
TU SME, S VAMI

SPÁJAME ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
A ORGANIZÁCIE ÚČINNEJ POMOCI



 

Ľudia so zdravotným znevýhodnením žijú medzi nami a napriek tomu sú tak 
trochu neviditeľní. Málokedy sú to naši kolegovia v práci, nezúčastňujú sa 
rovnakých podujatí, nestretávame ich v kaviarňach. Aj pre nich je dôležité 
študovať, mať prácu a zapájať sa do aktivít komunity. 

Pritom nie vždy vedia ako na to..



ČINNOSŤ TU SME, S VAMI o.z.

● Poskytujeme sociálne poradenstvo prostredníctvom EDUKAČNÝCH VIDEÍ, 
v ktorých ľuďom so zdravotným znevýhodnením predstavujeme možnosti 
ako si skvalitniť život.

● Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami, ktorých cieľom je 
pomáhať a vzdelávať ľudí so zdravotným znevýhodnením. V edukačných 
videách predstavujeme formy pomoci, ktoré poskytujú.



KOMU POMÁHAME
Našimi klientmi sú ľudia ako Matúš: 
https://drive.google.com/file/d/1VwiPkKL3SsA74LSLqUS2dDuK4kOePXrF/view?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/1VwiPkKL3SsA74LSLqUS2dDuK4kOePXrF/preview


Matúš má rodinu, je otcom dvoch detí a hoci nepracuje, vyrába sochy z dreva. 
Chcel by si založiť chránené pracovisko a živiť sa dekoratívnym umením.



● Ak chce požiadať o príspevok na chránené pracovisko musí získať informácie 
od Úradu práce, popasovať sa s byrokraciou a v neposlednom rade aj so 
svojim hendikepom.

● Na portáli projektu TU SME, S VAMI nájde videonávod ako pri zriaďovaní 
chráneného pracoviska postupovať. Proces je nielen názorne vysvetlený, ale 
zároveň zobrazuje človeka v podobnej situácii, ktorý o príspevok úspešne 
požiadal.

● V prípade potreby je mu k dispozícii náš tím, kde mu vieme so žiadosťou o 
príspevok na chránené pracovisko pomôcť. 



PRÍKLADY VIDEONÁVODOV: 
https://www.youtube.com/watch?v=DKmhziUkB48

http://www.youtube.com/watch?v=DKmhziUkB48


PRÍKLADY VIDEONÁVODOV: 
https://www.youtube.com/watch?v=0krvhMZKVeQ

http://www.youtube.com/watch?v=0krvhMZKVeQ


PRÍKLADY VIDEONÁVODOV: 
https://drive.google.com/file/d/19XtEgPxzRqi9H4cRO670mCCo2NcaQZeg/view?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/19XtEgPxzRqi9H4cRO670mCCo2NcaQZeg/preview


● Zaujíma nás ako vyzerá ich bežný deň, čo robia radi, ale tiež praktické veci 
týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, príspevkov a úradných záležitostí. 

● Dôležité je ukázať, že sú v mnohom podobní ako my, len bojujú s výzvou 
integrovať svoje znevýhodnenie.

Natáčame ROZHOVORY s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením





● Organizujeme podporné skupinové aj individuálne stretnutia
● Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, osobne aj online formou
● Klientov sprevádzame na miesta, kde potrebujú doprovod a odbornú pomoc.



VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
Organizujeme aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času pre 
znevýhodnených občanov, napr. umelecké aktivity skupiny Art Brut.

https://drive.google.com/file/d/194Rjl1bVze2ioWxuQvkw4PAdILLXAJZM/view?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/194Rjl1bVze2ioWxuQvkw4PAdILLXAJZM/preview


Pôsobíme na blogu Denníka N, na facebooku a na youtube



 Pripravujeme webstránku, na ktorej budú odprezentované videonávody a 
ďalšie užitočné informácie a kontakty



PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU

EVA MICHALCOVÁ
sociálny poradca

MÁRIA BRNUŠÁKOVÁ
 sociálny pracovník, dokumentarista

KATARÍNA BRNUŠÁKOVÁ
sociálny pracovník



https://drive.google.com/file/d/1fkg0bGRnSdjfPW57lGihzn7u4lqTwhJO/view?usp=sharing

ĎAKUJEME

https://docs.google.com/file/d/1fkg0bGRnSdjfPW57lGihzn7u4lqTwhJO/preview

