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Evaluácia a diseminácia projektu BPI

Východisková situácia a popis problému, ktorý projekt riešil

Aby bolo možné overovať dopady a výstupy realizovaného medzinárodného Projektu BPI, ktorého
cieľom bolo hľadať príklady dobrej praxe a vytvoriť podmienky pre inováciu súčasného stavu, bolo
nevyhnutné urobiť rámcovú analýzu súčasného stavu posudzovacej praxe v SR a porovnať ju so
situáciou v niektorých členských krajinách EU. Toto sa uskutočnilo cestou porovnávania platnej
legislatívy, zhromaždením skúseností rôznych posudzovateľov (lekári, sociálni pracovníci a
psychológovia), ako aj samotnými občanmi so zdravotným postihnutím formou dotazníkov, oslovili
sme aj rôzne úrady práce a MPSVR.
Výstupom analýzy bola skutočnosť, že na Slovensku pretrváva

nepriaznivý stav z hľadiska

posudzovania zdravotného stavu a jeho dôsledkov pre každodenný život, ktoré sa vykonáva za
účelom posúdenia schopnosti občanov pre udržanie si príjmov zo zárobkovej činnosti, ako aj za
účelom určenia potrieb kompenzácií pre osoby so zmeneným zdravotným stavom (so zdravotným
postihnutím) a pre možnosti ich opätovného pracovného uplatnenia, so zreteľom na zmenené
zdravotné podmienky.
Súbežne platné zákony v súčasnosti definujú a realizujú posúdenie zdravotného stavu podľa viac či
menej odlišných kritérií, pričom ide o posúdenie zdravotného stavu u jednej a tej istej osoby. Činnosť
posudkových konaní je upravená v rôznych zákonoch – zákon o sociálnom poistení, o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, o sociálnych službách. Posudkové
konania vykonávajú orgány štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie, čo
potvrdzuje, že posudková činnosť je veľmi roztrieštená. Posudkoví lekári nie vždy majú potrebnú
kvalifikáciu v posudkovom lekárstve a často vykonávajú posudkovú činnosť iba na čiastočný pracovný
úväzok.
Pretože posudky na rôzne účely sa vypracovávajú v rôznych komisiách, izolovane, bez vzájomných
súvislostí, často iba na základe lekárskej správy, bez prítomnosti posudzovanej osoby, dochádza k
neefektívnemu systému posudzovania, opakovane sa vyskytujú odvolacie konania, pracovníci
vykonávajúci posudkovú činnosť, ako aj žiadatelia, ale aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
strácajú čas, aj finančné prostriedky na opakované posudzovanie, na nové výpisy zo zdravotnej
dokumentácie lekárov.

Stratégia evaluácie

Pre stratégiu realizácie evaluácie celého projektu sme zvolili nasledovnú štruktúru:

1. Evaluácia manažmentu projektu
2. Evaluácia komunikácie medzi partnermi projektu
3. Evaluácia produktov projektu
4. Evaluácia diseminácie projektu

1. Evaluácia manažmentu projektu

Manažment projektu – koordinátor koordinoval spoluprácu medzi partnermi, organizoval a
plánoval stretnutia partnerov a tréningy trénerov, obsahovo tvoril náplň programu a realizácie
záverečnej konferencie projektu, koordinoval tvorbu produktov jednotlivými partnermi projektu,
podieľal sa na vyhodnocovaní evaluácie jednotlivých aktivít a posúval o nich spätnú väzbu.
Finančný manažér projektu zabezpečoval finančný manažment vo vnútri organizácie SUPZ, medzi
národnými partnermi (AOZPO SR a WHO kancelária) a nadnárodnými partnermi projektu.
Technický asistent a administrátor sa podieľali na praktickom zabezpečovaní jednotlivých aktivít,
stretnutí partnerov a tréningov trénerov zabezpečovali chod projektu, komunikáciu s frekventantmi
tréningov, podieľali sa na vyhľadávaní kontaktov, subjektov a potenciálnych účastníkov tréningov,
administratívne zabezpečovali finalizovanie produktov, správ a vyhodnotenia projektu.
Partnerstvo vyhodnotilo prácu manažmentu ako veľmi dobrú, aj vďaka manažmentu boli dosiahnuté
všetky plánované ciele projektu, vytvorené produkty projektu.

