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ÚVOD

 ľudí, ktorých jednotlivé organizácie vysielajú do cieľových krajín,
Vyslanie kompetentného pracovníka/čky môže výrazne napomôcť úspešnej realizácii
projektu. Ak by vyslaný pracovník/čka požadovanými kompetenciami nedisponoval/a
by mohlo mať negatívne dopady na projekt ale aj reputáciu vysielajúcej organizácie.
 koordinátorov/ky projektov alebo ľudí, ktorí sa podieľajú na tvorbe politiky v tejto
oblasti alebo ju iným spôsobom ovplyvňujú tu na Slovensku.
Aj ľudia pôsobiaci v tejto oblasti na Slovensku majú možnosť v mnohých aspektoch
ovplyvňovať obsah projektov / strategických dokumentov, ktoré výraznou mierou
ovplyvňujú samotnú realizáciu projektov a vytváranie podmienok na tento druh práce.

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Slovensko sa čoraz častejšie zapája a angažuje v rámci medzinárodných rozvojových
a humanitárnych aktivít a vzniká stále väčšia potreba ľudí, ktorí by boli schopní túto prácu
vykonávať na profesionálnej úrovni. Môže sa jednať o:

Z toho dôvodu si myslíme, že systematické vzdelávanie ľudí pôsobiacich v tejto sfére je
veľmi dôležitá a vyžaduje si zvýšenú pozornosť. Našou snahou je vytvorenie pilotného
vzdelávacieho programu, ktorý by pokryl ťažiskové témy v tejto oblasti a poskytol by
ucelenejší náhľad do problematiky rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
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1. CIEĽOVÁ SKUPINA
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Tento vzdelávací program je určený pre:
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 ľudí, ktorí pôsobia v prostredí mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa rozvojovou
(a aj humanitárnou) problematikou a pracujú alebo plánujú pracovať v krajinách s
nízkymi alebo strednými príjmami.
Vzdelávací program je orientovaný z väčšej časti na problematiku rozvojovej spolupráce, no
aj napriek tomu sa v ňom objavuje aj problematika humanitárnej pomoci, pretože často
krát sú tieto dve oblasti veľmi úzko prepojené a navzájom na seba nadväzujú. Z toho
dôvodu je na mnohých miestach v tomto pracovnom materiály v zátvorkách uvádzaná
takisto humanitárna problematika a humanitárny pracovník.

2. VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE ABSOLVENTA
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
na to, aby mohli vykonávať svoju prácu na profesionálnom základe.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu by mali disponovať nasledovnými kompetenciami:
byť poradcom, a/alebo ak je to potrebné lídrom, prispievajúcim k manažovaniu
projektu
prispievať k miestnemu rozvoju kapacít a prenosu vedomostí
pracovať citlivo na kontext v rozvojovej a humanitárnej práci s hlavným
zameraním na sociálnu a zdravotnú problematiku
pracovať ako profesionál a efektívne komunikovať v multi-kultúrnom kontexte

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Cieľom tohto vzdelávacieho programu je pripraviť rozvojových a humanitárnych pracovníkov

byť citlivý na konflikt vo svojej práci a rešpektovať ľudské práva
udržiavať bezpečné a zdravé pracovné a životné podmienky a v prípade potreby
dokázať primerane konať
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3. ŠTRUKTÚRA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Vzdelávací program je rozdelený na.

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

 základnú časť a
 špecializované moduly.
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Po absolvovaní všeobecnej časti vzdelávacieho programu si bude mať možnosť každý
účastník vybrať zo špecializovaných modulov zameraných na výkon špecifickej profesie.

