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PROJEKT

1. ORGANIZÁCIA
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

2. NÁZOV PROJEKTU
Podpora začlenenia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom vzdelávacích aktivít 
o dokumente OSN  z r. 2006- "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím"

3. PARTNERI
Členská základňa AOZPO SR,  
Únia miest Slovenska, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, 
Bratislavský samosprávny kraj, 
Únia zamestnávateľských zväzov SR
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4.CIELE PROJEKTU
Dlhodobé ciele projektu:
• Na základe výsledkov prieskumu a analýzy, urobenej v r. 2007 v rámci projektu: "Kvalita v 

podporovanom zamestnávaní"  sa  ukázalo,  že  problematika  zamestnanosti  ľudí  s  ťažkým 
zdravotným postihnutím je stále aktuálna a že príčinou problémov je pretrvávanie bariérovosti 
prostredia,  nedostatočná  informovanosť  verejnosti,  najmä  zamestnávateľov  o možnostiach 
pracovného uplatnenia aj napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu, neuspokojivá situácia v 
príprave na vhodné povolanie a pod.  Medzitým stále dochádza k personálnej výmene na 
mnohých inštitúciách a ukazuje sa, že je veľmi užitočné, ak sa vzdelávacie aktivity opakujú a 
zúčastňujú sa ich aj občania, ktorých sa to bytostne dotýka. V rámci diskusií sa potom mnoho 
vecí môže obojstranne objasniť a vyriešiť k vzájomnej spokojnosti, v záujme zvýšenia kvality 
života ľudí so zdravotným postihnutím. Implementáciou dokumentu OSN - "Dohovor OSN o  
právach osôb so zdravotným postihnutím" z r. 2006 do činnosti zainteresovaných  inštitúcií 
zabezpečíme  efektívnu  podporu  sociálnej  a  pracovnej  habilitácie  a  rehabilitácie   a  tým 
integráciu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.  Projekt prispeje k  urýchleniu procesu 
debariérizácie životného prostredia (najmä škôl, zdravotných zariadení, budov verejného 
využívania a pod.), zvýšeniu dôslednosti pri kolaudácii nových stavieb, zvýšeniu tvorby 
pracovných príležitostí,  podpory tvorby podmienok  pre  včasnú intervenciu  u  detí,  aj  u 
dospelých po úraze, resp. pri chronických ochoreniach, ktoré vedú k trvalému zdravotnému 
postihnutiu.  

 
Krátkodobé ciele projektu: 
• zlepšenie  informovanosti  širokej  základne  zástupcov  občianskych  združení  ŤZPO  o 

dokumente OSN.
• príprava a  zabezpečenie  dostatočného množstva  informačného materiálu  pre  účastníkov 

workshopov  (dokument OSN "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím"; 
príručka z projektu LdV "Kvalita služieb pre osoby so zdravotným postihnutím", príručky pre 
tvorbu pracovných miest a prehľad aktuálnej legislatívy vo vzťahu k problematike integrácie 
ľudí so zdravotným postihnutím v SR);

• oboznámenie pracovníkov verejnej správy s aktuálnou situáciou ZŤPO v danej lokalite, 
najmä  vo  vzťahu  k  implementácii  dokumentu  OSN  "Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím";

• oboznámenie  pracovníkov  miestnych  samospráv  s  problematikou  integrácie  ľudí  so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti a s dokumentom OSN "Dohovor OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím";

• oboznámenie reprezentantov podnikateľských a zamestnávateľských zväzov s dokumentom 
OSN "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím"; s aktuálnou legislatívou a 
najmä s možnosťami tvorby vhodných pracovných príležitostí pre ŤZPO. 

5. CIEĽOVÁ SKUPINA a SKUPINY PROFITUJÚCE Z PROJEKTU
Cieľovou skupinou sú predovšetkým osoby so zdravotným postihnutím, zlepšenie kvality ich 
života a ich integrácia do spoločenskej a pracovnej aktivity napriek obmedzeniam v mobilite, v 
orientácii,  či v komunikácii. Jedného workshopu sa zúčastní cca 20 - 25 osôb (8 x 25 osôb), 
medzi ktorými budú zastúpení: 
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♦ cca 18 osôb so zdravotným postihnutím,
♦ 2 pracovníkov z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,  
♦ 2 zástupcov z miestnych úradov
♦ 3 zástupcovia z podnikateľskej sféry