Z hľadiska obsahovej, strategickej a komunikačnej naplnenie cieľov projektu si vyžadovalo značné
úsilie, nakoľko problematika nebola v SR dostatočne zviditeľňovaná, do času začatia projektu neboli
realizované kroky pre spustenie zmeny minimálne formou diskusií o potrebe zjednoteného
posudzovania a potrebe implementácie ICF. Situácia vyžadovala úzku spoluprácu koordinátora
PhDr. Viery Záhorcovej, PhD. a odborného garanta projektu MUDr. Márie Orgonášovej, CSc.

s príslušnými rezortmi – MPSVR SR a MZ SR. Cieľom manažmentu projektu bolo nadviazať
komunikáciu so zástupcami MPSVR – v tom čase s poradcom ministra MPSVR pánom Petrom Bódym
a zástupcami MZ SR – štátnym tajomníkom MUDr. Porubským, ako aj predsedníčkou Štatistického
úradu SR

PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, Csc.. Z hľadiska budúcej implementácie produktov a

výsledkov bolo nevyhnutné od začiatku projektu plánovať formu praktického uplatnenia sa budúcich
trénerov a produktov. Bolo zjavné, že bez presadenia legislatívnej roviny problému zjednoteného
posudzovania a zavedenia ICF/MKF do praxe odborníkov môžu byť dopady značne teoretické, a
nebude možné vyhodnotiť projekt aj s touto pridanou hodnotou ako úspešný, napriek tomu že ciele
projektu boli formulované smerom k šíreniu zavádzania nových metód posudzovania a transferu
MKF na Slovensko. Všetci traja spomínaní oslovení aktéri (Bódy, Porubský, Benkovičová) po
opakovaných stretnutiach prezentovali akceptáciu problematiky a prisľúbili spoluprácu.
Na MPSVR sa následne vytvorila pracovná skupina pod vedením poradcu ministra, ktorej členmi sa
stali hlavný posudkový lekár, zástupca SZU, pracovníci MPSVR, iní odborní pracovníci z oblasti
posudkových činností a dve členky manažmentu projektového tímu projektu BPI (MUDr. Orgonášová,
CSc. a PhDr. Viera Záhorcová, PhD.). Cieľom pracovnej skupiny pre transformáciu posudkových
činností na MPSVR bolo hľadať možnosti pre zmenu posudzovania zdravotného stavu a funkčnej
schopnosti ZPO , ako aj hľadať možnosti pre implementáciu MKF, zosúladiť ciele projektu s úlohami
pracovnej skupiny. Uvedenú skutočnosť hodnotíme ako značný úspech manažmentu projektu,
nakoľko projekt naštartoval a otvoril diskusie o reálnej potrebe zjednoteného posudzovania a
zavedenia MKF na Slovensku.
Práce boli zavŕšené v decembri 2011, kedy pracovná skupina dokončila Legislatívny zámer zákona o
posudkovej činnosti. Navrhovaná príloha zákona zahrňuje aj Zoznam pre posúdenie a kódovanie
porúch a pre kvalifikáciu stupňa zdravotného postihnutia, ktorý je už zoradený podľa dokumentu
WHO „Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia - MKF“. Pripomienkové
konanie materiálu v rámci rezortu bolo ukončené vo februári 2012. Následne bol legislatívny zámer
predložený aj na medzirezortné pripomienkové konanie zainteresovaným štátnym rezortom,
združeniam a bolo ukončené v marci 2012. Uvedené procesy boli prezentované na všetkých
stretnutiach partnerov projektu, ako aj na diseminačných aktivitách a tréningových aktivitách.
Okrem práce v pracovnej skupine na MPSVaR SR boli s projektom oboznámení aj pracovníci MZ SR
(štátny tajomník a vedúci odboru zdravotnej starostlivosti). Aj po predčasných voľbách do NR SR,
kedy došlo k personálnym zmenám na rezortoch, vedenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
vzalo na vedomie prípravu novej legislatívy a vyjadrilo mu podporu. Podobne podporné stanovisko
prejavilo aj MZ SR. Predchádzali tomu opakované kontaktovania sa formou zasielania informácií

