
Aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je 
milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v 
ktorom je schopné naplniť svoj potenciál.



Zdravotné 
postihnutie/staroba 



Osoby so zdravotným postihnutím:
    • sú to osoby s fyzickým, zmyslovým (sluchovým a 

zrakovým), intelektuálnym a psychosociálnym 
postihnutím, ktoré sú v prvom rade ľudia: ženy, 
dievčatá, muži, chlapci

• nie sú „špeciálne“, ale sú súčasťou ľudskej 
rozmanitosti; byť človekom má široké spektrum 
možností: existuje mnoho spôsobov chôdze, 
videnia, myslenia, komunikácie, interakcie atď. a 
všetky sú úctyhodné

• nemusia byť „opravené“, je to skôr prostredie, ktoré 
musí byť otvorené pre všetkých svojich členov

• mať zručnosti, schopnosti, skúsenosti, ktoré možno 
posilniť a na ktorých možno stavať prostredníctvom 
pravidelného manažmentu prípadov

• majú rovnaké práva a povinnosti ako všetci ľudia

Intrenational rescue committee



Usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb v 
oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám 
prichádzajúcim z Ukrajiny (k 3. marcu 2022)

●MPSVaR: 
https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/poskytovanie-
sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf 

●prijímateľom sociálnych služieb je aj fyzická osoba, ktorou je:
●  cudzinec, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu,
● cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,
● cudzinec, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu.

●Osobám prichádzajúcim z Ukrajiny možno poskytovať sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách 
a budú v rovnakom postavení ako iní prijímatelia

●databáza poskytovateľov sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC (možnosť vyhľadávať 
podľa miesta):  
https://www.e-vuc.sk/

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/poskytovanie-sos_ubytovania-ukrajincom_usmernenie_030322.pdf
https://www.e-vuc.sk/


Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

• Usmernenie pre VÚC, obce/mestá  a poskytovateľov sociálnych služieb 
k zabezpečeniu bezodkladného poskytovania sociálnych služieb osobám 
prichádzajúcim z Ukrajiny, ktoré podali žiadosť o udelenie azylu, poskytnutie 
doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky alebo o poskytnutie dočasného 
útočiska – 25.03.2022 na stiahnutie  TU 

• Informácie pre ľudí prvého kontaktu, poskytujúcich sociálne poradenstvo pre 
seniorov a seniorky z Ukrajiny vo veku 65+s odkázanosťou na sociálnu 
službu. TU 

• Podrobné informácie pre občanov so zdravotným postihnutím je možné 
dohľadať na stránke UPSVaR 

https://drive.google.com/drive/folders/1CLrp-Vt8DkkRobNTqzYCNuIXz4SFzn00
https://drive.google.com/drive/folders/1CLrp-Vt8DkkRobNTqzYCNuIXz4SFzn00
https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=236


 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

• Webová stránka s informáciami pre ľudí so zdravotným          
znevýhodnením z Ukrajiny 

•  na jednom mieste všetky dostupné informácie o službách, možnostiach 
podpory a poradenstva, ktoré poskytujú rôzne organizácie alebo 
poskytovatelia odborných služieb aj pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením z Ukrajiny. Sieť rodičovských laických poradcov už prvé 
kontakty v piatok zozbierala a nájdete ich na stránke. 

www.platformarodin.sk/ukraine

 


http://www.platformarodin.sk/ukraine


● Inklu linka - platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
● https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/inklulinka/ 

0948 991 444

●Dobrá linka - iPcko -telefonická linka, mapa pomoci pre ľudí so 
znevýhodnením
● https://dobralinka.sk/uzitocne-kontakty/

Telefónne linky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/inklulinka/
https://dobralinka.sk/uzitocne-kontakty/


●  Užitočné odkazy – centrá sústreďovanej pomoci pre jednotlivé znevýhodnenia:

• Všetky znevýhodnenia
• Mentálne znevýhodnenie
• PAS – Autizmus
• Sluchové znevýhodnenie
• Zrakové znevýhodnenie
• Viacnásobné znevýhodnenie

Telefónne linky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine/vsetky-znevyhodnenia/
https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine/mentalne-znevyhodnenie/
https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine/pas-porucha-autistickeho-spektra/
https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine/sluchove-znevyhodnenie/
https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine/zrakove-znevyhodnenie/
https://www.platformarodin.sk/poradenstvo/ukraine/viacnasobne-znevyhodnenie/


● Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a UNICEF po 
dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky majú za cieľ poskytovať opatrovateľské 
dávky a podporu opatrovateľom ukrajinských dospelých a detí s 
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí žijú na Slovensku. 