Celosvetové prieskumy ukazujú, že počet osôb so zdravotným postihnutím narastá. Predlžuje sa 
ľudský vek, zvyšuje sa počet predčasne narodených detí a nízkou pôrodnou váhou a v dôsledku 
toho niekedy aj  s rizikovým psychomotorickým vývinom. Vďaka vedeckému, aj technickému 
pokroku v medicíne sa podarí zachrániť viac životov ako v minulosti a to ako detí, tak aj 
dospelých po ťažkých úrazoch, resp. darí sa udržať dlhšie pri živote aj chronicky chorých. 
Zdravotné postihnutie sa prejavuje najmä v poruchách mobility, orientácie a komunikácie, veľmi 
často pri zachovanej intelektuálnej schopnosti. Primeraná habilitácia a rehabilitácia môže navrátiť 
takýchto jedincov do plnohodnotného života. Toto je podstatou "Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím" a mal by byť  aj najvyšším záujmom spoločnosti. Je to dôležité 
nielen z hľadiska humanitného prístupu a rešpektovania ľudských práv, ale v čase negatívneho 
demografického vývoja aj z hľadiska ekonomického. Dobre spoločensky a pracovne začlenená 
osoba so zdravotným postihnutím sa stáva produktívnym členom spoločnosti, platiteľom daní a 
odvodov a tiež spotrebiteľom, pretože sama získa vyššie príjmy a lepšie môže zabezpečiť seba a 
svoju rodinu.

Zoznam členských organizácií AOZPO SR, ktorých zástupcovia a členovia budú absolvovať 
vzdelávanie podľa tohoto projektu:
  Asociácia Marfanovho syndrómu
AMS Vajnorská 54, 831 04 Bratislava
t.č.: 02/ 44257904; M - 0903 74 74 24
e-mail: marfan@mail.t-com.sk
e-mail: lukovicova@stonline.sk
  Autistické centrum Andreas
Galandova 7, 810 06 Bratislava
t.č. :02/ 54410907, M – 0907 323 338
e-mail : andreas@andreas.sk
  Cesta do života, o.z
Líščie údolie 69, 841 05 Bratislava 4
t.č.: 02/654 127 54
e-mail: kacerka@nextra.sk
  Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže (Spoločenstvo detských klubov 
zdravotne postihnutých detí a mládeže)
Ťahanovské riadky 23, 040 01 Košice
t.č.: 055/ 632 49 41
e-mail: detskyklub@yahoo.com
  Klub cystickej fibrózy
Lőfflerova 2, 040 01 Košice
t.č.: 055/ 633 80 31, M – 0902 958 904
e-mail: klubcf@klubcf.sk
  Klub Venuša - združenie žien po operácii rakoviny prsníka
Plickova 3, 831 06 Bratislava 3
t.č.: 02/ 207 006 69, M – 0903 919 610
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e-mail: m.vozarova@ba.netlab.sk
  Liga proti reumatizmu na Slovensku
Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany 1
t.č.: 033/ 76 23 511, M – 0905 445 82
e-mail predseda : rovensky@nurch.sk
e- mail tajomníčka: hrckova@nurch.sk
  Margarétka (občianske združenie pre zdravotne postihnuté deti a ich rodiny)
Kolpašská 6, 969 01 Banská Štiavnica
M – 0907 144 103 , 0902 460 678, 0949 715 114
e-mail: margaretka@margaretka.sk
  Nadácia pre pomoc ľudom s Rettovým syndrómom
Parková 760/3, 924 01 Galanta
t.č: 031/780 26 74, M – 0905 894 305
e-mail: rettsyndrome@stonline.sk
  Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
Tureň č.300, 903 01 Senec 1
t.č.: 02/ 45 91 81 88, M – 0907 151 278
e- mail: nezabudkaturen@nextra.sk
  Organizácia ŤTP a vozíčkarov v SR
Ľ.Okánika 6A, 949 01 Nitra 1
t.č.: 037/ 733 51 00, M - 0905 898 943
e- mail: vfranko@centrum.sk
  OZ Umenie pomoci
Mamateyova 10, 851 04 Bratislva 5
t.č.: 02/ 654 290 09, M – 0905 613 667
e- mail: anna.surovcova@chello.sk
e-mail: arthelps@isternet.sk
  Premeny-Slovenská asociácia pacientov a pac. organizácií pre duševné zdravie
“VAŠE ZDRAVIE“ NsP- Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
M - 0903 208 548
e -mail: eva.farbiakova@azet.sk
e - mail: premeny@azet.sk
  SLOVILCO Krušovská 1831/4, 955 01 Topoľčany
M – 0905 319 978
E – mail: cackoj@gmail.com
e- mail: slovilco@stonline.sk
  Spoločnosť Downovho syndrómu v SR
UPKM Limbova 14, 833 01 Bratislava 3
M – 0907 887 077
E – mail: rlezo@softip.sk
  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Nám. 1 mája č. 1, P. O. Box 89, Bratislava 1
M - 0915 703 709
E – mail : sposa@changenet.sk
  Spoločnosť pre pomoc paraplegikom
Záporožská 12, 851 01 Bratislava 5
t.č.: 02/ 63 83 86 74
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E – mail: studena@sjc.sk
  Spoločenstvo psoriatikov a atopikov
Kuklovská 3, 841 04 Bratislava 4
t.č.: 02/ 65 42 47 12 , M - 0905 456 002
E – mail: hurbanicova.terezia@stonline.sk
  Športinvalid
Šoltésovej 7, 040 01 Košice 1
t.č.: 055/ 67 80 04 9 M – 0915 916 125
  Slovenský zväz sclerosis multiplex
K. Čulena 12, 917 00 Trnava 1
t.č.: 057/ 44 93 113, M – 0918 636 623, 0903 204 902
E – mail: szsm@szm.sk
  Športový klub telesne postihnutých
Očovská 2, 851 02 Bratislava 5
t.č.: 02/ 63 83 81 95
  TEP - klub
Haburská 33, 821 01 Bratislava 2
t.č.: 02/ 43 33 58 41, M - 0905 781 302
  Slovenská spoločnosť celiatikov
Pribinova 2, P. O. Box D5, 921 01 Piešťany
t. č. : 033/762 31 94
e – mail: ssc@post.sk
e – mail: haberem@vuje.sk
  Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou v Košiciach
Šrobárova 2 Ústav hyg. LF UPJŠ, 044 00 Košice 1
M – 0908 543 668
e- mail: kvetoslava.rimarova@upjs.sk
  Združenie občanov AURA
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
M – 0907 531 908
E – mail: epilepsia@pobox.sk
  Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA
Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce 1
t.č.: 056/ 64 21 71 14, M – 0908 980 555
e- mail: integra@zoznam.sk
e- mail: jankahurova@zoznam.sk
    Združenie príbuzných a priateľov - RADOSŤ
Rastislavova 12, 040 01 Košice 1
t.č.: 055/ 678 27 38, M – 0905 588 014
E –mail: radost@mailbox.sk
  Združenie vojnových poškodencov Slovenska
Štefánikovo nábr. 7, 974 01 Banská Bystrica
t.č.: 048/ 41 53 495
  Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR
Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava 3
t.č.: 02/ 44 45 17 20
e- mail: nadacia@slovanet.sk

