
                                        
  
              

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Senec, 22.6.2017: Zaujímajú nás práva ľudí so zdravotným postihnutím 

Občianske združenie TENENET, o.z. a WELLNEA, s.r.o. (chránená dielňa) v Senci sa zúčastnili 
dvojročného (máj 2015 – máj 2017) medzinárodného projektu EASPD (Európskej asociácie 
poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím) pod názvom DLoT – Disability 
Leaders of Tommorow (lídri budúcnosti pre témy týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím).  

Projekt, realizovaný z finančnej podpory Nadácie Stavros Niarchos, bol zameraný na podporu 
a rozvoj kompetencií profesionálov v sociálnych službách v oblasti Dohovoru o právach ľudí so 
zdravotným postihnutím v podmienkach jednotlivých zúčastnených krajín (spolu 15 krajín strednej 
a východnej Európy: Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Macedónsko, 
Moldavsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, Česká republika, Poľsko 
a Rumunsko), ako aj v európskom kontexte.  

Projekt zabezpečil vzdelávanie pracovníkov vybraných organizácií (medzi nimi za Slovensko  
TENENET a WELLNEA) prostredníctvom 10 modulov online vzdelávacieho programu 
zameraného na témy  kvality v sociálnych službách, vývoj sociálnych politík, uplatňovanie práv 
ľudí so ZP a podporu poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle rozvoja profesionálnych 
kompetencií. Súčasťou programu boli online webináre zahraničných lektorov, job shadowing 
(pozorovanie mentora v jeho pracovnej činnosti počas 1 pracovného týždňa ako spôsob získavania 
prenesenej skúsenosti) v rámci krajiny a prenos poznatkov k ďalším organizáciám v krajine 
prostredníctvom realizácie vzdelávacieho programu u nás. O túto možnosť bol výrazný záujem 
a pôvodne plánovaných 15 miest sme rozšírili na 17 miest pre účastníkov,  medzi ktorými sa do 
programu zapojili nielen poskytovatelia služieb pre ľudí so ZP, ale aj organizácie zastupujúce osoby 
so ZP a zástupca akademickej pôdy (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave).  

Súčasťou projektu a jeho výsledkov je online platforma, v rámci ktorej existuje tzv. KNOWLEDGE 
CENTRE ako online databáza pre výmenu a šírenie poznatkov, skúseností a príkladov dobrej praxe 
v oblasti sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím v Európe.  
V prípade záujmu o zapojenie sa do Knowledge centre, prípadne do ďalších možných vzdelávacích 
aktivít a tréningov, je možné obrátiť sa na zástupcov TENENET a WELLNEA, ktorí zostávajú 
naďalej ako kontaktné osoby pre tento projekt a s ním spojené témy.   

Záverečný seminár k projektu DLOT sa konal v Belfaste 15. - .17. júna 2017 v rámci konferencie 
„Emloyment for all“ – prvá svetová konferencia na tému podporovaného zamestnávania 
organizovaná EASPD, kde reprezentovali Slovensko štatutárne zástupkyne organizácii TENENET 
a Wellnea.  

Viac  o projekte na www.dlot.eu , www.tenenet.sk /sociálne projekty  

TENENET, o.z. je členom EASPD a na národnej úrovni členom platformy 
Sociofóra. Pracujeme v rámci procesu de-inštitucionalizácie v oblasti 
podporovaného zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a rozvoja 
komunitných sociálnych služieb. Sme členmi Medzirezortnej pracovnej 
skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže na tému Zamestnanosť v procese 
prípravy podkladov pre Stratégiu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR 
pre roky 2014-2020 a expertnej pracovnej skupiny pre prípravu návrhu 
dokumentu Akčný plán prechodu z chránených dielní k zamestnávaniu osôb 

http://www.dlot.eu
http://www.tenenet.sk


                                        
  
              

so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Budujeme strategické medzisektorové 
partnerstvá, ktoré sa snažia zapojiť nielen verejný a neziskový sektor, ale prizvať aj business sektor 
(sme členmi AmCham) na pomoc riešenia sociálnych problémov v spoločnosti v rámci 
spoločenskej zodpovednosti firiem a ich firemnej filantropii. Viac na www.tenenet.sk  .  
 

WELLNEA - chránená dielňa od r. 2009 zamestnáva ľudí so 
zdravotným postihnutím a poskytuje kompletné služby salónu krásy pre 
verejnosť v Senci, ako aj pre firmy z bratislavského kraja v rámci 
náhradného plnenia. Zároveň od r. 2013 poskytuje poradenstvo firmám 
z celej krajiny na podporu  dodržiavania povinného systému kvót na 

zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. Okrem toho, že sme priamym zamestnávateľom 
ľudí so ZP v bratislavskom regióne, sme zároveň organizáciou, ktorá sa aktívne zaoberá vývojom 
podporovaných schém zamestnanosti na Slovensku. Naším poslaním je dokázať, že sme 
rovnocennými partnermi na trhu a že ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní poskytovať 
služby vysokej kvality. Chceme prelomiť bariéry a predsudky spoločnosti. Ako uznanie našej práce 
v tejto oblasti sme získali ocenenie členom AmCham (Americká obchodná komora) na Slovensku, 
boli sme uznaní ako Zamestnávateľ priateľský k rodine (udelený Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR Republika), sme držiteľom ceny pre sociálne firmy ASHOKA Changemaker, sme 
aj ocenení EASPD ako EU TOP 3 zamestnávateľ ľudí so ZP v roku 2015.Viac na www.wellnea.sk.   

EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS 
FOR PERSONS WITH DISABILITIES): 
Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným 
postihnutím je nezisková európska organizácia založená v roku 1996, ktorá 
v súčasnosti zastupuje 15 000 sociálnych a zdravotných podporných služieb 
pre osoby so zdravotným postihnutím. EASPD obhajuje efektívne a 
vysokokvalitné služby súvisiace so zdravotným postihnutím v oblasti 

vzdelávania, zamestnanosti a individualizovanej podpory v súlade s princípmi Dohovoru o právach 
ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré by mohli priniesť výhody nielen osobám so    zdravotným 
postihnutím, ale aj spoločnosti ako celku. Viac na www.easpd.eu .  
 

Nadácia Stavros Niarchos (SNF) je jednou z popredných svetových 
súkromných, medzinárodných dobročinných organizácií, ktoré poskytujú 
granty v oblasti umenia a kultúry, vzdelávania, zdravia a športu a sociálneho 
zabezpečenia. Viac na www.snf.org.  

Kontakt pre médiá: 
PhDr. Elena Kopcová, PhD. 
Štatutárna zástupkyňa TENENET, o.z. 
Lichnerova 41, 903 01 Senec 
0907 154 601 
ena@tenenet.sk 
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