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vás pozývajú na  
 
6. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným 
postihnutím 2014 
 

POSILŇOVANIE KOMUNITNÝCH SLUŽIEB  
JEDNA Z PODMIENOK ÚSPEŠNÉHO PROCESU DI  
 
Termín: 24. jún 2014 
Miesto: Kongresová sála ministerstva zdravotníctva, Limbova 3, Bratislava 
 
 
 
 
Program: 
 
8.00 – 8.30  Registrácia 
8.30 – 8.45 Otvorenie a privítanie 
 
8.45 – 10.00 Čo sú komunitné služby? Aké znaky ich charakterizujú? 

  Rudi Woulters, Belgicko: Čo sú komunitné služby?   

  Franz Wolfmayr, Rakúsko: Plán EASPD na podporu DI  

  Soňa Holúbková, Helena Woleková: Komunitné služby na Slovensku 

10.00 – 10.20 Prestávka 

10.20 – 12.00 Ako posilniť komunitné sociálne služby pre ľudí so ZP, seniorov a osoby v 
krízovej životnej situácii ?   

Workshop 1: Komunitné služby pre ľudí so zdravotným postihnutím 
Facilitátor: Vlado Matej 
 
Workshop 2: Komunitné služby pre seniorov 
Facilitátor: Mária Filipová 
 
Workshop 3: Služby krízovej intervencie 
Facilitátor: Danka Žilinčíková 
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12.00 – 13.00  Obed 

13.00 – 14.30 Komunitné služby  „na živo“ – príklady dobrej praxe zo zahraničia, pohľad 
klientov zo Slovenska 

 Ákos Pordán, Hand in Hand Foundation, Hungary: Príklad dobrej praxe 
komunitnej služby pre rodiny vychovávajúce deti s postihnutím: Fecske 
(Lastovička) 

 Franz Wolfmayr, Rakúsko: Podpora starnúcej generácie v domácom prostredí 
na vidieku 

 Andrea Madunová, Organizácia muskulárnych distrofikov v SR:  
Sprostredkovanie osobnej asistencie – priklad komunitnej služby pre ľudí s 
postihnutím 

14.30 – 14.45  Prestávka 

14.45 – 15.30 Európske stratégie pre zdravotné postihnutie, 2015-2020 

 Franz Wolfmayr: Návrhy EASPD na aktualizáciu stratégie  

 Darina Sedláková: Akčný plán SZO 2014-2021 „Lepšie zdravie pre ľudí so 
zdravotným postihnutím“ 

 Ján Gabura: Podnety na aktualizáciu EDS zo Slovenska – spolupráca s EASPD   