5



  Združenie pre pomoc mentálne postihnutým
Švabinského 7, 851 01 Bratislava 5
t.č.: 02/ 63 81 49 87 (68), M- 0905 709 557
E – mail : zpmpvsr@changenet.sk
  Zväz diabetikov Slovenska
Súťažná 18, 821 08 Bratislava 2
t.č.: 02/ 55 42 24 26 , M -. 0903 789 717
E – mail: zds.zds1@gmail.com
  Celoslovenské o.z. rodičov, príbuzných a priateľov ľudí s duševnými poruchami 
(OPORA)
Partizánska 9, 811 03 Bratislava
e- mail: kminichova@orangemail.sk
  Liga za duševné zdravie
Šefčenkova 21, 851 01 Bratislava
t.č. : 02 / 63 81 55 92
e – mail: sasa.fischerova@dusevnez.sk
  Otvorme dvere, otvorme srdcia o.z.
Šefčenkova 21, 851 01 Bratislava
t. č. 02 / 638 155 00
e- mail: odosba@stonline.sk
  Paralympijský výbor
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
t. č. 02 / 57 78 97 00
e-mail: spcoffice@spv.sk
  Občianske združenie Barlička
Prostejovská 38, 080 01 Prešov
www.barlicka.com
051/749 8850
  Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava
e- mail: spolocnost@alzheimer.sk 
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6. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
V r. 2006 bol Valným zhromaždením OSN prijatý nový dokument - "Dohovor OSN o právach osôb 
so  zdravotným  postihnutím",  ktorý  v  septembri  2007  podpísal  aj  prezident  SR. Na  základe 
predchádzajúcich  pozitívnych skúseností AOZPO SR pripravila projekt nového cyklu vzdelávacích 
aktivít, prostredníctvom ktorého zabezpečí čo najširšiu informovanosť kompetentných činiteľov 
(pracovníkov verejnej správy - sociálnych odborov príslušných Úradov práce, sociálnych vecí a 
rodiny,  pracovníkov samosprávnych orgánov, reprezentantov podnikateľských zväzov z danej 
lokality, za prítomnosti samotných občanov  so zdravotným postihnutím) o tomto  dokumente, 
ktorý po ratifikácii v NR SR bude predstavovať nielen morálno-politický, ale aj právny záväzok. 
Za týmto účelom pripravíme jeden celodňový workshop (spolu 8 workshopov), na ktoré prizveme 
zástupcov  reprezentantov  a  členov  špecifických  občianskych  združení  osôb  so  zdravotným 
postihnutím a príslušných Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,  zástupcov miestnych samospráv 
a  zástupcov  zamestnávateľských  zväzov.  V  prípravnej  fáze  sme  pripravili  pre  účastníkov 
informačné  materiály  (dokument  OSN "Dohovor  o  právach  ľudí  so zdravotným postihnutím"; 
príručku z projektu LdV "Kvalita  služieb pre osoby so zdravotným postihnutím",  príručky pre 
tvorbu  pracovných  miest  a  prehľad  aktuálnej  legislatívy  v  SR).  Workshopy  budú  realizované 
formou prednášok a následnej  diskusie o najaktuálnejších častiach  "Dohovoru...",  o osobných 
skúsenostiach a súčasnej situácii v oblasti integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do bežnej 
spoločnosti  z  pohľadu  jednotlivých  skupín,  zúčastnených  na  workshopoch.  Zodpovedným 
pracovníkom a koordinátorom prípravy a realizácie formálnej i obsahovej štruktúry workshopov 
bude Mgr. Peter Bódy, projektový manažér AOZPO SR a prezident AOZPO SR, MUDr. Mária 
Orgonášová PhD, čestná prezidentka AOZPO SR  bude odborným garantom projektu v oblasti 
výberu  lektorov  a  obsahovej  stránky  informačných,  študijných  materiálov  a  worshopov. 
Zodpovednosť administrátora, Barbory Belašičovej, administratívnej pracovníčky AOZPO SR bude 
spočívať v úkonoch spojených s účtovníctvom, poštovou a e-mailovou komunikáciou s cieľovou 
skupinou a partnermi projektu, ale tiež so zabezpečením priestorov, technického a materiálového 
vybavenia pre realizáciu projektu. 

Návrh harmonogramu aktivít: 
Priebežné aktivity : Pravidelná komunikácia a publikačné aktivity v printových a elektronických 
médiách so zameraním najmä na problémy s implementáciou „Dohovoru v jednotlivých 
regiónoch Slovenska“ Permanentné pripomienkovanie legislatívy naprieč všetkými rezortmi 
exekutívy SR, ktorá sa dotýka problematiky osôb so zdravotným postihnutím tak aby predkladané 
zákony a novely už platných zákonov do NR SR spĺňali parametre stanovené obsahom 
„Dohovoru“.

Spoločné vzdelávacie aktivity pre členov organizácií združených v AOZPO SR a pre 
predstaviteľov verejnej správy, ktorý pracujú v oblasti sociálnych vecí a sociálnych služieb pre 
osoby so zdravotným postihnutím a ich rodiny: 

I. etapa -  príprava materiálov a organizačná príprava workshopov – september  2009 

II etapa - Workshopy v jednotlivých regiónoch:   
                              - Košický samosprávny kraj – 1 Workshop – október 2009
                              - Prešovský samosprávny kraj - 1  Workshop – október 2009
    - Banskobystrický samosprávny kraj - 1  Workshop – november 2009
                              - Nitriansky samosprávny kraj - 1  Workshop – november 2009
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                              - Žilinský samosprávny kraj - 1  Workshop – december 2009
                              - Trenčiansky samosprávny kraj – 1  Workshop – december 2009 
                              - Trnavský samosprávny kraj – 1  Workshop – január 2010
                              - Bratislavský samosprávny kraj –  1  Workshop – január 2010
III. etapa projektu - 
                              Monitoring dopadu projektu na cieľovú skupinu a partnerov projektu, 

zdokumentovanie výsledkov monitoringu a  spracovanie správy 
z realizácie projektu

                              Vyúčtovanie projektu – február 2010                                                                 
                                                                      
Obsah a štruktúra workshopu: 1. Vymedzenie pojmov a všeobecné zásady, nezávislý spôsob 
9.00 hod. - 17.00 hod.                  života  (články 2,3 a 19 Dohovoru OSN) - prednáška + diskusia 
                                                 2. Tvorba bezbariérového prostredia - prístupnosť (článok 9 

Dohovoru) prednáška + diskusia
3. Práca a zamestnávanie (článok 27 Dohovoru) - prednáška + 

diskusia
4. Presadzovanie, ochrana a monitorovanie práv osôb so ZP 

(článok 33 Dohovoru) - prednáška + diskusia
5. Príklady dobrej praxe – diskusia

7. OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK
Opíšte všeobecný spoločenský dosah (prínos) ako i konkrétne výsledky po ukončení projektu.

