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Čo je IMAS - Zlepšenie podpory pri inkluzívnych vzdelávacích nastaveniach ? 

 

IMAS je projekt Erazmus + zameraný na vytvorenie spoločného rámca  pre analýzu práce, 

kariéry a podmienok vzdelávania a podpory osobám so zdravotným postihnutím v Európe. 

Zároveň pracuje  na smerovaní ďalšieho rozvoja služieb. Cieľom je, aby asistenti mohli 

podporovať výkon práv detí a mladých dospelých s osobitnými potrebami uvedenými v 

Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

Termín projektu  

IMAS projekt prebieha od 1. Novembra 2016 do 31. Októbra 2017 

 

Hlavné projektové aktivity  

Opis súčasného stavu systémov služieb v oblasti pomoci pre každú partnerskú krajinu 

Vytvorenie všeobecného popisu výkonnosti asistenčných služieb prispôsobených situácii v 

partnerských krajinách 

Navrhovanie vzdelávacích aktivít s asistentmi učenia a podpory 

Päťdňová odborná príprava s asistentmi učenia a podpory z partnerských krajín 

Okrúhle stoly s odborníkmi a zainteresovanými stranami v každej partnerskej krajine 

 

VŠEOBECNE 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA ASISTENTOV 

S kým pracujú? 

 

FINANČNÝ RÁMEC SLUŽIEB 

Kto financuje asistentov v oblasti vzdelávania a podpory? 

 

SPOLUPRÁCA ASISTENTOV S OSTATNÝMI ZAMESTNANCAMI 

Aká je  spolupráca s učiteľmi, rodičmi a špecialistami? 

 

ORGANIZÁCIA / SPRÁVCA SLUŽBY 

Kto ponúka službu?  

 

POŽIADAVKY NA KVALIFIKÁCIU 

Aké sú oficiálne požiadavky na to, aby ste pracovali ako asistent v oblasti vzdelávania a 

podpory? 

 

PRÁVNY STAV 

Ktoré zákony ovplyvňujú intervencie podpory? 

 

ÚLOHY 

 

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM 

Aké informácie dostanú? 

 

HIERARCHIA 

Kto je šéf? 

 

CIELE A ÚLOHY ASISTENTOV 

Čo majú robiť? Čo vlastne robia? 
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PRACOVNÁ SITUÁCIA 

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A POPIS KARIÉRNEHO POSTUPU/ PROFIL PRACOVNEJ SILY 

Aký je ich profil? 

Aká je ich zmluvná situácia? 

 

STAV A ZODPOVEDNOSŤ VO VZDELÁVACÍCH SYSTÉMOCH 

Aké sú formálne a neformálne úlohy a povinnosti? 

 

Projektoví partneri  

 

  
Koordinátor: Chance B Group je poskytovateľ služieb vo východnej časti Štajerska 

v Rakúsku. Pre populáciu okolo 270 000 obyvateľov žijúcich v tomto regióne skupina Chance 

B poskytuje služby na podporu inkluzívneho bývania pre osoby s rôznymi potrebami. 

Website: www.chanceb.at/ Tel: +43(0)31124911 Email: Michael.Longhino@chanceb.at 

 

 

Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným 

postihnutím je európska nezisková organizácia založená v roku 1996, 

ktorá v súčasnosti zastupuje viac ako 12 000 sociálnych a zdravotníckych 

služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Website: www.easpd.eu/  
 

Tel: +32(0)22337720 

 

 

 

Vision, agentúra pre sociálny rozvoj, je právnická osoba s neziskovým 

účelom, ktorá pracuje vo verejnom záujme. Organizácia je 

špecializovaná ako poskytovateľ služieb v oblasti kultúry a sociálneho 

rozvoja. Website: www.vision-bg.com/ Tel: +359 (0)52/646 

            

       

TENENET o.z., bol založený ako sociálne a psychologické poradenské 

centrum s profesionálnymi zamestnancami zloženými z psychológov, 

psychoterapeutov, terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov 

streetworku  a pracovníkov s mládežou, pomáhajúcim zdravotne 

postihnutým klientom, deťom v sociálnej núdzi a mládeži s problémami 

správania. Website: www.tenenet.sk/ Tel: +421 907 154 601  
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.easpd.eu/
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Centrum pre štúdium inkluzívneho vzdelávania (CSIE) je národná charita, 

založená v roku 1982, ktorá sa zameriava na podporu rovnosti a elimináciu 

diskriminácie vo vzdelávaní. Spoločnosť CSIE vyrába širokú škálu zdrojov a 

poskytuje školenia a poradenstvo na národnej i medzinárodnej úrovni.  

Website: www.csie.org.uk/about/ Tel: +44 (0)117 353 3150 
 

ARCIL poskytuje širokú škálu služieb v oblasti rehabilitácie pre 

deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím alebo iné 

špeciálne potreby v strednej časti Portugalska.   

Website: www.arcil.org Tel: +351 239 990 300 

 

 
 

Zlepšenie podpory v inkluzívnych vzdelávacích nastaveniach je projekt financovaný 

programom ERASMUS + v rámci Európskej akcie v rámci kľúčovej akcie 2: Spolupráca pre 

inovácie a výmenu osvedčených postupov. Číslo projektu: 2016-1-AT01-KA202-016778.  