•Obsah orientovaný na jednotlivca
Všeobecná
časť

•Obsah orientovaný na všeobecný výkon profesie

•Obsah orientovaný na výkon špecifickej profesie
Špecializované
moduly

Základná časť pozostáva zo štyroch modulov na ktoré nadväzujú tri špecializované
moduly.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Trendy v
rozvojovej
spolupráci a
humanitárnej
pomoci

Kultúrna citlivosť
pre
rozvojovú prácu

Projektový
manažment

Komunitný
rozvoj

ŠPECIALIZOVANÉ MODULY
Modul 5
Špecifiká práce
so zraniteľnými skupinami

Modul 6
Komunitná zdravotná
starostlivosť

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

ZÁKLADNÁ ČASŤ

Modul 7
Verejné zdravotníctvo
so zameraním na oblasť
environmentálneho
zdravia
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Na ďalších stranách tohto pracovného materiálu je každý modul priblížený prostredníctvom
jeho krátkeho popisu, ktorý obsahuje:
 Názov modulu

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

 Ciele
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 Trvanie
 Obsah
 Tabuľku znázorňujúcu vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu

Základné moduly vzdelávacieho programu sú zamerané na všeobecné oblasti rozvojovej
a humanitárnej práce (t.j. základné definície, vedomosti o medzinárodnom politickom
a ekonomickom kontexte, citlivosť a zručnosti potrebné na prácu v odlišnom kultúrnom
kontexte, zručnosti pre komunitnú prácu v teréne, schopnosť manažovať projekty).
Kompetencie ktoré účastníci počas nich nadobudnú, sú rozhodujúce k tomu, aby mohli
vykonávať svoju prácu na profesionálnom základe.
Prvý modul – „Trendy v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci“
Tento modul pomôže účastníkom zlepšiť ich chápanie koncepcie rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci a kontext v ktorom sa realizuje.
Druhý modul – „Kultúrna citlivosť pre rozvojovú prácu“
Tento modul predstavuje kultúrnu rôznorodosť a poskytuje možnosti reflektovania svojho
vlastného zázemia a jeho vplyvu na správanie (napr. pri komunikácií, rozhodovaní)
v rozličných podmienkach. Zvýšenie citlivosti na rôzne prvky prostredia ako sú náboženstvo
alebo konflikt je takisto súčasťou tohto modulu.

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

4. ZÁKLADNÉ MODULY
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
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Tretí modul – „Projektový manažment“
Tento modul sa bližšie zaoberá rôznymi aspektmi projektového manažmentu vrátane
financovania, špecifikami jednotlivých fáz projektového cyklu a nástrojmi, ktoré sú vhodné
pri rozvojových intervenciách.

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Štvrtý modul – „Komunitný rozvoj“
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Tento modul vyzdvihuje dôležitosť terénnej práce v komunitách, ich plného zapojenia pri
rozvojových aktivitách a rolu rozvojového pracovníka v rámci akýchto iniciatív.
Tieto štyri základné moduly poskytnú prehľad základných koncepcií a princípov rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci. Pochopenie a možnosť aplikácie týchto koncepcií
a princípov umožní účastníkom pracovať v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci na profesionálnom základe, bez ohľadu na ich povolanie alebo špecializáciu.

Ciele
 Pochopiť a vysvetliť kontext rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
 Aplikovať základné princípy na predložený rozvojový alebo humanitárny scenár
 Posúdiť efektivitu pomoci aj jej praktické dopady
 Pochopiť a vysvetliť rolu medzinárodných, národných, vládnych, mimovládnych a
obchodných aktérov v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci
 Pochopiť dôležitosť ľudských práv a rodovej rovnosti a aplikovať ich princípy na rôzne
podmienky

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

4.1. Trendy v rozvojovej spolupráci &
humanitárnej pomoci

Trvanie
 Kontaktné hodiny: 40
 Hodiny samoštúdia: 7
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Obsah
 Súčasný stav a diskusia o medzinárodnej a slovenskej rozvojovej spolupráca
humanitárnej pomoci
(teoretický rámec rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci)

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

 Princípy efektivity a transparentnosti pomoci, stratégie a ich praktické dopady
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 Ľudsko-právny prístup v rozvoji
(Miléniové rozvojové ciele, Ľudské práva, Rodová rovnosť)
 Rola medzinárodných, národných, vládnych, mimovládnych a obchodných aktérov v
rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci
 Etické dilemy v rozvojovej & humanitárnej práci

Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu

Pracovať citlivo
Byť poradcom,
na kontext v
Pracovať ako
Byť citlivý
Prispievať k
a/alebo ak je
rozvojovej a
profesionál a na konflikt
miestnemu
to potrebné
humanitárnej
efektívne
vo svojej
rozvoju
lídrom,
práci s hlavným komunikovať
práci a
kapacít a
prispievajúcim
zameraním na
v multirešpektovať
prenosu
k manažovaniu
sociálnu a
kultúrnom
ľudské
vedomostí
projektu
zdravotnú
kontexte
práva
problematiku

Ciele modulu

Pochopiť a vysvetliť kontext
rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci

x

Aplikovať základné princípy
na predložený rozvojový
alebo humanitárny scenár

x

Posúdiť efektivitu pomoci aj
jej praktické dopady

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Pochopiť a vysvetliť rolu
medzinárodných, národných,
vládnych, mimovládnych a
obchodných aktérov v
rozvojovej spolupráci a
humanitárnej pomoci

x

x

Pochopiť dôležitosť ľudských
práv a rodovej rovnosti a
aplikovať ich princípy na
rôzne podmienky

x

x

x

x

Udržiavať
bezpečné a
zdravé pracovné
a životné
podmienky a v
prípade potreby
dokázať
primerane konať

x

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Všeobecné kompetencie

x
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4.2. Kultúrna citlivosť pre rozvojovú prácu
Ciele
 Reflektovať vlastné kultúrne zázemie (účastníka), postoje a predsudky ako možný
zdroj nedorozumení, konfliktov a osobných sklamaní
 Zvýšiť citlivosť na komunikačné rozdiely v medzikultúrnych vzťahoch
 Preukázať rešpekt a toleranciu ľuďom s rôznym vierovyznaním a spiritualitou
 Rozpoznať rôzne typy konfliktov, ich prvky, charakteristiky, fázy, prejavy a byť schopný
zrealizovať analýzu konfliktu v kontexte rozvojovej práce
 Identifikovať vplyv osobného správania na bezpečnostné riziká a rozpoznať spôsoby
prevencie a reakcie
Trvanie
 Kontaktné hodiny: 48
 Hodiny samoštúdia: 8
14

Obsah
• Kultúrna identita (sebapoznanie, hodnotenie, etnocentrizmus)
• Stereotypy a medzikultúrne incidenty

• Medzikultúrna komunikácia
• Rozvojový model interkultúrnej citlivosti
• Rozvoj kultúrnej kompetencie
• Úvod do svetových náboženstiev, Prirodzený zákon & hodnoty, Rituály a zvyky
• Medzináboženský dialóg
• Historické omyly v misiológii a rozvoji
• Koncepcie konfliktu (prvky, charakteristiky, fázy a prejavy), Analýza konfliktu
• Koncepcie násilia
• Rozvojová práca a jej možné dopady na konflikt
• Prístup „Do no harm“

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

• Normy správania a konformita

• Osobná bezpečnosť
(Zodpovednosť jednotlivca, Prístupy k bezpečnosti, Prevencia a reakcia)
• Osobné zdravie
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Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu

Pracovať citlivo
Udržiavať
Byť poradcom,
na kontext v
Pracovať ako
Byť citlivý
Prispievať k
bezpečné a
a/alebo ak je
rozvojovej a
profesionál a na konflikt
miestnemu
zdravé pracovné
to potrebné
humanitárnej
efektívne
vo svojej
rozvoju
a životné
lídrom,
práci s hlavným komunikovať
práci a
kapacít a
podmienky a v
prispievajúcim
zameraním na
v multirešpektovať
prenosu
prípade potreby
k manažovaniu
sociálnu a
kultúrnom
ľudské
vedomostí
dokázať
projektu
zdravotnú
kontexte
práva
primerane konať
problematiku
Reflektovať vlastné kultúrne
zázemie (účastníka), postoje
a predsudky ako možný zdroj
nedorozumení, konfliktov
a osobných sklamaní

