Pozvánka

Pozývame vás na našu pripravovanú konferenciu
s názvom

Osobná asistencia
overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím,
ktorá sa bude konať 27. novembra 2017 v Košiciach
Konferencia sa bude konať za účelom upozornenia na nutnosť návratu k podstate osobnej
asistencie a sformovania skupiny, ktorá bude v zmysle konferencie pokračovať v riešení tejto
problematiky na celonárodnej úrovni, aby boli podmienky pre osobnú asistenciu dôstojné a
nebola ohrozená jej budúcnosť.
Pre všetkých, ktorí majú k téme osobnej asistencie návrhy, osobné skúsenosti, či iné podnety,
bola zriadená emailová schránka forumOA2017@gmail.com.
Vopred ďakujeme za každý podnet. Prosíme o šírenie tejto pozvánky medzi všetkých ľudí, ktorí
aktívne využívajú alebo poskytujú osobnú asistenciu.

Naša pripravovaná konferencia
PREDBEŽNÝ NÁVRH
Názov konferencie:

Osobná asistencia
overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím
Košice 2017
"Sme celkom obyčajní ľudia,
ktorí majú takú istú potrebu cítiť, že sme sa začlenili, že nás uznávajú a milujú, ako ktokoľvek iný."
"Sme obyčajní ľudia, nič viac a nič menej"
(Adolf Ratzka)

Organizátor a odborný garant konferencie:

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Spoluorganizátor:

Katedra spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku
Spolupracujúce občianske združenia:

ZOM Prešov, občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím, Prešov
Národná rada občanov s zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, Bratislava
Organizácia muskulárnych dystrofikov, Bratislava
Spolupracujúca spoločnosť:

Filmová produkčná spoločnosť ATARAX, s.r.o., Košice
Záštita nad konferenciou:

JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Miesto konania:

Košice 1, Tyršovo nábrežie 1675/1, Kongresová sála hotelu Yasmin
(Bezbariérové prostredie)
Dátum konania:

27.11. 2017
Program konferencie:
9:00 hod.- 9:10 hod.

Zastrešenie - príhovor p. komisárky
Čestní hostia - príhovory
9:10 hod.- 9:40 hod.

JUDr. Ján Richter, minister PSVaR SR –zatiaľ nepotvrdil účasť
MUDr. Richard Raši, primátor mesta Košice –zatiaľ nepotvrdil účasť
PhDr. Helena Woleková, Sociofórum

1.BLOK
Filozofia nezávislého života a osobná asistencia, formovanie vo svete a na Slovensku
9:40 hod.- 10:30 hod.

1.1 Filozofia, podstata a história osobnej asistencie. - videodokument
(Kozák, Marián, PhDr.) - potvrdil účasť

1.2 Spoločenské prístupy k človeku s ŤTP - ľudsko-právny prístup a jeho princípy. Právo na
nezávislý život a osobnú asistenciu v kontexte plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím.
(Cangár, Miroslav, PhDr.) - potvrdil účasť

1.3 Nezávislý život oslobodzuje občanov s ŤTP od závislosti na rodine a pobytovom zariadení.
(Ratzka, Adolf, PhD.) - prečíta vybraná osoba + na konci video pozdrav p. Ratzku (pracuje sa na tom)

1.4 Osobná asistencia v slovenskej legislatíve.
(Brichtová, Lýdia, Mgr., PhD.) - potvrdila účasť
10:30 hod.- 10:45 hod.
Prestávka na občerstvenie

2.BLOK
Riešenie problematiky nezávislého života osôb s ŤTP na Slovensku
10:45 hod.- 12:00 hod.