štátnym tajomníkom a ministrom dotknutých rezortov. O úspešnom manažovaní svedčí fakt, že
napriek zmene politickej situácie, na záverečnú konferenciu sa na podnet a vyslanie ministra MPSVR
SR dostavila generálna riaditeľka sekcie sociálnych služieb Mgr. Lýdia Brichtová a vedúca lekárka
posudkovej činnosti MUDr. Zuzana Dudášková, ako aj riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti MZ SR
a jeho referenti, kde obaja deklarovali záujem Ministerstiev pokračovať v tvorbe legislatívy pre
zjednotené posudzovanie a implementáciu MKF.
Nový zákon z dielne ministerstva práce by mal priniesť výraznú úľavu takmer 230-tisícom invalidných
občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím pri získavaní lekárskeho a sociálneho posudku.
Nová forma posudzovania vytvorí adresné právne prostredie a zjednoduší posudzovanie aj pre
občana, aj pre verejnú správu a bude znamenať adresnejšie výstupy posudzovania a lepšie
prepojenie zdravotných a sociálnych služieb. Zákon zároveň postupne stanoví nové kritériá
posudzovania na základe dokumentu WHO z r. 2001: Medzinárodná klasifikácia funkčnej poruchy
dizability a zdravia – ICF.

Nakoľko na záverečnej konferencii projektu BPI deklarovali zástupcovia oboch Ministerstiev – MPSVR
SR a MZ SR záujem pokračovať vo vytýčenom úsilí, v budúcnosti očakávame spoluprácu medzi
rezortmi MZ SR a MPSVaR SR, aktívnejší prístup k tvorbe nového zákona o posudkovej činnosti,
s uplatnením nového posudzovacieho systému na báze dokumentu WHO – „Medzinárodná
klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – ICF“. Podobne očakávame, že v r. 2013 budú
ukončené legislatívne postupy pre prijatie zákona o lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti tak, aby
mohol nadobudnúť účinnosť už v r. 2014. Ako sme už uviedli, novým prístupom k lekárskej a sociálnej
posudkovej činnosti by sa zvýšila efektívnosť systému posudzovania, šetrili by sa finančné prostriedky
z verejných zdrojov, výstupy posudzovania by boli exaktnejšie, príspevky adresnejšie a prepojenie
zdravotných a sociálnych služieb by bolo kompletnejšie. Pre zjednodušenie a zjednotenie
posudzovacej činnosti by tiež bolo vhodné v rámci e-healthu vytvoriť aj elektronickú verziu
alfanumerického hodnotenia podľa ICF.

Významná rola manažmentu bola v presadení dôležitosti vzdelávacieho programu a jeho
implementácia do praxe. V záujme vytvorenia základných personálnych podmienok pre zavedenie
dokumentu ICF do praxe posudkovej činnosti v SR bolo potrebné vyškoliť aspoň prvú vzorku
medicínskeho (lekári, najmä s kvalifikáciou posudkového lekára), aj nemedicínského zamerania
(psychológovia, fyzioterapeuti, logopédi, ergoterapeuti a i.) a získať príslušný certifikát. Certifikát pre

slovenských profesionálov však bolo možné získať iba cez spoluprácu s Rehabilitačnou klinikou
pri I. LFKU v Prahe, ktorá akreditáciu pre vzdelávanie v tejto oblasti získala zaškolením v Španielsku. V
rámci projektu sa v r. 2012 aj na Slovensku uskutočnil trojfázový vzdelávací certifikačný kurz o
praktickom používaní dokumentu WHO „Medzinárodná klasifikácia funkčnej poruchy, dizability a
zdravia – ICF“ v posudzovacej praxi. Kurz pozostával z 3 častí: úvodná časť (2 dni), e-learning (2
mesiace) a záverečná časť (2dni). Kurz zabezpečovala tiež Rehabilitačná klinika pri l. Lekárskej fakulte
KU v Prahe.
O skúsenosti s implementáciou ICF do posudkovej činnosti v ČR prejavili záujem aj partneri projektu z
UK, ktorí mali príležitosť zúčastniť sa medzinárodných konferencií, na ktorých odzneli prednášky a
diskusie na túto tému. Model bio-psycho-sociálneho prístupu k posudzovaniu zdravotného
postihnutia plánujú uplatňovať aj v posudzovacej praxi v UK. Celkovo bolo v rámci projektu
certifikovaným vzdeláváním vyškolených 33 trénerov, ktorí získali certifikát v posudzovaní podľa MKF
a trénovaní v metódach MKF.