Očakávame,  že  realizáciou  nášho  projektu  prispejeme  k  urýchleniu  implementácie 
predmetného dokumentu OSN, k podpore sociálnej a pracovnej habilitácie a rehabilitácie a 
tým integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do bežnej spoločnosti. Informovanosť a 
vzájomná výmena skúseností cieľovej skupiny projektu, obsahovo zameraná na odstraňovanie bariér 
v uplatňovaní prirodzených práv osôb so zdravotným postihnutím a umožnenie ich produktívneho a 
ľudsky dôstojného začlenenia, je kľúčom k zmene hodnôt a postojov spoločnosti, je jej obohatením 
a ozdravením.  Spoločensky a  pracovne začlenená  osoba  so  zdravotným postihnutím sa  stáva 
nielen  produktívnym  členom spoločnosti,  platiteľom  daní  a  odvodov  ale  tiež  spotrebiteľom, 
pretože sama získa vyššie príjmy a lepšie môže zabezpečiť seba a svoju rodinu.

8. MERATEĽNÉ KRITÉRIÁ HODNOTENIA ÚSPEŠNOSTI PREDKLADANÉHO PROJEKTU
Identifikujte indikátory (kvalitatívne a kvantitatívne),  pomocou ktorých budete hodnotiť, či Váš projekt dosiahol  
očakávaný výsledok.

Identifikujte indikátory (kvalitatívne a kvantitatívne), pomocou ktorých budete hodnotiť či Váš projekt 
dosiahol očakávaný výsledok.
• študijné materiály
• prezenčné listiny účastníkov workshopov
• výsledky spracovania vstupných a výstupných dotazníkov účastníkov workshopov – monitoring
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9. RIZIKÁ
- Nepredvídateľné  personálne  a legislatívne  zmeny  v súvislosti  s ekonomickou  a hospodárskou 
krízou

10. DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY ORGANIZÁCIE V PODOBNÝCH PROJEKTOCH

Najvýznamnejšie vzdelávacie projekty realizované Asociáciou:
• vzdelávanie  odbornej  i  laickej  verejnosti  o problematike  vytvárania  podmienok  pre 

integráciu ZPO v súlade s dokumentom OSN „Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých 
príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím".

• projekt z r. 1999 -  „Slovensko bez bariér" (Bezbariérové Slovensko do tretieho tisícročia v 
spolupráci s ÚMS. Od. r. 2001 opakovane vyhlasované súťaže  "Samospráva a Slovensko 
bez bariér".  V r. 2007 bola  vyhodnotená 5. etapa tejto súťaže. V roku 2008 a 2009 
prebieha VI. Etapa tejto súťaže  

• vytvorenie  sponzorského účtu "Slovensko bez bariér"; na pomoc  pre sociálne odkázaných, 
ťažko zdravotne postihnutých občanov pri doplácaní  nákladov na debariérizáciu,  resp. na 
nákup kompenzačných pomôcok v rámci zákona o sociálnej pomoci (podľa zákona občan 
môže získať príspevok maximálne vo výške 95% a v niektorých prípadoch nie je schopný 
uhradiť chýbajúcich 5%).

• vzdelávanie ZPO v regiónoch SR na tému „Osoby so zdravotným postihnutím a integrácia  
do Európskej únie“

• medzinárodný vzdelávací projekt: „Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím 
v krajinách Višegrádskej skupiny v súvislosti s integráciou do EU“,

Medzinárodné projekty v rokoch 2003 - 2007:
a) V rámci programu „Leonardo da Vinci“ bola AOZPO SR  partnerom dvoch 

medzinárodných projektov: 

