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POZVÁNKA  

na tlačovú konferenciu počas 

MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCII 
Pracovná a sociálna integrácia mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Bratislava, 13.11.2015 

Na Slovensku je len 30% zo všetkých 240 tisíc zdravotne postihnutých občanov SR (8,6 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
SR) zamestnaných na trhu práce a teda 7 z  10 ľudí so zdravtoným posithnutím je nezamestnaných, ohrozených chudobou 
a sociálnym vylúčením. Podľa štatistických údajov sa v školskom roku 2014/2015 vzdelávalo v špeciálnych školách a triedach na 
Slovensku viac ako 35 tisíc detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím.   

Tlačová konferencia sa bude konať 23.11. 2015 v Hoteli Radisson Blu Carlton, Bratislava v čase 11-12 hod. 

Na konferenciu sa prihlásilo 150 odborníkov - zástupcov všetkých troch sektorov (verejný - MPSVR SR, Ústredie PSVR, BSK; 
súkromný - kľúčoví hráči na trhu z business sektora, neziskový - zástupcovia ľudí so zdravotným postihnutím, poskytovatelia služieb 
pre ľudí so zdravotným postihnutím, špeciálne školy  pre deti a mládež so zdravotným postihnutím atď.). Konferencia bude mať aj 
výrazné zahraničné zastúpenie, pretože medzi panelistami sú zástupci Európskeho hospodárskeho a sociálneho Výboru pri EÚ,   
zástupci Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave, Nórskej nadácie SIGNO, EASPD (European Association of Service Providers for 
Disabled People, Brussels), EPSIN (European Platform for Social Integration, associated member of EZA - European Centre for 
Workers` Questions, Brussels), Nyolcs Boldogság Alapítvány (Pécs) z národných partnerov zástupci Katedry sociálnej práce 
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Účasť potvrdili aj štátny tajomník MPSVR SR  a podpredsedníčka Bratislavského 
samosprávneho kraja. Medzi panelistami je 20 účastníkov z 11 krajín (Nórsko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Rakúsko, 
Grécko, Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko) a ďalších 23 zástupcov mienkotvorných sociálnych 
neziskových organizácií na Slovensku.  

Podujatie bude zložené z 1 - dňovej odbornej a vedeckej konferencie a z 1 - dňových workshopov na rôzne témy, týkajúce sa 
problematiky detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím s cieľom šíriť myšlienky, skúsenosti a závery realizovaných sociálnych 
projektov v EÚ (najmä Nórska) spolu s návrhmi efektívnych modelov podporovaných služieb pre zdravotne postihnuté deti a 
mládež na Slovensku v súčasnom procese deinštitucionalizácie a tvorby nových sociálnych komunitných služieb na 
Slovensku. Témami workshopov bude oblasť legislatívnej úpravy podpory zamestnávania mladých ZP na otvorenom trhu práce, 
oblasť finančnej stimulácie štátnou podporou zamestnávania mladých ZP, oblasť komunikačnej stratégie a scitlivovanie 
verejnosti voči mladým ľuďom so ZP, oblasť výskumu zameraného na sociálnu a pracovnú integráciu mladých ZP v SR a v EÚ.  

Ďalšie informácie dostupné na:    https://tenenet.sk/konferencia/ PhDr. Elena Kopcová, PhD. 
TENENET, o.z. Lichnerova 41, Senec, 90301, 0907 154 601, ena@tenenet.sk, ena@wellnea.sk

TENENET o.z. je členom EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), 
ktorá komplexne rieši  otázky kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Často reprezentujeme SR v oblasti zamestnanosti 
mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako príklady dobrej praxe - naposledy v marci 2015 vo Warsawe vyžiadaná prednáška 
prezidentom skupiny za neziskový sektor Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pri EÚ. Na národnej úrovni sme členmi 
platformy Sociofóra. Pracujeme v rámci procesu de-inštitucionalizácie v oblasti podporovaného zamestnávania ľudí so zdravotným 
postihnutím a rozvoja komunitných sociálnych služieb. Sme členmi Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti 
mládeže na tému Zamestnanosť v procese prípravy podkladov pre Stratégiu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR pre roky 
2014-2020. Budujeme strategické medzisektorové partnerstvá, ktoré sa snažia zapojiť nielen verejný a neziskový sektor, ale prizvať 
aj business sektor (sme členmi AmCham) na pomoc riešenia sociálnych problémov v spoločnosti v rámci spoločenskej 
zodpovednosti firiem a ich firemnej filantropii. 
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