2. Evaluácia komunikácie medzi partnermi projektu

Pracovné stretnutia a mítingy partnerov

Celkovo sa uskutočnilo 7 stretnutí partnerov, v každom roku projektu sme realizovali
minimálne dve pracovné stretnutia. Na prvom stretnutí partnerov si partneri dohodli plán
komunikácie partnerstva formou e mailov, formou osobných stretnutí, dohodli
harmonogram stretnutí a tvorby produktov projektu. Na stretnutí partnerov sa zúčastňovali
zástupcovia všetkých partnerstiev, stretnutia boli kvalitne pripravené, na každé pracovné
stretnutie partneri dostali pozvánku s programom, po absolvovaní sme spracovali správu zo
stretnutia a postúpili ju partnerom. Prínosom pre partnerstvo bolo aj to, že partneri pripravili
aj prídavný program, ktorý bol z oblasti poznania nových služieb, prístupov, či spoznania
nových expertov, pracujúcich v oblasti posudzovania funkčného potenciálu osôb so
zdravotným postihnutím. Išlo napríklad o účasť na národnej konferencii po pracovnom
stretnutí v Prahe a diskusia s prof. Pfeiferom, významným odborníkom pre presadzovanie
využívania nového posudzovania podľa klasifikácie MKF v Českej republike a v EU celkom,
alebo prednáška prof. Fryberga na poslednom stretnutí partnerov v Londýne.

Časový harmonogram pracovných stretnutí partnerov bol nasledovný:
26.1.2011 Bratislava
24.3.2011 Praha
26.9.2011 Praha
8.11.2011 Bratislava
26.1.2012 Bratislava
2.2.2012 Bratislava
20.-21.7.2012 Londýn

Stretnutia partnerov boli partnermi hodnotené vysoko pozitívne, bola dodržaná dohodnutá
obsahová náplň a aj časové rozloženie.

Komunikácia partnerov za účelom tvorby produktov

Partneri spolu vytvorili nasledovné podukty:

Správa o aktuálnom stave v posudzovaní
Z hľadiska získavania údajov pre uvedenú analýzu treba podotknúť, že bolo veľmi náročné pracovať
s údajmi, nakoľko v jednotlivých krajinách EU sa stretávame s rôznou úrovňou národných kapacít pre
vypracovanie situačných analýz, vrátane zberu dát, používania štandardov, analýz a poskytovania
zdravotných informácií medzi členskými štátmi EU. Je veľkým problémom, až nemožnosťou získať
štatistické údaje o počte osôb so zdravotným postihnutím, o jednotlivých druhoch zdravotného
postihnutia, o reálnych potrebách kompenzačných pomôcok a pod.
Ako sme už uviedli, jedným z významných cieľov projektu: „Príklady dobrej praxe a inovatívne
nástroje“, bolo porovnať súčasný stav v posudzovaní zdravotného stavu a jeho dôsledkov na
Slovensku s niektorými zahraničnými skúsenosťami, vytvoriť podmienky

pre zavedenie stratégie novej jednotnej posudzovacej činností na základe bio-psycho-sociálneho
prístupu a tým motivovať príslušné rezorty, t.j. MPSVaR ŚR, ako aj MZ SR pre zavedenie novej,
jednotnej posudzovacej metódy do národnej legislatívy, a to implementáciou odporúčaní
medzinárodného dokumentu WHO: „International Classification of Functioning, Disability and Health
– ICF) z r. 2001, ktorý je v slovenskej verzii dostupný už od r. 2003. Takýto systém objektívneho
posudzovania je predpokladom aj plnenia požiadaviek dokumentu OSN: „Dohovor o právach osôb so
zdravotným postihnutím“, ktorý bol NR SR ratifikovaný ešte v marci 2010. Analýza bola realizovaná
štúdiom súčasnej legislativy SR v posudkovej činnosti, získavaním informácií riadenými rozhovormi a
dotazníkovou metódou medzi samotnými občanmi so zdravotným postihnutím. Materiál má 26
strán, je vydaný v printovej aj CD forme.