1. EQM-PD "Európsky manažment kvality pre profesionálov, ktorí pracujú so zdravotne 
postihnutými ľuďmi" a 

2. EBIFF "Európsky certifikát pre vzdelávanie profesionálov, ktorí pracujú v oblasti včasnej 
intervencie u detí".

     V rámci projektov boli vypracované viaceré dokumenty, ktoré Asociácia vydala aj v 
slovenskej verzii: 
Kvalita služieb pre osoby so zdravotným postihnutím
• Príručka pre procesy certifikácie v kontexte kvality menežovania asistencie osobám so 

zdravotným postihnutím
• Kurikulum odborného vzdelávania vo včasnej starostlivosti o vývin dieťaťa
b) V pograme EQUAL, ktorý financuje Európsky sociálny fond bola AOZPO SR 

partnerom tiež dvoch projektov: "Kvalita v podporovanom zamestnávaní" a "DIVES -  
dištančné vzdelávanie pre Slovensko" 
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11. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Dátum začiatku projektu: 1.9.2009
Dátum ukončenia projektu: 28.2.2010
Trvanie projektu: 6 mesiacov
Časový rozpis jednotlivých aktivít projektu:

September 2009 – február 2010
1. September 2009 - Stretnutia s partnermi projektu s cieľom rozdelenia 

konkrétnych úloh pre jeho realizáciu. 
Výber a uzatvorenie zmlúv s odbornými lektormi v súlade s obsahovou 
náplňou vzdelávania cieľových skupín. Príprava študijných materiálov v 
zmysle obsahu a štruktúry workshopov

2. Október  2009 -  Organizačné zabezpečenie  a realizácia  workshopov v 
košickom samosprávnom kraji a prešovskom samosprávnom kraji

3. November  2009 -  Organizačné zabezpečenie  a  realizácia  workshopov 
v banskobystrickom a nitrianskom samosprávnom kraji

4. December  2009 -  Organizačné  zabezpečenie  a  realizácia  workshopov 
v žilinskom a trenčianskom samosprávnom kraji 

5. Január - Organizačné zabezpečenie a realizácia workshopov v trnavskom 
a bratislavskom  samosprávnom kraji

6. Február  2010  -   Monitoring  dopadu  projektu  na  cieľové  skupiny, 
zdokumentovanie  výsledkov  monitoringu  a  spracovanie  správy  z 
realizácie projektu a vyúčtovanie projektu.

12. SPRÍSTUPNENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV A MEDIALIZÁCIA

AOZPO SR pripravuje nový formát svojej webovej stránky s osobitnou časťou „ PROJEKTY“.
V tejto časti  sprístupníme informácie  o priebehu realizácie projektu,  vytvoríme priestor  pre diskusiu 
o jednotlivých témach a zverejníme správu o výsledku projektu.

Projekt budeme prezentovať v printových i elektronických médiách. 
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13. SPOLUPRÁCA S INÝMI PARTNERMI
Vymenujte  partnerov  a  charakterizujte  formu  spolupráce  (finančná,  expertná,  organizačná,…  spoluúčasť)  s  
partnermi pri realizácii projektu.

     1.    Finančná spolupráca: Bratislavský samosprávny kraj – čiastočné pokrytie prevádzky kancelárie 
AOZPO SR 
     2.    Expertná spolupráca: Odborný garant projektu MUDr. Mária Orgonášová PhD a odborní lektori 
projektu

3. Organizačná spolupráca: Členská základňa AOZPO SR, Únia miest  Slovenska,  Ústredie práce 
sociálnych vecí a rodiny, Bratislavský samosprávny kraj, Únia zamestnávateľských zväzov SR.

14. ŽIVOTASCHOPNOSŤ PROJEKTU / TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ
Očakávaná životaschopnosť projektu z finančného a strategického hľadiska, po ukončení subvencie od NOS -  
OSF.

V roku 2010 - 2011 pripravuje AOZPO SR pokračovanie vzdelávania cieľových skupín o ďalšie časti 
„Dohovoru“. Osobitne článkami „Dohovoru“, ktoré sú kľúčové pri odstraňovaní  architektonických bariér 
pre  plnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím v prístupe k službám,  doprave,  štátnej  a verejnej 
správe, zamestnanosti a plnohodnotnému životu. Projekt predpokladá súčinnosť všetkých zúčastnených na 
cieli projektu, ktorým je predovšetkým dosiahnutie sociálnej inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím. 
Sociálnu inklúziu chápeme ako  výsledok dlhodobého procesu integračných aktivít, ktorých súčasť tvorí 
predovšetkým  vzdelávanie  zamerané  na  implementáciu  uznesení  rady  OSN  aproximáciou  právnych 
noriem v jej členských krajinách.     
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