2.1 Príspevok na osobnú asistenciu a príp. ďalšie príspevky na kompenzáciu ŤTP....
Legislatívne podmienky (zákon 447/2008). Pripravovaná novela...
(niekto z MPSVaR SR ??) - názov príspevku bude spresnený po potvrdení účasti MPSVaR SR

2.2 Osobná asistencia v agende ÚPSVaR (kto a za akých podmienok má nárok na príspevok)
Vargová, Janeta, Mgr., ved.odd.peňaž. prísp. na kompenzáciu ŤZP, ÚPSVaR Košice - potvrdila účasť

2.3 Osobná asistencia vs. Opatrovanie.
(Szahzad, Silvia, Ing.) - potvrdila účasť

2.4 Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike - kompetencie a
zastupovanie záujmov občanov s ŤTP.
(Köböl, Tibor, Mgr.) - potvrdil účasť

2.5 Dizajn pre všetkých - najlepšie riešenie pre všetkých.
(Rollová, Lea, Doc. Ing. Arch. PhD.) - potvrdila účasť

2.6 Kompenzačné pomôcky podporujú samostatný život, pomáhajú pri osobnej asistencii.
(Zástupca ARES, s.r.o.) - potvrdili účasť

2.7 Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím - postavenie, pôsobnosť, podnety...
(Stavrovská, Zuzana, JUDr.) - potvrdila účasť v zastúpení
12:00 hod.- 12:30 hod.
Prestávka na obed

3.BLOK
Osobná asistencia ako nástroj k nezávislému životu v praxi
13:00 hod.- 14:30 hod.

Užívatelia osobnej asistencie – príklady zo života tých, ktorým osobná asistencia umožňuje
viesť nezávislý život (bude ich niekoľko z rôznych lokalít SR )
Osobní asistenti – kedy je osobný asistent dobrým osobným asistentom, aké sú potreby
osobných asistentov,...
3.1 Ako sa žije človeku s ŤTP, videodokument
(Matúš Knap + osobní asistenti) potvrdili účasť
3.2 Trilógia môjho života, videodokument
(Martina Holentová + osobné asistentky) potvrdili účasť

3.3 Osobná asistencia - prežívanie alebo život
(Boris Klohna + osobní asistenti) potvrdili účasť

3.4 Vznik Agentúry osobnej asistencie Žilina - nástroj osvety a podpory inštitútu osobnej
asistencie v žilinskom regióne
(Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie Žilina) potvrdili účasť

4.BLOK
Dilemy osobnej asistencie
14:30 hod.- 15:30 hod.

Priestor na diskusiu: návrhy na riešenie problematiky osobnej asistencie, otvorenie otázky "je súčasný
sociálny systém spravodlivý a efektívny uplatňovaním prístupu osobná asistencia pre osoby s ŤZP
nezávisle na druhu ŤZP?", predstavenie spoločného širokého diskusného priestoru "Fórum osobnej
asistencie", výzva na spoločný postup, možnosti participácie občana s ŤTP na legislatívnom procese, ...
Prestávka na občerstvenie
15:30 hod.- 15:45 hod.

WORKSHOPY:
15:45 hod.- 17:45 hod.

1. užívateľ osobnej asistencie
 osobná asistencia ako efektívna forma kompenzácie ŤZP (komu, kedy,...)
 vykazovanie osobnej asistencie - administratívna náročnosť a dôveryhodnosť
 budovanie verejnej dôvery v efektívnosť tejto formy sociálnej pomoci
2. osobný asistent
 sociálny status osobného asistenta, sociálna istota osobného asistenta
 sociálna asistencia - "brigáda" alebo "zamestnanie"
 odmena za náročnú prácu, zdaňovanie príspevku na kompenzáciu ŤZP
Kontaktné osoby:


Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
MUDr. Marcela Strhárská, mob.: 0904 494 445, email: strharska@centrum.sk



Katedra spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach
Doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., mob: 0918 895 797 , email: lydia.leskova@gmail.com



ZOM Prešov
Boris Klohna, mob: 0908 487 603, email: klohna@zompresov.sk



Národná rada občanov s zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, Bratislava
Mgr. Tibor Köböl, ., mob: 0948 046 672, email: tibor.omdvsr@gmail.com

