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Povedomie o 

zdravotnom postihnutí
1. časť



1 Definícia zdravotného postihnutia

2 Zdravotné postihnutie v Európe

3 Typy zdravotného postihnutia

4 Aktivita k budovaní povedomia

V tejto časti "Zdravotné postihnutie je prirodzené. Musíme prestať 
veriť, že postihnutie bráni človeku v tom, aby niečo 
robil. Pretože to nie je pravda ... Postihnutie mi nebráni 
niečo robiť. "― Benjamín, 8. trieda, vo svojej eseji "Postoje k ľuďom so 

zdravotným postihnutím"



Definícia zdravotného postihnutia

• Osoby so zdravotným postihnutím ako "osoby s dlhodobým telesným, 

mentálnym, duševným alebo zmyslovým postihnutím, ktoré v spojení s 

rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnej a efektívnej účasti v 

spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými

• Postihnutie je komplexný, vyvíjajúci sa a viacrozmerný koncept. 

Zdravotné postihnutie má vplyv na životy ľudí v mnohých oblastiach, 

napríklad: mobilita a používanie dopravných prostriedkov; prístup do 

budov; účasť na vzdelávaní a odbornej príprave, trh práce a voľnočasové 

aktivity; sociálne kontakty a ekonomická nezávislosť

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_introduced

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_introduced


Ľudia so zdravotným postihnutím (People with disability (PwD) sú;
Muži, ženy, deti, členovia rodiny, priatelia, zamestnávatelia, zamestnanci, zákazníci, študenti, 

učitelia, domorodci, prisťahovalci, všetky národnosti a všetky náboženstvá

Zdravotné postihnutie v súčasnosti ovplyvňuje 80 miliónov ľudí.

To je asi 15% populácie vo veku 15 a viac rokov. 

Toto číslo rastie s vekom.

Žiadni dvaja ľudia s rovnakým postihnutím neprežívajú svoje postihnutie rovnakým spôsobom. 

Medzi PwD je viac nezamestnaných ako u ľudí bez postihnutia.

Mnoho ľudí získa svoje postihnutie zranením alebo chorobou.

Odborníci, manažéri a správcovia predstavujú 37% ľudí zamestnaných so zdravotným 

postihnutím.
Zdroj: Disability statistics- barriers to social integration,2012

Cornell University, European comparative data on Europe 2020 & People with Disabilities, 2013

Zdravotné postihnutie nediskriminuje



Existuje rozdiel medzi zdravotným postihnutím a zlým 

zdravotným stavom.

Postihnutie môže byť:

• Skryté alebo zjavné, od narodenia (vrodené) alebo 

získané, epizodické alebo stabilné

• Mnohí ľudia, ktorí teraz trpia zdravotným postihnutím, 

žili väčšinu svojho života bez zdravotného postihnutia

• Postihnutie sa líšia: od viditeľného, skrytého, trvalého 

alebo dočasného

• Vplyv na schopnosti človeka sa tiež líšia od 

minimálneho po podstatné

• Niektorí ľudia so zdravotným postihnutím veria, že viac 

ich vyraďuje spoločnosť než ich stav

Profilovanie zdravotného postihnutia



01

OPTION 01

OPTION 01

Mentálne

OPTION

Duševné

OPTION 01

Zmyslové

Neurologické

OPTION 01

Telesné Ovplyvňuje mobilitu a obratnosť

Široké spektrum porúch 

učenia

Výsledkom je strata niektorých 

telesných alebo duševných funkcií

Ovplyvňuje proces myslenia 

človeka

Ovplyvňuje schopnosť počuť, 

vidieť, cítiť, chutnať alebo 

dotýkať sa

Typy postihnutia
Je ťažké ich definovať. Na účely tréningu sme ich 

zoskupili na základe „fungovania“



Zdravotné 

postihnutie v Európe

Source: Disability statistics- barriers to social integration,2012
Cornell University, European comparative data on Europe 2020 & People with Disabilities, 2013
http://www.step-hear.com/accessibility-facts-figures.htm