Finančná podpora pre ľudí z Ukrajiny s          
postihnutím  - UNICEF - IOM

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Carer_s_Grant_process_UNICEF_IOM_UNHCR_09.05.22_FINAL_Slovakian.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/Carer_s_Grant_process_UNICEF_IOM_UNHCR_09.05.22_FINAL_Slovakian.pdf


BlueDots - inklúzia zdravotného znevýhodnenia 

● osoby s akýmkoľvek typom postihnutia môžu dosiahnuť, vstúpiť a 
používať akékoľvek zariadenie s BlueDot voľným  pohybom bez 
toho, aby čelili prekážkam.

● inkluzívny a nediskriminačný prístup, ktorý zabezpečí, že všetky deti a 
dospelí, bez ohľadu na ich triedu, pohlavie, postihnutie, jazyk, etnickú 
príslušnosť, náboženstvo, národnosť, budú mať rovnaký prístup k 
týmto centrám podpory. Dospelí a deti so zdravotným postihnutím a 
ich rodiny by mali majú inkluzívny a bezpečný prístup k informáciám 
a službám v rámci Blue Dots.



●  Leeloo AAC - Autism Speech App for Nonverbal Kids - ENG, UA,…

● aplikácia, ktorá pomáha neverbálnym deťom komunikovať. Leeloo je 
vyvinutý na základe princípov AAC (Augmentative and Alternative 
Communication) a PECS (Picture Exchange Communication System). 
Čo sú techniky liečby autizmu a terapie autizmu v komunikácii.

●   CoughDrop AACC

● nástroj na podporu augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAC) 
na komunikáciu a podporu, ktorý posilňuje jednotlivcov a tímy okolo 
nich. Je to plnohodnotná komunikačná aplikácia vytvorená pre 
jednotlivcov s autizmom, detskou mozgovou obrnou, Downovým 
syndrómom, Angelmanovým syndrómom, Rettovým syndrómom alebo 
inými zložitými komunikačnými potrebami.

Užitočné aplikácie - UNICEF App Catalogue

https://www.unicef.org/appcatalogue/leeloo-aac
https://www.unicef.org/appcatalogue/coughdrop-aac
https://www.unicef.org/appcatalogue/search-all-apps


Dokumenty na stiahnutie 
• Komunikačné tipy, ktoré pomôžu uľahčiť interakciu so staršími ľuďmi a 
ľuďmi so zdravotným postihnutím UA, RU, EN 

•  Humanitarian Inclusion Standards for Older People and People with 
Disabilities, klikni tu 

•  Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based Violence 
Programming in Humanitarian Settings klikni tu

• TOOLKIT ON ACCESSIBILITY Tools to apply universal design across 
premisesand programmes and promote access for all  https://
drive.google.com/drive/folders/12xwxJr9_xsOHFrDIXOyoZTmK1fTsI6f2 

• Dotazník na hodnotenie funkčných ťažkosti v rôznych oblastiach vrátane 
sluchu, zraku, komunikácie/porozumenia, učenia, mobility a emócií pre deti 
vo veku od 2 do 17 rokov: https://data.unicef.org/resources/module-child-
functioning/ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/tips-communication
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-inclusion-standards-older-people-and-people-disabilities
https://reliefweb.int/report/world/building-capacity-disability-inclusion-gender-based-violence-programming-humanitarian
https://drive.google.com/drive/folders/12xwxJr9_xsOHFrDIXOyoZTmK1fTsI6f2
https://drive.google.com/drive/folders/12xwxJr9_xsOHFrDIXOyoZTmK1fTsI6f2
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/
https://data.unicef.org/resources/module-child-functioning/


Mapa pomoci - dôležité kontakty
 LINKA ZDRAVIA V UKRAJINSKOM JAZYKU
www.ua.diagnose.me
+421 2 21 02 50 75 (denne od 7.00 do 19.00) 

 ĽUDIA SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA  

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
sociálne služby: https://unss.sk/kontakty-unss/#krajske
ubytovanie: unss.kosice@unss.sk 