Kurikulum a vzdelávací program implementácie MKF – bol vytvorený podľa plánu programu tvorba
produktov v rozsahu 58 strán výučbový text a tréningový materiál v rozsahu 35 strán, obe vo forme
printovej a CD forme.
Bio-psycho-sociálny model posudzovania, protokoly a nástroje- bol vytvorený podľa plánu
programu tvorby produktov v rozsahu 21 strán v printovej aj CD forme.
Pracovný profil pracovníka - bol vytvorený podľa plánu programu tvorba produktov v rozsahu 35
strán vo forme printovej, aj vo forme CD.
Nidmar program - bol vytvorený podľa plánu programu tvorba produktov a má 39 strán vo forme
printovej aj CD forme.
Web stránka - bola realizovaná ako súčasť stránky www.supz.sk
Zborník zo záverečnej konferencie - bol vytvorený podľa plánu programu tvorby produktov a má 57
strán vo forme printovej aj CD forme.
Správa z evaluácie a diseminácie projektu - bola vytvorená podľa plánu programu tvorby produktov
a má 17 strán plus prílohy.

Obsahovo sme splnili cieľ projektu pri tvorbe produktov, rozsahom boli ciele prekročené. Na
realizácii sa podieľali všetky partnerstvá .

Komunikácia partnerov pri príprave a realizácii záverečnej konferencie projektu

Záverečná konferencia projektu sa konala 13. septembra 2012 v Bratislave, za účasti všetkých
partnerov projektu. Zástupcovia všetkých partnerov projektu na záverečnej konferencii vystúpili so
strategickými príspevkami, v ktorých prezentovali spôsob transferu nových metód posudzovania na
Slovensko.
Konferencia niesla názov: Nové prístupy k posudzovaniu a k posudkovej činnosti
Miestom konania bola Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Na konferenciu sa podarilo ako garantov osloviť hlavné predstaviteľky nových metód posudzovania
v EU , stali sa nimi:
-

Doc. MUDr. Olga Švestková, PhD., Klinika rehabilitačního lékařství, Všeobecná fakultní
nemocnice, Česká republika

-

MUDr. Mária Orgonášová, CSc, AOZPO SR

-

Dr. Gail Kovacs, KMG, Veľká Británia

Pri príprave konferencie sme sa zamerali na oslovenie kľúčových rečníkov pre budúcu implementáciu
inovatívnych nástrojov na Slovensku - pričom sme dbali na hľadisko šírenia informácií, hľadisko
implementácie nových nástrojov do legislatívy a hľadiska spracovávania údajov a štatistické
spracovávanie údajov o posúdení zdravotného stavu občanov a jeho dôsledkov na funkčnú schopnosť
občana. Z tohto titulu sme absolvovali niekoľko pracovných stretnutí na úrovni MPSVR SR, MZ SR,
Štatistického úradu SR a niektorých organizácií, ktoré môžu v budúcnosti realizovať nové prístupy
formou vzdelávania a implementácie – a to SZU - ako doškolovací ústav pre lekárov a iných
zdravotníckych pracovníkov, IPR v SR a SUPZ.
Na konferenciu sme pozvali zástupcov rôznych odvetví, rôznych odborníkov z teoretických odborov,
z praxe a aj zástupcov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ich posudkových oddelení, zástupcov
Vyšších územných celkov (VÚC) a ich posudkových komisií a samotných občanov so zdravotným
postihnutím. Dôsledne sme sa venovali tvorbe štruktúry účastníkov záverečnej konferencie, rozoslali
sme pozvánku 600 potenciálnym účastníkom. Na konferencii sa zúčastnilo 115 účastníkov, skladba
účastníkov je súčasťou prílohy tejto správy.

