PROJEKT LEONARDO DA VINCI PARTNERSTVA
«HANDISSIG» VZDELAVANIE

PRACOVNÍKOV SEKTORA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VEREJNÉHO ZÁUJMU

NA UVEDOMENIE SI ŠPECIFÍK ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA»

Zápis zo stretnutia projektu
10. – 11. októbra 2013
Marseille, Francúzsko
Účastníci stretnutia:
 Družstvo pre rozvoj zamestnanosti v
službách starostlivosti o človeka
/Coopérative pour le développement
de l’Emploi dans les services à la
personne/ (CDE SAP) – Francúzsko

 Zväz inštitúcií a špecializovaných
služieb pomoci pre dospelých a
mládež /Fédération des Institutions
et Services Spécialisés d'Aide aux
Adultes et aux Jeunes/ (FISSAAJ) Belgicko
 Zväz zrakovo postihnutých Francúzska
/Fédération des aveugles et
handicapés visuels de France/
(FAF) - Francúzsko
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Účastníkov tohto nadnárodného stretnutia projektu
pracovníci CDE SAP.

«Handissig»

prijalo vedenie a

Predstavenie sa účastníkov stretnutia osobne.
Slova sa ujal Thierry Sarkissian, vedúci oddelenia rozvoja CDE SAP (vedúci partner projektu) a
pripomenul program pripravený na toto stretnutie.
Prebratie otázky komunikačných aktivít
Céline Chabot predstavila newsletter č. 2, ktorý partneri odsúhlasili. Tretí newsletter bude
spracovaný do konca novembra 2013. Predstaví sa v ňom napredovanie projektu a stretnutie
v Marseille.
Prebratie otázky hodnotenia a priebežnej správy
Slovenská agentúra odobrila správu a poukázala na nízky počet realizovaných mobilít.
Belgická agentúra odsúhlasila priebežnú správu.
Francúzska agentúra odsúhlasila obe priebežné správy, podčiarkla vykonanú prácu, hoci
partnerstvo pracuje v redukovanom počte, dať pozor na objem mobilít, overiť logá, …
Prebratie otázky súboru nástrojov na zvýšenie povedomia určených pre zamestnávateľov
a pracovníkov v sektore SSIG
Počas predchádzajúceho stretnutia sa partneri dohodli, že sa nebudú obmedzovať len na
popísanie zoznamu nástrojov a organizácií/vzdelávacích stredísk. Súbor nástrojov by mal byť
v prvom rade nástrojom na zvýšenie povedomia sám o sebe, dosť všeobecný a v «pútavej»
forme.
Vôbec sa nejedná ani o napodobenie toho, čo už bolo urobené.
FISSAAJ predstavila nástroj na zvýšenie povedomia l’AWIP, FAF svoju brožúrku, ktorú
spracovala, …
Partnerstvo sa dohodlo, že nástroj bude podávať len základné informácie vo forme hárku:
- FAF: spracuje hárok o zrakovom postihnutí
- RRI: hárok o Alzheimerovej chorobe
- FISSAAJ: hárky autizmus, mentálne a psychické postihnutie
Každý hárok by mal mať rovnakú štruktúru:
- Predstavenie zdravotného postihnutia a jeho dôsledkov
- Dopad postihnutia na život v domácnosti
- Hlavné princípy opatrovania/ošetrovania a pomoci v domácnosti
- Prevencia rizík/na čo treba byť opatrní
(Viď priložený vzor)
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Pierre PETIT dodáva, že súbor pomôcok by mal mať ako doplnok aj «návod na použitie», aby
bol dostupný pre všetkých ľudí.
V službách SSIG sú pracovníci často veľmi nízko kvalifikovaní, málo školení.
Vyškoliť ich = dodať im vyššiu hodnotu.
Netreba tiež zabúdať na to, že v organizáciách majú zamestnanci určité «pohodlie» pretože
pracujú v tíme, s lekárom, s psychológom, …
Pokiaľ sa služba poskytuje v domácnosti pacienta, opatrovateľ/ošetrovateľ ju vykonáva
najčastejšie sám, je poslaný k tejto osobe a musí čeliť problémom a situáciám, ...
Bolo dohodnuté, že hárky budú spracované do konca roka 2013 každým partnerom.
Návrhy
Je dôležité, aby sme brali do úvahy v našom prístupe tri rôzne pohľady:
- zamestnávatelia: obmedzenia
- zamestnanci: prístup človeka
- využívatelia: očakávania
Bolo by vhodné, kedy sa poukázalo na hlavné body, na ktoré treba byť opatrný a uviesť aj
odporúčania ako im predchádzať.
Nasledujúce stretnutie je stanovené na termín 6. a 7. februára 2014 v Belgicku (miesto bude
upresnené: Namur a/alebo Liège).

CDE-Sap Céline MANCA
Francúzska národná a okresná politika zdravotného postihnutia/ udržanie ľudí v
domácnosti
Viď prezentácia v Dropboxe

FAF – Languedoc Roussillon – Pierre PETIT / Sophie NOGUES
Prezentácia zväzu nevidiacich okresu FAF-LR a jeho poslania vzdelávania v organizáciách
poskytujúcich služby starostlivosti o človeka/ domovoch dôchodcov
Viď prezentácia v Dropboxe

Handéo 13/ Postup 13 – Benjamin HUSSY / Martine VERNHES
Prezentácia 2 opatrení
Viď prezentácia v Dropboxe
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