Ciele modulu

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Všeobecné kompetencie

x

Zvýšiť citlivosť na
komunikačné rozdiely
v medzikultúrnych vzťahoch

x

x

x

Preukázať rešpekt
a toleranciu ľuďom s rôznym
vierovyznaním a spiritualitou

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rozpoznať rôzne typy
konfliktov, ich prvky,
charakteristiky, fázy, prejavy
a byť schopný zrealizovať
analýzu konfliktu v kontexte
rozvojovej práce
Identifikovať vplyv osobného
správania na bezpečnostné
riziká a rozpoznať spôsoby
prevencie a reakcie
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x

x

x

4.3. Projektový manažment

 Rozumieť, čo je to projekt, aký je potenciál projektu (na čo je možné projekt využiť) a
porozumieť princípom manažmentu projektu
 Zoznámiť sa s národnými a medzinárodnými grantovými schémami a možnosťami ich
využitia
 Poznať zručnosti potrebné pre tvorbu projektových návrhov a byť schopný/á vytvoriť
návrh projektu
 Poznať a vedieť použiť nástroje a zručnosti manažovania projektu
 Poznať a vedieť využiť zručnosti monitorovania a hodnotenia projektu

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Ciele

Trvanie
 Kontaktné hodiny: 24
 Hodiny samoštúdia: 4
17

Obsah

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

 Úvod do strategického plánovania
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Hodnotenie potrieb – princíp a realizácia
Definícia cieľov, procesov, indikátorov
Tvorba projektového návrhu
Smernice a modely pre realizáciu projektu: projektový cyklus
Nástroje manažovania projektu: Logická matrica, stromová analýza, participatívne
metódy
o Nástroje finančného manažmentu a tvorby rozpočtu
o Monitorovanie realizácie projektu, hodnotenie vplyvu, celkové hodnotenie projektu
o
o
o
o
o

 Úvod do získavania zdrojov
o Grantové možnosti: znalosť donorov, tvorba miestnych fondov, atď.
o Získavanie finančných zdrojov na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni:
Slovak Aid a Európske grantové štruktúry
 Vodcovstvo pre efektívny projektový manažment
o Tvorba partnerstiev a hľadanie projektových partnerov: Analýza zúčastnených
(Stakeholder analysis)
o Práca tímu, motivácia členov tímu
o Rôzne typy vodcovstva v rozvojovej práci (facilitátor, komunikátor, motivátor,
komandant, atď.)

Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu

Pracovať citlivo
Byť poradcom,
na kontext v
Pracovať ako
Byť citlivý
Prispievať k
a/alebo ak je
rozvojovej a
profesionál a na konflikt
miestnemu
to potrebné
humanitárnej
efektívne
vo svojej
rozvoju
lídrom,
práci s hlavným komunikovať
práci a
kapacít a
prispievajúcim
zameraním na
v multirešpektovať
prenosu
k manažovaniu
sociálnu a
kultúrnom
ľudské
vedomostí
projektu
zdravotnú
kontexte
práva
problematiku

Ciele modulu

Rozumieť, čo je to projekt,
aký je potenciál projektu (na
čo je možné projekt využiť) a
porozumieť princípom
manažmentu projektu
Zoznámiť sa s národnými a
medzinárodnými grantovými
schémami a možnosťami ich
využitia

x

x
x

x

Poznať zručnosti potrebné
pre tvorbu projektových
návrhov a byť schopný/á
vytvoriť návrh projektu

x

Poznať a vedieť použiť
nástroje a zručnosti
manažovania projektu

x

x

x

x

Poznať a vedieť využiť
zručnosti monitorovania a
hodnotenia projektu

x

x

x

x

Udržiavať
bezpečné a
zdravé pracovné
a životné
podmienky a v
prípade potreby
dokázať
primerane konať

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Všeobecné kompetencie
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4.4. Komunitný rozvoj

