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Podporované zamestnávanie je metóda intervencie, ktorá pomáha osobám so zdravotným 

postihnutím a inak znevýhodneným získať platené zamestnanie na otvorenom trhu práce. 

(Európska únia podporovaného zamestnávania, 2005) Primeraná podpora v zamestnaní ale aj 

mimo neho je kľúčovým faktorom, ktorý robí z podporovaného zamestnávania úspešnú 

metódu pri vyhľadávaní a pri udržaní plateného zamestnania na otvorenom trhu práce. 

 

V minulom roku 2017 sme sa na konferencii pri príležitosti Radničkiných trhov 2017 

venovali téma Aktivizácia, participácia a príprava na prácu. 

V tomto roku 2018 chceme priblížiť a prezentovať tranzitné programy, ktoré priamo vedú 

k zamestnaniu prijímateľov sociálnych služieb a inak znevýhodnených občanov na otvorenom 

trhu práce a realizovali sme ich v roku 2018 na Slovensku. 

 

Cieľovým auditóriom konferencie sú všetci, ktorí sa zaujímajú o metódy práce v 

podporovanom zamestnávaní, teda zamestnávaní na otvorenom trhu práce, podporujú a 

aktivizujú ľudí k rozvoju pracovných zručností a pomáhajú vytvárať lepší prístup k právu na 

prácu a zamestnaniu: prevádzkovatelia podporovaného zamestnávania, zamestnanecké 

organizácie a zamestnávatelia, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníci 

rehabilitačných stredísk a integračných center, ako aj iných sociálnych služieb, zamestnanci 

so zdravotným postihnutím, prijímatelia sociálnych služieb, rodičia, asistenti a tvorcovia 

politík na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

1. Programová línia konferencie: Ponuka komunitných služieb podporujúcich 

aktivizáciu a zamestnanie – súbeh služieb 

- Aktivizácia, participácia a zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím - ako ich 

vnímame?  

- Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby alebo klienta služby zamestnanosti, 

ponuky rôznych komunitných služieb v čase 

 



2. Programová línia konferencie: Nástroje podporujúce aktivizáciu a umiestnenie 

na otvorenom trhu práce - čo funguje? 

- Kariérny rozvoj, kariérny plán 

- Dotovaná mzda ako nástroj na štart u zamestnávateľa a zamestnanca so ZP 

- Aktivačná činnosť v sociálnej službe a na otvorenom trhu práce 

- Vytvorené pracovného miesta šitého na mieru 

- Sieťovanie v komunite - zdroj nových pracovných miest 

- Podpora a sprevádzanie prijímateľa SS a klienta služby zamestnanosti s nízkym 

príjmom - komplexné sociálne, pracovno-právne a finančné poradenstvo 

 

3. Programová línia konferencie: Nástroje podporujúce nezávislosť a začlenenie v 

komunite 

- práca a bývanie 

- asistencia v práci a mimo nej 

- spolupráca podporujúcich/asistenčných subjektov 

- participácia rodiny na začleňovaní do komunity 
  



Program:  

9:00 – 9:30 prezentácia 

9:30 – 10:30  

Moderuje Mária Filipová 

 Slavoj Krupa, RPSP - Presahy individuálneho plánovania na osobnostný rozvoj 

a pracovnú kariéru klienta. 

 Viera Záhorcová, Agentúra podporovaného zamestnávania - Cieľom je spokojnosť 

klienta a jeho podporovateľov - formy aktivizácie a podpory v zamestnaní  

 

10:30 – 11:00 Prestávka na občerstvenie 

 

11:00 – 13:00 

Nástroje podporujúce umiestnenie na OTP 

Moderuje Viera Záhorcová 

 Katarína Kralovičová, DSS Stupava - Aktivačné práce formou dobrovoľníckej 

činnosti ako nástroj pre tranzitné programy prijímateľov na otvorenom trhu práce 

 Bibiana Milová, DSS Stupava- Podpora pracovného potenciálu formou aktivačnej 

činnosti v DSS 

 Milena Maková, Michela Valicová - Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, 

n.o. Banská Bystrica - Intenzívne kariérové a sociálne poradenstvo ako východisko 

programu na podporu zamestnávania mladých ľudí so znevýhodneniami 

 Anna Podlesná, Profesia – Výpomoc so srdcom – pracovné príležitosti pre osoby so 

zdravotným postihnutím 

 

13:00 – 13:30 Prestávka na občerstvenie  

 

13:30 - 15:00 

Podpora pre život v komunite - práca, bývanie a voľný čas 

Moderuje: Elena Kopcová 

 Lýdia Bušaničová, Lidwina Strážske - Cesta do komunity – príprava prijímateľov 

v LIDWINA – DSS Strážske na život v komunite 

 Patrícia Jarjabková - Ako podporiť spoluprácu subjektov , ktoré sprevádzajú klienta na ceste 

k naplnenému životu  
Panelová diskusia aj s prijímateľmi sociálnych služieb, obyvateľmi podporovaného bývania. 

 

15:00 – Závery 

 

Organizačné pokyny:  

Konferencia je bezplatná. 

Prístup na konferenciu je aj bezbariérový. 

 

Prihláška na konferenciu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1VreJ-4m3sj23CUQKAU0-

NOKN1rGJG26qeEoCE58MWnN5Q/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1VreJ-4m3sj23CUQKAU0-NOKN1rGJG26qeEoCE58MWnN5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1VreJ-4m3sj23CUQKAU0-NOKN1rGJG26qeEoCE58MWnN5Q/viewform

