
       

Aktivita bola podporená z grantov EHP a Nórska

pomôžte zmeniť SVET PRÁCE pre mladých so 
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POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ ODBORNÚ KONFERENCIU:  
Pracovná a sociálna integrácia mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením 

v rámci hlavného projektu: Dobrá prax podporovaných služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím v Nórsku a na Slovensku v rámci EÚ (EEA granty, 
Nórske granty) 

a podporných dlhotrvajúcich projektov: Chudoba a zamestnanie (Erasmus+, Iuventa), Podpora zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov (UPSVR, 
ESF, MPSVR SR), Priority mládežníckej politiky (MŠVVŠ SR) 

Organizácia odborného / vedeckého podujatia v sociálnej oblasti - vedecká konferencia a odborný seminár s workshopmi zamerané na oblasť 
spolupráce v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a mládeže v ohrození s výnimočným ohľadom na zapojenie partnerov zo Slovenska a z Nórska.  

Učastníci konferencie: 150 odborníkov z oblasti personálnej psychológie, sociálnej práce, pracovného práva, makroekonómie, národného 
hospodárstva atď. z verejného, súkromného aj neziskového sektora 

          
Nadnárodní partneri:  SIGNO (Oslo), EASPD (European Association of Service Providers for Disabled People, Brussels), EPSIN (European Platform 
for Social Integration, associated member of EZA - European Centre for Workers` Questions, Brussels), Nyolcs Boldogság Alapítvány (Pécs), Katedra 

sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

Podujatie bude zložené z 1 - dňovej odbornej a vedeckej konferencie a z 1 - dňových workshopov na rôzne témy, týkajúce sa problematiky detí a 
mladých ľudí so zdravotným postihnutím s cieľom šíriť myšlienky, skúsenosti a závery realizovaných sociálnych projektov v EÚ, najmä Nórsku spolu s 

návrhmi efektívnych modelov podporovaných služieb pre zdravotne postihnuté deti a mládež na Slovensku v súčasnom procese deinštitucionalizácie a 
tvorby nových sociálnych komunitných služieb na Slovensku. Témami workshopov budú: 

Experti budú pracovať v 4 workshopoch:    
         Oblasť legislatívnej úpravy podpory zamestnávania mladých ZP na otvorenom trhu práce                                                                                                          

 Oblasť finančnej stimulácie štátnou podporou zamestnávania mladých ZP 
           Oblasť komunikačnej stratégie a informovanosti o živote mladých ZP 

 Oblasť výskumu zameraného na sociálnu a pracovnú integráciu mladých ZP v SR a v EÚ  

WELLNEA(chránená dielňa) je sociálny projekt TENENET o.z. 
nositeľ týchto ocenení: 

Social Business ASHOKA  Changemaker 2012 
Zamestnávateľ ústretový k rodine 2014   
EASPD Employment for All Award 2015 
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TENENET o.z. vzniklo v 2011 na základe 
dopytu mladých ľudí so zdravotným 
postihnutím o zamestnanie v našom 

sociálnom projekte -  WELLNEA s.r.o. 
(chránená dielňa), ktorý už 6 rokov 

poskytuje služby salónu krásy 
(kaderníctvo, kozmetika, manikúra, 

pedikúra, masáže, zlatníctvo) 
prostredníctvom našich 6 mladých 

EEA a Nórske granty - Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 (BFSOC 14-004-
TENENET)  - Dobrá prax v podporovnaých službách pre ľudí so zdravotným postihnutím v 
Nórsku a na Slovensku v rámci EÚ 
Projekt prisieva k zvýšeniu tolerancia a znášanlivosti osôb so zdravotným znevýhodnením. 
Šírením výsledkov a publicitou prostredníctvom médií dochádza k pozitívnemu ovplyvňovaniu 
verejnej mienky voči zdravotne postihnutým ľuďom a prispieva k ich sociálnej inklúzii do 
spoločnosti. Vďaka nadviazanej spolupráce medzi poskytovateľmi podporovaných služieb pre 
ľudí so zdravotným postihnutím projekt prispeva k trvaloudržateľnému rozvoju, pretože 
predkladaný projekt je len začiatkom spolupráce medzi projektovými partnermi, pričom 
žiadateľ je momentálne v prístupovom procese plného členstva EASPD, vďaka čomu sa 
budeme môcť aktívnejšie zapojiť do odborných podujatí a workshopov týkajúcich sa 
problematiky sociálnej pomoci zdravotne postihnutým v EÚ, kde Nórsky partner je jedným z 
významných predstaviteľov.  