 ĽUDIA SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM
ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska
+421 903 762 810
prezidentkaaneps@gmail.com 
online tlmočník: Monika Krileková:+421 911 584 120

http://www.ua.diagnose.me/
https://www.facebook.com/nevidiaci/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://unss.sk/kontakty-unss/&h=AT05s_LoayrgExvUPubcehzH2NEeSH8en6GPpiCMqZSUVzeemc24bvgNm7lA5DvyiVR1WMTTZl_BcfkpkFYsvk9_CZo_Zo4xxrfuRdIajWqbXNqAEWi_Lm6zxw_RDHwfPQ&h=AT05s_LoayrgExvUPubcehzH2NEeSH8en6GPpiCMqZSUVzeemc24bvgNm7lA5DvyiVR1WMTTZl_BcfkpkFYsvk9_CZo_Zo4xxrfuRdIajWqbXNqAEWi_Lm6zxw_RDHwfPQ&h=AT05s_LoayrgExvUPubcehzH2NEeSH8en6GPpiCMqZSUVzeemc24bvgNm7lA5DvyiVR1WMTTZl_BcfkpkFYsvk9_CZo_Zo4xxrfuRdIajWqbXNqAEWi_Lm6zxw_RDHwfPQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https://unss.sk/kontakty-unss/&h=AT05s_LoayrgExvUPubcehzH2NEeSH8en6GPpiCMqZSUVzeemc24bvgNm7lA5DvyiVR1WMTTZl_BcfkpkFYsvk9_CZo_Zo4xxrfuRdIajWqbXNqAEWi_Lm6zxw_RDHwfPQ&h=AT05s_LoayrgExvUPubcehzH2NEeSH8en6GPpiCMqZSUVzeemc24bvgNm7lA5DvyiVR1WMTTZl_BcfkpkFYsvk9_CZo_Zo4xxrfuRdIajWqbXNqAEWi_Lm6zxw_RDHwfPQ&h=AT05s_LoayrgExvUPubcehzH2NEeSH8en6GPpiCMqZSUVzeemc24bvgNm7lA5DvyiVR1WMTTZl_BcfkpkFYsvk9_CZo_Zo4xxrfuRdIajWqbXNqAEWi_Lm6zxw_RDHwfPQ
mailto:unss.kosice@unss.sk
https://www.facebook.com/aneps.sk/
mailto:prezidentkaaneps@gmail.com


Mapa pomoci - dôležité kontakty
SLOVENSKÝ ZVÄZ POSUNKUJÚCICH 
asistencia pre Nepočujúcich Ukrajincov na hranici:+421944562234, 
deaf.vybor@gmail.com  

Františkánsky kňaz Silvester Poliak
Silvester Poliak kňaz - sv. omše pre nepočujúcich 
https://www.facebook.com/silvester.poliak

ĽUDIA S ŤAŽKÝM POSTIHNUTÍM
Centrum Svetielko (Prešov, Trenčín, Bratislava)
terapeutické, rehabilitačné, vzdelávacie a sociálne služby pre ľudí s ťažkým hendikepom
svetielko.po@gmail.com
https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/

ĽUDIA S NERVOVO- SVALOVÝM OCHORENÍM
Organizácia muskulárnych dystrofikov OMD v SR
omd@omdvsr.sk, +421 948 529 976 (Jozef Blažek)

mailto:deaf.vybor@gmail.com
https://www.facebook.com/silvester.poliak
https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/
https://www.facebook.com/OMDvSR/
https://www.facebook.com/OMDvSR/
mailto:omd@omdvsr.sk


Mapa pomoci - dôležité kontakty
 CENTRUM DYS
Centrum pre deti vo veku od 3 do 9 rokov - špecifické poruchy DYS, ADHD/ADD
pekarovicova@centrumdys.sk
+421 904 373 316
https://www.centrumdys.sk 
 
Terapeutický príbeh pre deti z Ukrajiny na stiahnutie 
https://www.centrumdys.sk/terapeuticky-pribeh-pre-deti-z-ukrajiny/ 

 ĽUDIA S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM
Spoločnosť Downovho syndrómu OZ Downov syndróm
http://downovsyndrom.sk/v16/node/2426
ubytovanie: https://www.facebook.com/downovsyndrom.sk
ds@downovsyndrom.sk 

 ĽUDIA SO SKLERÓZOU MULTIPLEX
Spolu môžeme Spolumozeme
spolumozeme@gmail.com (komunikujú slovensky, anglicky a rusky) 