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Ciele
 Pochopiť dôležitosť udržateľného komunitného rozvoja a aplikovať princípy
komunitného rozvoja na rôzne typy rozvojových intervencií a stratégií
 Pochopiť prepojenosť koncepcií komunitného rozvoja a ľudských práv a aplikovať
najvhodnejšie princípy do praxe
 Opísať a diskutovať o medzikultúrnych a rodových rozdieloch a etických hľadiskách
komunitného rozvoja
 Opísať koncepciu “Good governance” a jej prepojenosť s komunitným rozvojom
 Prejaviť schopnosť sám/sama zhodnotiť vlastnú rolu v komunitnej práci
Trvanie
 Kontaktné hodiny: 24
 Hodiny samoštúdia: 3
20

Obsah

 Udržateľné komunity
(Prístupy: Sustainable livelihoods approaches (SLA), Community-based Development
(CBD) and Community-driven Development (CDD))
 Rola facilitátora / pracovníka komunitného rozvoja
(Sebareflektívna skúsenosť v komunitnej práci, facilitácia komunitného
rozvoja)
 Medzikultúrne otázky
(Medzikultúrna & medzirodová perspektíva pri objavovaní rozdielnosti a rôznorodosti,
komunikačné prístupy súvisiace s komunitným rozvojom v rozvojovej spolupráci
a humanitárnej pomoci)
 Kompetencie „good governance“ v komunitnom rozvoji
(Efektívna participácia, viacstranné partnerstvá, transparentnosť a zodpovednosť,
prístup k vedomostiam, informáciám a vzdelaniu, rovnosť, udržateľnosť, postoje
a hodnoty, ktoré podporujú zodpovednosť, solidaritu a toleranciu)

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

 Komunitný rozvoj
(koncepcia, definícia, význam, potreba, história, ľudské práva + princípy a ciele pre
aktívnu komunitnú účasť)
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Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu

Pracovať citlivo
Udržiavať
Byť poradcom,
na kontext v
Pracovať ako
Byť citlivý
Prispievať k
bezpečné a
a/alebo ak je
rozvojovej a
profesionál a na konflikt
miestnemu
zdravé pracovné
to potrebné
humanitárnej
efektívne
vo svojej
rozvoju
a životné
lídrom,
práci s hlavným komunikovať
práci a
kapacít a
podmienky a v
prispievajúcim
zameraním na
v multirešpektovať
prenosu
prípade potreby
k manažovaniu
sociálnu a
kultúrnom
ľudské
vedomostí
dokázať
projektu
zdravotnú
kontexte
práva
primerane konať
problematiku
Pochopiť dôležitosť
udržateľného komunitného
rozvoja a aplikovať princípy
komunitného rozvoja na
rôzne typy rozvojových
intervencií a stratégií

Ciele modulu

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Všeobecné kompetencie

Pochopiť prepojenosť
koncepcií komunitného
rozvoja a ľudských práv a
aplikovať najvhodnejšie
princípy do praxe
Opísať a diskutovať o
medzikultúrnych a rodových
rozdieloch a etických
hľadiskách komunitného
rozvoja
Opísať koncepciu “Good
governance” a jej
prepojenosť s komunitným
rozvojom
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x

Prejaviť schopnosť
sám/sama zhodnotiť vlastnú
rolu v komunitnej práci

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Špecializované moduly vzdelávacieho programu sa zameriavajú na rozvojovú spoluprácu
a humanitárnu pomoc v spojitosti s výkonom špecifickej profesie.
Prvý špecializovaný modul – „Špecifiká práce so zraniteľnými skupinami“
Tento modul sa zameriava na rozličné zraniteľné skupiny v krajinách s nízkymi príjmami,
analyzuje príčiny ich zraniteľnosti ako aj možnosti intervencie.
Druhý špecializovaný modul – „Komunitná zdravotná starostlivosť“
Tento modul sa venuje otázkam zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni so zreteľom
na zlepšenie zdravia matiek, zdravotnej starostlivosti o deti a ľudí žijúcich s HIV/AIDS.
Tretí špecializovaný modul „Verejné zdravotníctvo so zameraním na oblasť environmentálneho zdravia“