Program konferencie sme v spolupráci s partnermi zostavili tak, aby prezentoval informácie o
projekte a jeho výsledkoch, o stave transferovaných produktov, ale aj prezentácie účastníkov
tréningov trénerov a ich skúsenosti z využívania metód a posudzovacích schém podľa metódy MKF.

Evaluácia produktov projektu
-

Evaluácia tréningov trénerov
Cieľom projektu bol prenos inovácií vzdelávacích programov, ktoré prinášajú nové spôsoby a
metódy posudzovania, transfer sa týkal prenosu tréningových materiálov a ich overenie a
implementovanie pre podmienky SR formou tréningov trénerov. Nakoľko ide o problematiku
využívania metód posudzovania

pre rôznych odborníkov v rámci cieľovej skupiny – teda

trénerov, cielene sme oslovovali budúcich frekventantov tak, aby skladba budúcich trénerov
v jednotlivých tréningových kurikulách bola rôznorodá, aby ďalej šírili nové formy posudzovania
v rôznych sférach. Podarilo sa v každom z realizovaných tréningov trénerov vyskladať
profesionálov z oblasti lekárov pre posudkové činnosti, rehabilitačných lekárov, sociálnych
pracovníkov, psychológov, špeciálnych a liečebných pedagódov, pracujúcich v rámci
posudkových komisií, v praxi pri posudzovaní v rehabilitačných zariadeniach a ambulanciách,
ale aj v strediskách pracovnej a sociálnej rehabilitácie, Úradov práce, špeciálnych základných
škôl, zamestnancov štátnej a miestnej správy. Podrobnú skladbu pri jednotlivých tréningoch
prezentujú tabuľky v prílohách.
Jednotlivé tréningy boli realizované dvojfázovo pre účastníkov oblasti západného Slovenska a
východného Slovenska. Celkovo bolo realizovaných 8 tréningových stretnutí tréningov trénerov,
z toho boli 4 druhy rôznych tréningov. Každý tréning trénerov prebiehal interaktívnou formou,
účastníci mali k dispozícii tréningové materiály a pracovné listy preložené do slovenského jazyka,
tréningy realizované UK partnerom boli tlmočené. Všetky tréningy boli hodnotené účastníkmi
jednotnou formou spätnej väzby ako forma evaluácie tréningov. Výsledky evaluácie sú prílohou
tejto správy. Celkovo hodnotíme realizáciu tréningov trénerov pozitivne, naplnili sa plánované
aktivity aj výsledky.
Silnou stránkou tejto aktivity boli tréningy MKF realizované v SR Rehabilitačnou klinikou pri 1.
Lekárskej fakulte KU v Prahe Účastníci privítali aj nadštandardnú formu komunikácie trénerov
s frekventantmi formou E – tréningu, čo bolo nad rámec plánovaných aktivít. Uvedená forma
umožnila frekventantom formu individuálnej prípravy a realizovanie domácích úloh formou
posudzovania troch kazuistík.

Transfer inovácií z UK bol pozitívne hodnotený najmä pre kompletne nové prístupy ku klientovi,
zamerané na procesy orientované na individuálneho klienta a jeho funkčný potenciál a nie na
systémy, služby a posudkové tabuľky, resp. diagnózy. Frekventantmi bola vysoko hodnotená časť
NIDMAR – ktorá predstavuje komplexný model posudzovania osoby so zdravotným postihnutím
.
Celkovo bolo vyškolených 154 trénerov v štyroch tréningových moduloch, počet tréningových
dní predstavuje 17 dní, samoštúdium a E-learningová forma bola realizovaná v počte 30 dní na
účastníka.
Through the project KMG a Rehabilitation Clinic in Prague has worked collaboratively with the
partners to develop a transportace curriculum and training materials as:
Worker qualification profile (WQP) for use in Slovakia. This has been based on KMG’s existing
materials and its protocols in use in the field. In order to develop these they have looked at the
medical and social models for disability and identified where these could be improved. The material
delivered a bio-psycho-social asessment model with supporting tools and facilitated this to be
embeded within partner organisations.
-

KMG have developed an adjustment to work training programme for clients based on the
assessment process to facilitate a WQP which is transportable. Through out work with partner
organisations we established a VR service delivery model using the asessment methods and
adjustment to work programme and faciliating a case management approach.