• 19,9% žien a 15,1% mužov je zdravotne postihnutých

• 8,5% ľudí vo veku 15 - 44 rokov má jedno alebo viac postihnutí

• 18,8% ľudí vo veku 45 - 64 rokov má jedno alebo viac postihnutí

• 35,6% ľudí vo veku 65 rokov a viac má jedno alebo viac postihnutí

• Asi 47% PwD je zamestnaných v porovnaní so 71% ľudí bez postihnutia

• V roku 2011 bol na úrovni EÚ-28 hlavným dôvodom odchodu z posledného zamestnania "vlastná 

choroba alebo zdravotné postihnutie" pre viac ako 30% PwD, ktorí neboli zamestnaní, ale predtým 

pracovali

http://www.step-hear.com/accessibility-facts-figures.htm


Príbeh Ky

https://www.youtube.com/watch?v=T-KicSYZPQ8

https://www.youtube.com/watch?v=T-KicSYZPQ8


Postihnutie ≠ Nedostatočná výkonnosť

Morgan Freeman
Fibromyalgia

Daniel Radcliffe
Dyspraxia

Jamie Oliver
Dyslexia

Selena Gomez
Lupus

Cher
Dyslexia

Lady Gaga
Fibromyalgia



Všeobecné tipy pre komunikáciu

• Pozerajte sa priamo na dotyčnú osobu, hovorte 

jasne

• Je v poriadku ponúknuť potrasenie rukou pri 

predstavení

• Rešpektujte pomocné zariadenia ako osobný 

majetok

• Netreba kričať ani hovoriť príliš nahlas

• Spýtajte sa pred ponúknutím pomoci a rešpektujte 

jeho / jej rozhodnutie

• Je v poriadku povedať "Uvidíme sa neskôr" alebo 

"Počuli ste o tom?"



Aktivita: Zažite zdravotné postihnutie



Aktivita: Zažite zdravotné postihnutie



Aktivita: Otestuj svoje povedomie

FINISHED FILES ARE THE RE-

SULT OF YEARS OF SCIENTIF-

IC STUDY COMBINED WITH  

THE EXPERIENCE OF

MANY YEARS.

Najprv si prečítaj vetu v rámčeku nižšie.



Aktivita: Zažite zdravotné postihnutie



Už nie sme mrzutí!

https://www.youtube.com/watch?v=Gv1aDEFlXq8

https://www.youtube.com/watch?v=Gv1aDEFlXq8


2. časť

Modely 

zdravotného 

postihnutia



1

Lekársky model 

zdravotného 

postihnutia

2
Sociálny model 

zdravotného 

postihnutia

V tejto časti

“
Zvyčajne, keď sa ľudia stretávajú s niekým na vozíku,

alebo s nejakým postihnutím, je to tá prvá vec, ktorú si 

všimnú, ale nevedia, ako reagovať. “ Zach Anner



X;

Lekársky model zdravotného 

postihnutia

"Pripútaný" na invalidný vozík

Nemôže chodiť po schodoch

Je chorý

Potrebuje pomoc

Má zatrpknutý postoj

Potrebuje liečenie

Potrebuje ústavnú starostlivosť

Potrebuje lekára

Nemôže opustiť domov

Nemôže používať ruky

Nemôže chodiť

Nemôže hovoriť

Nevidí alebo nepočuje



DÔSLEDKY POLITIKY

Postihnutia nie sú 
v spoločnosti 
viditeľné a je 
potrebné sa nimi 
zaoberať 
prostredníctvom 
politiky v oblasti 
verejného zdravia

PROBLÉM

Jednotlivci sú 
vnímaní ako 
poruchy, ktoré ich 
postihujú

RIEŠENIE

Ošetrenie, liečba, 
terapia, lieky 
zvyčajne v 
lekárskom alebo 
inštitucionálnom 
prostredí

1

2

3

Lekársky 
model 
podpory ľudí 
so zdravotným 
postihnutím

Vznikol lekárskym 
vnímaním, ktoré považuje 
postihnutie za poškodenie 
funkcie spôsobené stavom, 
ochorením alebo traumou. 
Preto musí byť "liečené". 