Cieľovými skupinami projektu sú primárne všetky slovenské organizácie ako poskytovatelia 
sociálnych a podporných služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, a prostredníctvom 
partnerov v projekte tiež vybrané organizácie z Nórska a iných krajín EÚ ako prednášajúcich. 
Odbornej a vedeckej konferencie sa tiež zúčastnia pedagógovia a výskumníci sociálnych 
štúdií zo slovenských univerzít, s ktorými žiadateľ spolupracuje na viacerých sociálnych 
projektoch a aplikovaných výskumných štúdií. Konferencia aj workshopy budú prístupné aj 
študentom sociálnych vied a dobrovoľníkom sociálnych neziskových organizácií venujúcich sa 
pomoci zdravotne postihnutým ľuďom na Slovensku. Medzi účastníkmi predpokladáme vo 
väčšom počte zastúpených aj samotných občanov so zdravotným postihnutím.  

Na konci odbornej a vedeckej konferencie sa uskutoční aj tlačová konferencia. Tlačová správa s 
hlavnými závermi konferencie a workshopov bude v spolupráci oboma partnermi 
sprostredkovaná  EESC (European Economic and Social Committee, máme nadviazanú 
spoluprácu Mr. Krzystof Balon,President of the Permanent Study Group Services of General 
Interest). Tlačová správa so závermi konferencie bude tiež predložená medzinárodným 
mechanizmom ľudských práv a slobôd ako sú UNCRPD komisia (komisia Dohovoru OSN o 
právach osôb so ZP) a UPR (Universal Periodic Review) na základe našej nadviazanej 
spolupráce s DRPI (Disability Rights Promotion International), Srbsko. Okrem toho budú 
výsledky konferencie a závery workshopu zverejnené v národných médiách na Slovensku 
(predpokladáme RTVS, TA 3, TV JOJ) v rámci šírenia výsledkov a výstupov projektu verejnosti 
a vďaka tomu aj búraniu predsudkov a pozitívnemu ovplyvňovaniu verejnej mienky.  

Projekt Chudoba a zamestnanie (Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá, č. 
2014-1-SK02-KA205-000274, IUVENTA) - Poslaním tohto 7. mesiac (z 24) trvajúceho 
projektu je hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti 100 mladých 
ľudí so zdravotným postihnutím v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte 
reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a 
metód (sociálno-pracovné a kariérne poradenstvo, tréningy sociálnych zručností, 
podnikateľské inkubátory atď.). 30-tim zamestnávateľom, povinným zamestnávať 
občanov so ZP z radov podnikateľov aj samosprávav poskytujeme poradenstvo 
zakladania inovatívnych podnikateľských modelov či tvorby nového pracovného miesta 
pre mládež so ZP priamo u nich na pracovisku. Minimálne v projekte vystupujú v roli 
pracovísk praxe, kde prejdú v projekte zapojení a osobitne dopredu zaškolení zdravotne 
postihnutí mladí ľudia zácvikom priamo u vybraného zamestnávateľa s potenciálom 
vytvoriť nové pracovné miesta pre nich. Súčasťou projektu je aj zapojenie 25 
dobrovoľníkov - študentov pracovnej psychológie a sociálnej práce UK v Bratislave, 
ktorí v tamdeme robia skupinovú prácu aj terénnu sociálnu prácu pod supervíziou a sú 
nápomocní pri tvorbe metodík a formulárov premietnutých do elektronického systému  
evidencie sociálneho prípadu klienta. Národní partneri projektu sú verejné inštitúcie 
(UPSVR, BSK, MsÚ, ŠZŠaPŠ, KSP PdFUK, ÚAP FSEV UK atď.), zástupcovia 
sociálnych neziskových organizácií (ZPB - Betánia n.o., Merema n.o., DSS Ingegra, 
ASSP, EPIC n.o., SÚPZ atď.) ako aj zástupcov súkromného sektora (členovia AmCham, 
Business Leaders Fora, Klub 500 a ďalších zamestnávateľských zväzov a únií atď.). V 
pozícii nadnárodných partnerov je belgická EPSIN (European Platform for social 
inclusion) organizácie EZA (European Centre for Workers` Questions - sieť 69 
zamestnávateľských organizácií, vzdelávateľských inštitúcií a výskumných pracovísk z 
26 krajín EÚ pri EK v Bruseli) a zástupcovia organizácie street-worku z Maďarska.
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Lichnerova 41, 903 01 Senec 

KC Jánovce, Hlavná 24, Veľké Úľany 
Tel: +421-948-201 141 

Email: zuzka@tenenet.sk 
www.tenenet.sk 

www.tenenet.sk/eng

mailto:zuzka@tenenet.sk
http://www.tenenet.sk
http://www.tenenet.sk/eng
mailto:zuzka@tenenet.sk
http://www.tenenet.sk
http://www.tenenet.sk/eng