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

5. ŠPECIALIZOVANÉ MODULY
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Tento modul sa bližšie zameriava na otázky determinantov zdravia, environmentálneho
zdravia, epidemiológie a zdravotných systémov.
Tieto moduly sú voliteľné. Každý účastník vzdelávacieho programu by sa mal zúčastniť
aspoň jedného špecializovaného modulu.
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5.1. Špecifiká práce so zraniteľnými skupinami

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Ciele
 Porozumieť podstate a špecifikám zraniteľných marginalizovaných skupín
 Rozoznať kľúčové/vhodné stratégie a programy a aplikovať ich do práce so
zraniteľnými skupinami
 Zohľadňovať integrovaný prístup v práci s ohrozenými skupinami
 Aplikovať rôzne techniky v práci so zraniteľnými skupinami a zohľadňovať pri tom
ľudsko-právny prístup
Trvanie
 Kontaktné hodiny: 24
 Hodiny samoštúdia: 5
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Obsah
 Príčiny zraniteľnosti
(rod, kmeň, vek, postihnutie, migrácia, stigma a diskriminácia)

 Dôvody nárastu rizika zraniteľných skupín v krajinách s nízkymi príjmami –
argumenty pre medzinárodnú intervenciu
 Vybrané skupiny:
o Migranti, utečenci a vnútorne vysídlené osoby
o Etnické minority
o Obete obchodovania s ľuďmi
(osoby pracujúce v sex-biznise, detská práca, detskí vojaci, detské nevesty…)
o Deti ulice
o Užívatelia drog
o Deti žijúce s HIV/AIDS

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

 Zraniteľné skupiny a ľudské práva

 Integrovaný prístup v práci s ohrozenými skupinami
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Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu
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Pracovať citlivo
Udržiavať
Byť poradcom,
na kontext v
Pracovať ako
Byť citlivý
Prispievať k
bezpečné a
a/alebo ak je
rozvojovej a
profesionál a na konflikt
miestnemu
zdravé pracovné
to potrebné
humanitárnej
efektívne
vo svojej
rozvoju
a životné
lídrom,
práci s hlavným komunikovať
práci a
kapacít a
podmienky a v
prispievajúcim
zameraním na
v multirešpektovať
prenosu
prípade potreby
k manažovaniu
sociálnu a
kultúrnom
ľudské
vedomostí
dokázať
projektu
zdravotnú
kontexte
práva
primerane konať
problematiku
Porozumieť podstate a
špecifikám zraniteľných
marginalizovaných skupín

Ciele modulu

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Všeobecné kompetencie

x

Rozoznať kľúčové/vhodné
stratégie a programy a
aplikovať ich do práce so
zraniteľnými skupinami
Zohľadňovať integrovaný
prístup v práci s ohrozenými
skupinami
Aplikovať rôzne techniky v
práci so zraniteľnými
skupinami a zohľadňovať pri
tom ľudsko-právny prístup

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

5.2. Komunitná zdravotná starostlivosť

 Opísať faktory ovplyvňujúce zdravotnú starostlivosť v špecifických podmienkach
 Opísať proces následnosti krokov pri manažovaní starostlivosti o choré dieťa,
starostlivosť o dieťa v komunite, starostlivosť o dieťa po prepustení z nemocnice
 Poznať spôsoby prenatálnej, perinatálnej a postnatálnej starostlivosti o ženu
 Získať prehľad o prístupoch zdravotníckej starostlivosti podporujúce znižovanie
detskej úmrtnosti
 Porozumieť komplexným súvislostiam v starostlivosti o ľudí žijúcich s HIV/AIDS
Trvanie