-

In conjunction with colleagues partners tested these services and enhanced with them
with reference to effective practice building on models that have already been
implemented in the SK.

Immediate Needs Assessment Training of Trainers
-

19-20 September 2011 in Bratislava

-

30 January to 1 February 2012 in Kezmarok

The Immediate Needs Assessment tool builds clients rapport and confidence. It identifies barriers to
work and is used as the basis to develop a plan of action. This tool and supporting models, data

collection forms, report templates and guidance were translated into Slovak and shared with
participants. Participants were encouraged to monitor how the usage of the tool and the clients
journey and to share their experiences at future sessions. They were also encouraged to make use
of peer review mechanisms such as case conferencing and develop personal support networks from
amongst the group. This training absolved 34 attendants.

Adjustment to Work Training of Trainers
-

8-10 November 2011 in Bratislava

-

17-19 September 2012 in Stara Lesna

The adjustment to work programme builds a client’s knowledge, skills and confidence as they seek
and enter work.

It integrates the assessment processes and builds a transportable worker

qualification profile. This tool and supporting models, data collection forms, report templates and
guidance were translated into Slovak and shared with participants. Participants were taught how to
build an adjustment to work programme to meet the varied barriers clients face and deliver
elements of this on either a group or individual basis. Participants were encouraged to assess their
implementation of this approach and to measure qualitative and quantively the success of their
programmes.
This training absolved 39 attendants.

NIDMAR training of trainers
-

2 February 2012 in Bratislava

-

14 September 2012 in Bratislava

NIDMAR is an internally recognized approach to training and certification of employment
supportworkers. Participants were given an overview of the NIDMAR programme, its backgroung
and teaching methods. They then participated in an introductory sessions from the NIDMAR
curriculum. Discussion was then facilitated on the appropriateness of NIDMAR within Slovakia and
how the implementation of it could be achieved.

Overall partners believe, based on participant feedback that the sessions were well received and
have assisted individuals to both developed their personal practice and to be able to train others in
using these approaches.
This training absolved 20 attendants.
ICF/MKF tréning trénerov
-17. – 18.5.2012 in Stara Lesna
- 17.- 19.9.2012 in Stara Lesna
ICF/MKF tréning trénerov bol realizovaný pod odborným MUDr. Olgy Švestkovej, CSc. Tréning bol
zameraný na vyškolenie absolventov z rôznych oblastí medicínskych a nemedicínskych profesií pre
aplikovanie novej formy posudzovania funkčnej schopnosti klienta, pacienta ako aj jeho aktivizácie a
participácie. Tréning bol realizovaný formou dvoch tréningových in vivo tréningov, medzi ktorými
prebiehal dvojmesačný

e- learnigový proces trénovania prostredníctvom komunikácie

medzi

účastníkmi a trénermi, formou konzultácií, štúdiom troch predložených kazuistík, vypracovaním
posudku a jeho obhájenia na ďalšom tréningovom stretnutí. Atmosféra na tomto tréningu bola veľmi
tvorivá, spätná väzba vysoko pozitívna a nasadenie trénerov a frekventantov vysoké, o čom svedčí aj
počet absolvovaných 33 trénerov MKF pre SR

Výstupy projektu nad rámec plánovaných produktov a budúce plánované aktivity:
V súvislosti s realizovanými aktivitami a produktmi sme otvorili ďalšie výzvy, ktoré môžu byť
predmetom ďalším projektov a komunikácie medzi partnermi:
-

zabezpečiť

primeranú komunikáciu medzi trénermi, organizovať tzv. „refresh tréningy“

študijných programov v rámci pregraduálneho, aj postgraduálneho štúdia,
-

podporiť

spoluprácu

spolupracujúcich

profesionálov

vzdelávania

zdravotníckych

aj

nezdravotníckych profesií,
-

podporovať rozvoj úvodného a sústavného celoživotného odborného vzdelávania pracovníkov,
pôsobiacich v habilitačných a rehabilitačných službách,

-

podporovať dostupnosť, poznanie a používanie asistenčných zariadení a technológií, určených
pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú určené na habilitáciu a rehabilitáciu,