 ĽUDIA S AUTIZMOM
Autistické centrum Andreas® n.o.
poradna@andreas.sk (sociálne a rehabilitačné služby, doplnkové terapie, voľnočasové aktivity...)
Facebook 

mailto:pekarovicova@centrumdys.sk
https://www.centrumdys.sk/
https://www.centrumdys.sk/terapeuticky-pribeh-pre-deti-z-ukrajiny/
https://www.facebook.com/OZ-Downov-syndr%C3%B3m-121556076830579/
https://www.facebook.com/OZ-Downov-syndr%C3%B3m-121556076830579/
http://downovsyndrom.sk/v16/node/2426
https://www.facebook.com/downovsyndrom.sk/
https://www.facebook.com/downovsyndrom.sk/
mailto:ds@downovsyndrom.sk
https://www.facebook.com/spolumozeme/
https://www.facebook.com/spolumozeme/
https://www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas/
https://www.facebook.com/autisticke.centrum.andreas/photos/a.255861476001/10160536746771002/


Mapa pomoci - dôležité kontakty
 DETI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Axis medical
ubytovanie a medicínska starostlivosť pre deti so zdravotným postihnutím
bas@axis-medical.eu, +421 949 829 23
https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu

 DETI S ONKOLOGICKÝM A INÝM ŤAŽKÝM OCHORENÍM 

Deťom s rakovinou n.o.
info@detomsrakovinou.sk, 0948 195 398 

Svetielko nádeje
+421 908 073 073, office@svetielkonadeje.sk 

Plamienok n.o.
- domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave a blízkom 
okolí.
- konzultácie s psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktoré deti sprevádzajú
Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk, 0907 377 808 

DETI S INTELEKTUÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM 

Špeciálne olympiády Slovensko  / Special Olympics Slovakia
+421 917 176 673, www.specialolympics.sk
Sumár pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením nájdete aj tu: https://www.platformarodin.sk/ukraine/ vďaka 
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu/
https://www.facebook.com/detomsrakovinou/
https://www.facebook.com/svetielkonadeje/
mailto:office@svetielkonadeje.sk
https://www.facebook.com/plamienok.no/
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsSlovakia/
http://www.specialolympics.sk/
http://www.specialolympics.sk/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.platformarodin.sk/ukraine/&h=AT3qk-quOrxlJFG6OIkeGigOhAkOcBkW3DlMH_33rBbo4lpnFaiy0y63RrmRPFZHQTF-8EuU0iQm9TdNMG5qS1skJe4YvCKsSQTi1brJQFVB9bqPO2igYLEhCR9i15un6Q&h=AT3qk-quOrxlJFG6OIkeGigOhAkOcBkW3DlMH_33rBbo4lpnFaiy0y63RrmRPFZHQTF-8EuU0iQm9TdNMG5qS1skJe4YvCKsSQTi1brJQFVB9bqPO2igYLEhCR9i15un6Q&h=AT3qk-quOrxlJFG6OIkeGigOhAkOcBkW3DlMH_33rBbo4lpnFaiy0y63RrmRPFZHQTF-8EuU0iQm9TdNMG5qS1skJe4YvCKsSQTi1brJQFVB9bqPO2igYLEhCR9i15un6Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.platformarodin.sk/ukraine/&h=AT3qk-quOrxlJFG6OIkeGigOhAkOcBkW3DlMH_33rBbo4lpnFaiy0y63RrmRPFZHQTF-8EuU0iQm9TdNMG5qS1skJe4YvCKsSQTi1brJQFVB9bqPO2igYLEhCR9i15un6Q&h=AT3qk-quOrxlJFG6OIkeGigOhAkOcBkW3DlMH_33rBbo4lpnFaiy0y63RrmRPFZHQTF-8EuU0iQm9TdNMG5qS1skJe4YvCKsSQTi1brJQFVB9bqPO2igYLEhCR9i15un6Q&h=AT3qk-quOrxlJFG6OIkeGigOhAkOcBkW3DlMH_33rBbo4lpnFaiy0y63RrmRPFZHQTF-8EuU0iQm9TdNMG5qS1skJe4YvCKsSQTi1brJQFVB9bqPO2igYLEhCR9i15un6Q
https://www.facebook.com/platformarodin/
https://www.facebook.com/platformarodin/


Ďakujeme
za pozornosť. 

Pripravila 
PhDr. Zuzana Aly

zuzkab@tenenet.sk 

www.tenenet.sk 

mailto:zuzkab@tenenet.sk
http://www.tenenet.sk