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Ciele

 Kontaktné hodiny: 24
 Hodiny samoštúdia: 3
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Obsah
 Faktory ovplyvňujúce zdravotnú starostlivosť
(socioekonomické, geografické - mesto/vidiek, rodové, etnické, vekové)
 Vybrané oblasti zdravotnej starostlivosti:
Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

o Zlepšovanie zdravia matiek
a. Sexuálne a reproduktívne zdravie
(plánované rodičovstvo, pohlavne prenosné choroby, ženská obriezka)
b. Starostlivosť o tehotnú ženu
(správna životospráva počas tehotenstva, príznaky rizikového tehotenstva)
c. Zdravotná starostlivosť počas pôrodu
(prítomnosť vyškoleného zdravotníckeho personálu, výhody pôrodov
v nemocnici v porovnaná s pôrodmi doma, možné riziká pre ženu a dieťa)
o Zdravotná starostlivosť o deti a znižovanie detskej úmrtnosti
a. Novorodenecká, dojčenská a úmrtnosť detí do 5. roku života
b. Očkovania
c. Znižovanie hladu a podvýživy u detí (správna životospráva dojčiat a detí
s použitím lokálnych zdrojov potravín)
d. Integrovaný manažment detských ochorení
o Prevencia a starostlivosť u ľudí žijúcich s HIV/AIDS
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a. Správne pochopenie súvislostí HIV/AIDS
b. Dostupnosť a liečba pre ľudí s HIV/AIDS, HAART
c. Starostlivosť o ľudí s HIV/AIDS, domáca starostlivosť

Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu

Ciele modulu

Pracovať citlivo
Byť poradcom,
na kontext v
Pracovať ako
Byť citlivý
Prispievať k
a/alebo ak je
rozvojovej a
profesionál a na konflikt
miestnemu
to potrebné
humanitárnej
efektívne
vo svojej
rozvoju
lídrom,
práci s hlavným komunikovať
práci a
kapacít a
prispievajúcim
zameraním na
v multirešpektovať
prenosu
k manažovaniu
sociálnu a
kultúrnom
ľudské
vedomostí
projektu
zdravotnú
kontexte
práva
problematiku
Opísať faktory ovplyvňujúce
zdravotnú starostlivosť v
špecifických podmienkach

x

x

x

Opísať proces následnosti
krokov pri manažovaní
starostlivosti o choré dieťa,
starostlivosť o dieťa
v komunite, starostlivosť
o dieťa po prepustení z
nemocnice

x

x

x

Poznať spôsoby prenatálnej,
perinatálnej a postnatálnej
starostlivosti o ženu
Získať prehľad o prístupoch
zdravotníckej starostlivosti
podporujúce znižovanie
detskej úmrtnosti
Porozumieť komplexným
súvislostiam v starostlivosti o
ľudí žijúcich s HIV/AIDS

Udržiavať
bezpečné a
zdravé pracovné
a životné
podmienky a v
prípade potreby
dokázať
primerane konať

x
x

x

x
x

x

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Všeobecné kompetencie

x
x

x
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5.3. Verejné zdravotníctvo so zameraním na
oblasť environmentálneho zdravia
Ciele
 Porozumieť a analyzovať koncepty verejného zdravotníctva
 Identifikovať a analyzovať determinanty zdravia
 Identifikovať a analyzovať koncept environmentálneho zdravia a špecifické problémy
environmentálneho zdravia v krajine s nízkymi príjmami
 Porozumieť princípom epidemiológie so zameraním na výskyt, dynamiku a výsledok
ochorení
 Porozumieť a analyzovať zdravotné systémy a ich organizáciu
Trvanie
 Kontaktné hodiny: 24
 Hodiny samoštúdia: 5
30

Obsah

o Definícia verejného zdravotníctva
o Zameranie verejného zdravotníctva
o Princípy verejného zdravotníctva
 Determinanty zdravia
o
o
o
o

Koncept a definícia determinantov zdravia
Sociálne a ekonomické determinanty zdravia
Environmentálne determinanty zdravia
Behaviorálne a individuálne determinanty zdravia

