
Vzdelávanie v oblasti Zvýšenie povedomia o základných ľudských práv. 

             
 

Konferencia – Poskytovanie sociálnej pomoci ľudom s mentálnym postihnutím a ich 
rodinám na území Bratislavského  samosprávneho kraja 

Klienti sa oboznámili s prezentáciou projektu „Poskytovanie sociálnej pomoci ľudom s 
mentálnym postihnutím a ich rodinám“  o predstavách spolupráce  BSK s rodinami a rôznymi 
inštitúciami, ktoré pomáhajú rodinám s ich zdravotne postihnutým členom. 

Konferenciu realizovalo   

 

Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie 

Na seminári sa naši klienti bližšie oboznámili s definíciou škody, a zodpovednosť za vzniknutú 
škodu, s obsahom a dodržiavaním „náležitého dohľadu“. Klienti spolu s kontaktnými 
pracovníkmi riešili modelové situácie, ktoré poznajú bežne z ich života.  

Seminár realizovala   

 

Prístup k vzdelávaniu pre všetkých  

Úlohou seminára bolo oboznámiť účastníkoch o základných ľudských práv – o práve na 
poskytnutie informácii v jazyku, ktorí je pre ne zrozumiteľní. Naši klienti spolu s kontaktným 
pracovníkom sa učili tvoriť „ľahko – čitateľné texty“. 

Seminár zrealizovalo                                       

 

 



„Voľba nie je možnosť, ale právo pre všetkých“  
Cieľom seminára je oboznámiť s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa volebného práva, 
výsledkami právnych analýz i návrhom opatrení zameraných na odstránenie diskriminácie. 
Seminár zároveň vytvorí priestor na dialóg medzi tvorcami politík, odborníkmi a odborníčkami 
z praxe a zástupcami/zástupkyňami osôb so znevýhodnením. 

Seminár zrealizovalo  

vzdelávací kurz Moje práva, moje povinnosti bol obsahovo  zameraný na sprostredkovanie 
dôležitých informácií o: 

• ľudských právach (a povinnostiach s nimi súvisiacimi) 

• platných medzinárodných i národných legislatívnych dokumentoch (so zameraním na 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím) 

• rozhodovaní (s podporou) a preberaní zodpovednosti za svoje rozhodnutia 

Absolventi kurzu získali nielen teoretické vedomosti, ale umožníme im aj nácvik praktických 
situácií a riešení problémov, s ktorými sa môžu stretnúť pri obhajovaní svojich práv. Kurz sa 
uskutočnil v DSS pre deti a dospelých pod vedením lektorky Mgr. Mirky Vavrovej 

15 aspektov splnomocnenia 

Zážitkový seminár, ktorého zámerom bolo odbúranie negatívnych emócii, predsudkov voči 
zdravotnému handicapu. Seminár sa realizoval v DSS pre deti a dospelých pod záštitou 

a lektoroval ho Mgr. Juraj Marendiak  

 

Seminár Zraniteľní v digitálnom veku  prebiehal pod vedením            

                            

                           

     

V ňom sa naši klienti dozvedeli o digitálnych trendov, ktoré svojim zámerom pomáhajú 
kompenzovať znevýhodnenie v rôznych oblastiach. 

 

 



Sebaobhajovanie 

Kurz -  v ktorom  sú pravidelné stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V skupine 
hovoria o svojich radostiach i starostiach. Spoznávajú samých seba a svoje potreby. 
Dozvedajú sa o svojich právach a povinnostiach.  

Kurz dlhodobo organizuje  

 

Kontinuálne vzdelávanie na tému COVID -19  

Klienti sú pravidelne informovaní kontaktnými zamestnancami o ochoreniu COVID 19 
a doplňujúcich informáciách, ktoré sú obsiahnuté v dokumente „Prevádzka v DSS pre deti 
a dospelých KAMPINO počas epidemiologických opatrení“ , o opatreniach, ktoré navrhol  

                  

 

Porady zariadenia 

Klienti sa pravidelne zúčastňujú porád s vedúcou sociálneho úseku. Dozvedávajú sa 
o novinkách, podujatiach a o organizovaní chodu DSS KAMPINO. Klienti aktívne poskytujú 
návrhy či podnety na skvalitnenie služieb. Záznam z porady je spracovaný v ľahko – čitateľnom 
texte. 

 
Od roku 2012 nepretržite vzdelávame a vedieme diskusie na tému Štandardy kvality 
poskytovania sociálnych služieb v DSS KAMPINO. Z týchto diskusií vznikli dokumenty: 

• „Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb v DSS KAMPINO v ľahko  
 čitateľnom texte I.“  

• „Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb v DSS KAMPINO v ľahko   
 čitateľnom texte II. “ 

• „Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb v DSS KAMPINO I.“ 
• „Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb v DSS KAMPINO I.“ 
• „Hodnotenie podmienok kvality poskytovania sociálnych služieb v DSS    

  KAMPINO v ľahko – čitateľnom texte“ 
•  Implementácia podmienok kvality sociálnych služieb do procesov  poskytovania  

 sociálnych služieb v DSS KAMPINO 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


