť integrovať deti s postihnutím a počet
žiakov v triede klesne o jedného žiaka na každých 3 žiakov s postihnutím.
Aké pomôcky využívajú ľudia so stratou zraku
- Už žiaci na základných školách môžu dostať «Perkinsov» stroj na písanie.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí prepláca náklady na jeho obstaranie, pričom
rodičia doplácajú 5 % ceny.
- Neskôr špecializované centrum radí rodičom pri výbere vhodného počítača (dotované
ministerstvom).
Vo Francúzsku majú ľudia so zrakovým postihnutím veľké problémy nájsť si premerané
zamestnanie. Napríklad v minulosti to boli pracovníci na telefónnych ústredniach, tieto
miesta však postupne zanikajú. Ako je to na Slovensku?
Centrum v Levoči ponúka vyučenie sa, nie maturitu, pre jej získanie treba študovať ešte
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ďalšie 3 roky. Podrobnejšie viď prezentácia- časť vzdelávanie.
Pracovné miesta sú dostupné najmä v špecifických povolaniach (zdokonalenie, osvojenie si
špecifických pomôcok, s ktorými sa pracuje.
Sme filmovaní regionálnou slovenskou televíziou, ktorá natočí reportáž a bude ju premietať
počas celého týždňa v správach z regiónu.

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov na Katolíckej univerzite v Ružomberku
Vystúpenie pána dr. Jozefa Pauka.

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov
3 typy vzdelávania
a. stredoškolské: vyučenie sa povolaniu ( 3 typy škôl)
b. zdravotnícke školy
c. Akademické školstvo
1. Sústavná príprava na povolanie – stredoškolské vzdelávanie
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci bola spočiatku založená pre
mladé dievčatá, ktoré sa mali stať opatrovateľkami, ale praktický život ukázal, že to nie je
dosť efektívne. V súčasnej dobe sa zmenila orientácia vzdelávania smerom k sociálnej
oblasti (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno –výchovný pracovník). Na
úrovni stredných škôl sú sociálni pracovníci pripravovaní predovšetkým na sociálnych
akadémiách.
2. Univerzity
Nie všetky typy odbornosti sú uznané prísne legálnym spôsobom, ale všetci ľudia majú
prístup k „sociálnym“ profesiám.
Rôzne vzdelávacie odbory
36 univerzít na Slovensku, z toho 20 verejných, 3 štátne a 13 súkromných
Na Slovensku 9 vysokých škôl pripravujúcich odborníkov pre sociálnu oblasť, včítane
Katolíckej univerzity v Ružomberku (pedagogická, filozofická, teologická fakulta, fakulta
zdravotníctva a Právnický inštitút)
Katolícka univerzita disponuje centrom doučovania pre študentov a to umožňuje napríklad
poskytnúť pomoc pre študentov, ktorí trpia nejakým postihnutím.
Takto môže univerzita konkrétne participovať a pomáhať integrácii a zamestnaniu ľudí so
zdravotným postihnutím. Ústne skúšky len pre osoby so zrakovým postihnutím
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3. Celoživotné vzdelávanie
Trh je liberalizovaný – množstvo poskytovateľov (vrátane stredných a vysokých škôl),
rozmanitý,
Akreditované aj neakreditované kurzy
V SR akreditovaných viac ako 10 tisíc kurzov a programov, 30 kurzov s názvom sociálna
práca, 11 kurzov sociálne poradenstvo a 300 kurzov zameraných na všeobecné poradenstvo

Zariadenie podporovaného bývania
Prezentácia služieb zariadenia podporovaného bývania, pani Katarína Ondejčíková, vedúca
oddelenia sociálnych služieb v domove sociálnych služieb Nádej v Dolnom Lieskove
Viď. Powerpointovú prezentáciu

-

Zariadenia podporovaného bývania
o definovaní v zákone 448/2008 Z.z.
o od 1.1.2014 zmena legislatívy
o klienti môžu zostať až do dôchodkového veku
o dohľad podľa počtu hodín alebo úkonov
o školenie na poskytovanie špecifického poradenstva
o zavedenie doškoľovania pracovníkov (podľa jednotlivých funkcií)
o kvalita služieb – európsky projekt (14 krajín)
o dodržiavanie určitých princípov (administratívne postupy)
o voľnočasové aktivity

Jedná sa o ľudí (mužov) s ľahším mentálnym postihnutím.
Klientmi sú ľudia odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a cieľom je umožniť im život ktorý sa
čo najviac približuje «normálnemu» životu. Nie sú nariadené pravidlá, klient sa rozhodne,
ako chce žiť svoj život.
Slovo «dohľad» znamená jednoducho len pomoc v bežných životných úkonoch, je stanovený
počet úkonov, ktoré daný klient potrebuje.
Dohľad je celoživotný, nakoľko prevažná väčšina klientov sú osamelo žijúci ľudia a nemajú
inú formu pomoci, prítomnosť alebo pomoc/rady od rodiny alebo príbuzných, …
Cieľom je dohliadať aj na ich osobný rozvoj (plán osobného rozvoja).
Sociálni pracovníci, ktorí sa o nich starajú, navštevujú vzdelávanie a naučili sa robiť
individuálne plány rozvoja pre každého klienta. Potom absolvovali vzdelávanie v Bratislave
a v súčasnej dobe sa školia na poskytovanie špecifických rád/poradenstva.
Inštitút celoživotného vzdelávania pripravil pre nich kurz na objednávku, odpovedajúci na
potreby združenia.
Partner veľkého európskeho projektu, ktorého cieľom je dosiahnuť zmenu v poskytovaní
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služieb pre ľudí s postihnutím.
Pre sociálnych pracovníkov, ktorí prišli z klasických zariadení, je poskytované zaškolenie, aby
klienti mohli žiť vo väčšej slobode a prevziať viac zodpovednosti.

Piatok 6. júna 2014
Šírenie dokumentu «Akčný plán diseminácie» ( viď. rozdávaný dokument)
o Novinové články v tlači
o Seminár prezentácie výsledných dokumentov (Paríž, júl 2014)
Cieľ: zabezpečiť udržateľnosť projektu, práca s miestnymi partnermi
Táto činnosť nie je nijako dotovaná. Preveriť v AWIPH ako je to v Belgicku?
Pre FAF a bude v prvom rade jednať o zvýšenie povedomia u tých organizácií, ktoré
poskytujú služby v domácnosti prostredníctvom siete HANDEO, do ktorej FAF vstúpila.
Programové obdobie 2014-2020 pre LLL je Erasmus+.
Finančné pravidlá sa zmenili, prevažná väčšina položiek je určená paušálmi. Finančná
spoluúčasť by mala byť nižšia.

Odporúčania pre záverečnú správu
Administratívny koniec projektu je 31. júl 2014. Záverečné správy je treba zaslať do 30
septembra.
Predkladateľ projektu (CDE SAP) spracuje prvú, spoločnú časť záverečnej správy, ku ktorej sa
partneri vyjadria, pretože musí byť u všetkých identická.
Každý partner potom samostatne vyplní druhú časť.
Každý partner musí vyplniť svoj osobný už predvyplnený priestor v databáze EST a vložiť tam
dokumenty «záverečnej bilancie».
Je lepšie vykonať práce skôr, aby sa partner neocitol v ťažkej situácii. Je potrebné, aby správa
a databáza boli uzavreté včas, začiatkom alebo v polovici septembra (optimálne medzi 15.
a 20. septembrom).
Pozor, podpisujte modrým perom a nezabudnite na pečiatku organizácie!
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