 Environmentálne zdravie
o
o
o
o
o

Interakcia ľudského organizmu s prostredím
Definícia a princípy hygieny a sanitácie vo vzťahu k zdraviu
Voda a zdravie
Vnútorné a vonkajšie prostredie a zdravie
Poľnohospodárska činnosť a zdravie

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

 Verejné zdravotníctvo – základné princípy a koncepty
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 Základy epidemiológie

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

o Miery výskytu a výsledkov ochorení
o Epidemický proces
o Dynamika epidémie
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 Zdravotné systémy
o Porozumenie šiestim pilierom zdravotných systémov
o Využívanie vedomostí v lokálnom kontexte

Tabuľka znázorňujúca vzťah medzi všeobecnými kompetenciami a cieľmi modulu

Ciele modulu

Pracovať citlivo
Byť poradcom,
na kontext v
Pracovať ako
Byť citlivý
Prispievať k
a/alebo ak je
rozvojovej a
profesionál a na konflikt
miestnemu
to potrebné
humanitárnej
efektívne
vo svojej
rozvoju
lídrom,
práci s hlavným komunikovať
práci a
kapacít a
prispievajúcim
zameraním na
v multirešpektovať
prenosu
k manažovaniu
sociálnu a
kultúrnom
ľudské
vedomostí
projektu
zdravotnú
kontexte
práva
problematiku
Porozumieť a analyzovať
koncepty verejného
zdravotníctva

x

x

x

x

Identifikovať a analyzovať
determinanty zdravia

x

x

x

x

Identifikovať a analyzovať
koncept environmentálneho
zdravia a špecifické
problémy environmentálneho
zdravia v krajine s nízkymi
príjmami

x

x

x

Porozumieť princípom
epidemiológie so zameraním
na výskyt, dynamiku
a výsledok ochorení

x

x

x

x

Porozumieť a analyzovať
zdravotné systémy a ich
organizáciu

x

x

x

x

Udržiavať
bezpečné a
zdravé pracovné
a životné
podmienky a v
prípade potreby
dokázať
primerane konať

x
x
x

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Všeobecné kompetencie

x
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6. PRIEREZOVÉ TÉMY
VO VZDELÁVACOM PROGRAME
Spomedzi všetkých oblastí, z ktorých je zložený vzdelávací program má veľmi špecifické
miesto komunikácia a je nesporné že bude logicky zakomponovaná do všetkých modulov
vzdelávacieho programu.

obsah orientovaný
na jednotlivca

obsah
orientovaný na
všeobecný výkon
profesie

obsah
orientovaný na
špecifický výkon
profesie

komunikácia
34

rodová rovnosť

inter-kultúrne
kompetencie

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Tém, ktoré by mali byť pre ich dôležitosť zakomponované do všetkých modulov
vzdelávacieho programu spolu s komunikáciou je však viacero. Jedná sa o nasledujúce
okruhy:
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Záver
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Tento pracovný materiál opisuje v šiestich kapitolách obsah vzdelávacieho programu. Od
hlavného cieľa celého vzdelávacieho programu, cez cieľovú skupinu, všeobecné
kompetencie absolventa až po štruktúru, zoznam modulov a prierezové témy vo
vzdelávacom programe. V rámci jednotlivých modulov boli uvedené detailnejšie informácie
ohľadom cieľov, trvania a obsahov modulov a zároveň bolo znázornené aj prepojenie medzi
všeobecnými kompetenciami absolventa a cieľmi modulov. To bola akási skúška
správnosti, ktorá nám poskytla lepšiu predstavu implementácie všeobecných kompetencií
do vzdelávacieho programu prostredníctvom cieľov jednotlivých modulov.

Tréning efektívnej rozvojovej spolupráce

Dokument pripravil Juraj Jančovič na základe:
 výstupov pracovnej skupiny projektu,
 diskusií s partnerskými organizáciami:
 Royal Tropical Institute,
 Horizont 3000.
 diskusií s odborníkmi v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci na
Slovensku,
 výstupov z projektových workshopov

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
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