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DOHOVOR OSN

MEDZINÁRODNÉ
SIETE 

KOMPLEXNÉ
PORADENSTVO 

Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a Slovenská
republika - pre Slovenskú republiku
nadobudol Dohovor OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím
platnosť 25. júna 2010 v súlade s čl.
45 ods. 2. 
Cieľom tohto dohovoru je presadzovať,
chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké́
využívanie všetkých ľudských práv a
základných slobôd všetkými osobami so
zdravotným postihnutím a podporovať úctu
k ich prirodzenej dôstojnosti.
https://www.employment.gov.sk/files/sloven
sky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-
podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-
zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-
aj.pdf

TENENET je riadnym členom EASPD (Európska asociácia
poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím), konkrétne
Stálej komisie pre inklúziu (de-inštitucionalizácia a sociálne
bývanie), kde riešime hlavné témy a problémy jednotlivých krajín aj
celej EÚ priamo vychádzajúce z Dohovoru OSN o ľudských právach
pre ľudí so ZP a minimálne 2x ročne sa stretávame v rôznych
krajinách EÚ na odborných konferenciách a pracovných stretnutiach
k de-inštitucionalizácii a vypracovávame priame zadania od
Európskej komisie ako aj Rady EÚ 

TENENET ponúka kompletné poradenstvo pre ľudí so zdravotným znevýhodnením,
ktorí hľadajú prácu ako aj pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem zamestnávať ľudí
so zdravotným znevýhodnením.
Poskytujeme servis pre zamestnávateľov osôb so zdravotným postihnutím v zmysle
zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a neskorších doplnených predpisov
(založenie CHRÁNENEJ DIELNE a jej uvedenie do praxe) a zároveň poskytujeme
odborné poradenstvo ohľadom založenia SOCIÁLNEHO PODNIKU v zmysle zákona č .
112/2018 Z.z.o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
https://tenenet.sk/podpora-zamestnavania/

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
https://tenenet.sk/podpora-zamestnavania/


PODPOROVANÉ
BÝVANIE 

WELLNEA
POMÁHA 

V spolupráci s OZ BETÁNIA v Senci,
TENENET vyhľadal a sprostredkoval
bývanie pre klientku Betánie, ktorá má
zdravotné postihnutie. Samostatné
bývanie napomohlo klientke k adekvátnej
integrácii do väčšinovej spoločnosti a s
podporou kolegov z komunitného centra
TENENET si zvyká na samostatný život. 

TENENET sa v rámci svojej špeciálno-pedagogickej poradne venuje aj
deťom s poruchami správania a učenia. Našim zámerom je poskytovať
poradenstvo a podporu rodinám. Zameriavame na ranú starostlivosť a
starostlivosť o deti v predškolskom a školskom veku. 
https://tenenet.sk/specialno-pedagogicka-poradna/

Registrovaný sociálny podnik WELLNEA s.r.o., r.s.p. intenzívne
spolupracuje s OZ TENENET. V októbri 2021 spustil novú
službu IncluDidAktiv, prostredníctvom ktorej bude vyrábať
didaktické pomôcky pre deti so špecifickými poruchami učenia.
Vytvorí sériu komplexných balíčkov pre predškolský a školský
vek, s ktorými budú môcť pracovať odborníci, učitelia ako aj
rodičia.

DETI S PORUCHAMI
UČENIA A SPRÁVANIA 

https://tenenet.sk/specialno-pedagogicka-poradna/