Podľa tohto modelu je 
cieľom nájsť liečbu, terapiu, 
ktorá zvládne, ukončí alebo 
takmer ukončí poškodenie



Sociálny model zdravotného 

postihnutia

Sourced from: Participant Handbook CHCCS102 Certificate 1 Work Preparation

Zle navrhnuté budovy

Pokrytectvo

Žiadne parkovacie miesta

Segregované vzdelávanie

Chudoba a nízky príjem

Nedostatok aktivačných 

prvkov (enablers)

Nedostupná doprava

Izolované rodiny

Žiadne výťahy

Predsudky

Zlé pracovné vyhliadky



DÔSLEDKY POLITIKY

Jedná sa o kultúrne a 
ideologický problém, ktorý 
vyžaduje individuálnu, 
kolektívnu a rozsiahlu sociálnu 
zmenu. Z tohto pohľadu je 
rovnaký prístup pre niekoho so 
zdravotným poškodením / 
postihnutím otázkou ľudských 
práv s vysokou dôležitosťou

PROBLÉM

Spoločnosť - zdravotné postihnutie 
nie je choroba, ale skôr dôsledok 
zle pripraveného prostredia, ktoré 
má pomáhať postihnutým jedincom 
uspieť normálnymi skutočnosťami 
života

RIEŠENIE
Riešenie problému vyžaduje sociálnu 
akciu a je kolektívnou 
zodpovednosťou spoločnosti ako 
celku, aby sa uskutočnili zmeny 
prostredia nevyhnutné pre plnú účasť 
ľudí so zdravotným postihnutím vo 
všetkých oblastiach spoločenského 
života

1

2

3

Sociálny model 
podpory PwD
Vychádza z vnímania osôb 
so zdravotným postihnutím 
ako jedincov. Podľa tohto 
modelu NIE JE postihnutý 
celý jedinec. Skôr ide o 
súbor komplexných 
faktorov, ktoré vzájomne 
reagujú a spôsobujú 
zdravotné postihnutie. 
Zdravotné podmienky 
ovplyvňujúce fungovanie sú 
skutočnosťou života. Ako 
spoločnosť na tieto 
podmienky reaguje, chápe 
ich, ponúkaná podpora, 
prispôsobenie a flexibilita 
sú to, čo určuje úroveň 
schopností, ktoré môže 
jedinec dosiahnuť.



Diskriminácia

zdravotného postihnutia

3. časť



V tejto časti

1. Priama a nepriama diskriminácia

2. Rovnosť verzus rovnaký prístup verzus spravodlivosť

3. Čo robia iné organizácie



Priama a nepriama 

diskriminácia

Priama diskriminácia:

Zaobchádzanie s osobou so zdravotným postihnutím nespravodlivo, 

kvôli jej postihnutiu

Nepriama diskriminácia:

Deje sa, keď sa neberú žiadne ohľady, ktoré by zabezpečili, že sa s 

každým sa bude zaobchádzať spravodlivo - jedno pravidlo pre každého

Zástupná zodpovednosť:

Ak zamestnávateľ nezavedie opatrenia na zastavenie nespravodlivého, 

diskriminačného alebo škodlivého správania na pracovisku

Diskriminácia sa vzťahuje aj na spolupracovníkov, opatrovateľov, 

asistentov, asistenčné zvieratá a pomôcky zdravotne postihnuté 

osoby



Protiprávna diskriminácia

Je nezákonné diskriminovať osobu z dôvodu zdravotného postihnutia:

- ktoré mala, mávala alebo by mohla mať v budúcnosti

- ktoré sa jej prisudzuje

- spolupracovníka osoby so zdravotným postihnutím

Je nezákonné, ak ku diskriminácii dochádza, pretože PwD:

- používa paliatívne, terapeutické alebo asistenčné zariadenia

- je sprevádzaná opatrovateľom, tlmočníkom alebo asistentom

- je sprevádzaná vodiacim psom alebo iným vyškoleným pomocným 

zvieraťom



Diskriminácia v zamestnaní
Zamestnávatelia by nemali diskriminovať:

1. Osobu na základe zdravotného postihnutia:

- v opatreniach s cieľom určenia, komu by malo byť poskytované zamestnanie

- pri určovaní, komu by malo byť poskytované zamestnanie

- v podmienkach, za ktorých je ponúkané zamestnanie

2. Zamestnanca z dôvodu jeho zdravotného postihnutia:

- tým, že zamedzí alebo obmedzí prístup zamestnancov k možnostiam 

povýšenia, prevodu alebo školenia alebo k akýmkoľvek iným výhodám 

spojeným so zamestnaním

- prepustením zamestnancov

- vystavením zamestnancov akékoľvek inej ujme



Stigma a 

diskriminácia

Nedostatok informácií 

a rôznych služieb - pre 

ľudí so zdravotným 

postihnutím, ktorí 

hľadajú informácie, 

neexistuje jedno 

miesto / úrad pre 

všetko

Ďalšie náklady -

doprava, podpora a 

ďalšie náklady 

spojené s prácou, 

napr. pomocné 

technológie

K dispozícii je 

menej 

pracovných 

príležitostí

Nepružné 
pracovné 
prostredie, ktoré 
ovplyvňuje 
udržanie práce

Problémy a výzvy 
zaťažujúce ľudí so 

zdravotným postihnutím

Výsledkom je, že ľudia so zdravotným 

postihnutím majú dvojnásobnú 

pravdepodobnosť, že budú na 

spodných 20% celkových príjmov 

domácnosti. Pravdepodobne budú žiť v 

nekvalitnom obydlí, mať nižšiu úroveň 

vzdelania a menej príležitostí na 

zapojenie do komunity



Spravodlivosť

Je podporovať 
poctivosť 

odstránením 
prekážok

Rovný prístup

Je poskytnúť všetkým 
takú podporu, ktorú 

potrebujú na 
zabezpečenie 

rovnakých výsledkov

Rovnosť

Je podporovať poctivosť 
tým, že každému dávame 

rovnakú vec. Všetci 
dostávajú rovnakú 

úroveň podpory



Aktivita



Čo robia iné organizácie?

• Zapájajú sa do tréningu / školenia povedomia o zdravotnom 

postihnutí a duševného zdravia pre náborárov a zamestnancov 

s kontaktom so zákazníkmi

• Využívajú služby zamestnanosti osôb so zdravotným 

postihnutím k dosiahnutiu nového okruhu talentov

• Prispôsobujú stratégie zamestnanosti tak, aby boli viac 

prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím

• Využívajú súkromné alebo špecializované náborové služby

• Programy školenia pred nástupom do zamestnania

• Zaškoľovanie a učňovský výcvik



Čo robia iné organize?

https://www.youtube.com/watch?v=5gwSEOotuZ

http://www.youtube.com/watch?v=5gwSEOotuZ
http://www.youtube.com/watch?v=5gwSEOotuZ


Prečo postihnutie?

4. časť



V tejto časti

1. Časté mylné predstavy

2. Pracujúca populácia so zdravotným postihnutím v Európe

3. Výhody zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím

4. Spoľahlivosť a náklady na zamestnancov



Časté mylné predstavy

• Nebudú môcť robiť túto prácu

• Budú častejšie chorí

• Potrebujú viac voľna

• Náchylní k nehodám

• Nebudú sa hodiť do tímu

• Menej inteligentní

• Musia byť statoční alebo odvážni

• Majú odlišné očakávania

Zdroj:

Australian Public Service Commission (APSC), Ability at work, Section 4 Dealing  

with myths & misconceptions



Náklady na zmenu 

sú mnohokrát nižšie 

ako 500 AU$

Menej 

pravdepodobné, že 

utrpia na 

pracovisku zranenie

Výhody zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím

Zmeny 

mnohokrát 

prospejú 

všetkým

Priemerné 

alebo vyššie 

hodnotenie 

výkonu práce

Vytvárajú pozitívny 

vplyv na morálku 

zamestnancov

Dlhšie zotrvanie v 

zamestnaní a 

lojalita

“Prajem si svet, ktorý vníma zdravotné postihnutie, duševné alebo telesné, nie ako prekážku, 

ale ako jedinečné vlastnosti, ktoré možno považovať za veľké aktíva, ak dostanú správne 

príležitosti Oliver Sacks,  
neurológ



Výhody
Podniky, ktoré sú dobre informované a schopné zamestnávať osoby so 

zdravotným postihnutím, sú často odmeňované výhodami, vrátane:

• zníženie fluktuácie a menej absencií

• konkurencieschopnosti v oblasti verejného obstarávania a tendrov

• lepšou morálkou na pracovisku a rôznorodým zložením pracovných

síl, ktorá vedie k väčšej spolupráci a súdržnosti

• prístup k ďalšiemu nevyužitému zdroju talentov

• odvahy súčasných zamestnancov hovoriť o postihnutí a odbúravať

mýty



Austrálska a európska štatistika zamestnanosti

• 37% sú odborníci, manažéri a správcovia

• 30% sú pracovníci predaja a servisu

• 33% obchodníci, pracovníci vo výrobe, 

doprave, robotníci a podobní pracovníci

• V roku 2011 pracovalo z domova viac než 

15% zamestnaných osôb so zdravotným 

postihnutím

• Ľudia, ktorí uviedli, že majú problémy so 

základnou činnosťou, boli častejšie 

zamestnaní na čiastočný úväzok ako 

ostatní (26% v porovnaní s 18%)

Zdroj:

Australian Network on Disability, Opportunity publication



Skúsenosť v praxi

5. časť



Rozumné úpravy

Zamestnávateľ musí zvážiť vhodné 

úpravy pracovného prostredia, aby 

vyhovel osobe so zdravotným 

postihnutím, ak sú potrebné.

Úpravy majú byť:

• nevyhnutné

• možné

• primerané

https://www.youtube.com/watch?v=QPzq3on2qiA

http://www.youtube.com/watch?v=QPzq3on2qiA


Bariéry zamestnávateľov

• Zlé povedomie o zdravotnom 

postihnutí

• Chýbajúce porozumenie 

podporných služieb a dostupných 

finančných prostriedkov

• Neistota, ako podporovať PwD na 

pracovisku

• Nepružné riadenie

• Zlá analýza nákladov a prínosov



Časté otázky
1. Môžem prepustiť zamestnanca so zdravotným postihnutím, ak jeho 

práca nie je uspokojivá?

2. Môžem odmietnuť zamestnať alebo znovu zamestnať zraneného 

pracovníka?

3. Môj zamestnanec oznámil, že je zdravotne postihnutý. Čo by som 

mal robiť?

4. Čo keď sa dozviem o zdravotnom postihnutí človeka potom, čo už 

začal pracovať?

5. Môžem sa opýtať zamestnanca alebo uchádzača, či má zdravotné 

postihnutie?

6. Môžem trvať na tom, aby uchádzači podstúpili lekárske testy?



https://youtu.be/qBSQM8hnFJo

Rozmanitosť a začlenenie 
"ale" (druh piva) v 
každodennej práci pre 
pivovar Brouhaha



https://youtu.be/2VBuRTjUKOg

Liam dokazuje, že Aspergerov
syndróm nie je prekážkou v 
zamestnaní



Nápady na začlenenie osôb so zdravotným postihnutím

http://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/The-win-win-of-disability-inclusion

http://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/The-win-win-of-disability-inclusion


Spätná väzba a otázky

Predkladá
EPIC Assist

Pre ďalšie informácie kontaktujte EPIC Assist

Obmedzenia idú len tak 
ďaleko.”
Robert Hensel



Kontaktné údaje

EPIC ASSIST,z.ú. 
Drtinova 10 

150 00 Praha 5 
Česká republika

Nezisková organizácia EPIC
Panenská 29

811 03 Bratislava
Slovensko

info@epic-org.eu