-

zabezpečiť, aby sa implementácia medzinárodných noriem a postupov uskutočňovala nielen „de
jure“, ale najmä „de facto“. Vypracovať komplexnú nediskrimináciu a sociálnu integráciu.

národnú stratégiu, ktorá bude zahrňovať možnosti profesijnej a sociálnej integrácie ľudí so
zdravotným postihnutím, bez ohľadu na stupeň a povahu ich postihnutia, sú podmienené
spoločenskými a individuálnymi opatreniami na všetkých úrovniach, ktoré by im v konečnom
dôsledku umožnili plnohodnotne žiť a mnohokrát aj pracovať, pokiaľ možno v bežných, alebo
vhodne upravených pracovných podmienkach,
-

možno očakávať, že prijaté celospoločenské opatrenia budú mať pozitívny efekt aj z hľadiska
ekonomického, pretože je známe, že, vďaka efektívnej habilitácii a rehabilitácii, ako aj vďaka
kompenzáciám, osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je správne spoločensky a pracovne
začlenená, stáva sa platiteľom priamych, aj nepriamych daní a odvodov, jej rodina je primerane
odbremenená a môže sa tiež venovať pracovným a spoločenským aktivitám

-

pre urýchlenie prípravy ďalších profesionálov bude nutné zamerať sa na ďalšie vzdelávanie
všeobecných lekárov, pediatrov, posudkových lekárov, fyzioterapeutov a nemedicínskych
profesionálov (psychológov, pracovných poradcov, sociológov, sociálnych pracovníkov a i.) v
praktickom používaní ICF. Vzdelávací program by mal brať do úvahy potreby zdravotníckych
pracovníkov podľa § 27 zákona č.578/ 2004 Z.z. ako aj potreby zamestnancov zdravotníckych
zariadení, ktorí sú riadiacimi a odbornými pracovníkmi, ale nie sú zdravotníckymi pracovníkmi
podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z,

-

ďalšie kroky pre vzdelávanie ďalších odborníkov boli diskutované s Inštitútom pre pracovnú
rehabilitáciu, so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a dospelo sa k nasledujúcim záverom
1.

vzdelávanie by malo pozostávať z teoretickej časti (všeobecnej a špeciálnej časti) a z
praktickej časti s využívaním aj dištančných (e-learningových) systémov a posudzovanie
kazuistík,

2.

vzdelávanie by sa malo organizovať v krajských mestách a malo by byť hodnotené
kreditmi (SACCME),

Evaluácia diseminácie projektu

Disemináciu projektu sme realizovali cielene a systematicky od začiatku projektu – bolo to
nevyhnutné z titulu témy, ktorej šírenie bolo kľúčovým pre úspešné realizovanie projektu.
Informácie o projekte, o aktivitách projektu a jeho výstupoch sa podarilo diseminovať
v rámci celej SR, dokonca sme v rámci realizácie projektu nadviazali komunikáciu
s organizáciou MEREK v Maďarsku, ktorá má záujem aj v budúcnosti spolupracovať na téme.

Šírenie sa podarilo aj v spektre rôznych profesií a odborností, na úrovni rôznych inštitúcií a
zariadení, ako aj medzi predstaviteľmi štátnej správy a miestnych samospráv.

Ponúkame prehľad diseminačných aktivít s popisom cieľa diseminácie.

Číslo

Dátum

Realizované výstupy

uskutočnených

úlohy

1

Cieľ diseminácie a jej naplnenie

výstupov
Diskusný seminár v odbore posudkové 6.12.-10.12.2010 Cieľom bolo podať úvodnú
lekárstvo SZU, Modra Harmónia

informáciu posudkovým lekárom

Príspevok: Orgonášová:

o projekte a o pripravovaných

Medzinárodná klasifikácia funkčnej

zmenách v posudzovacích konaniach

schopnosti, dizability a zdravia
55 účastníkov – posudkoví lekári

2

Úvodná konferencia projektu BPI 27.1.2011

Prezentovať problematiku kľúčovým

Bratislava MPSVR

cieľovým
ÚPSVR,

skupinám,
MPSVR

pracovníkom

SR,

MZ

SR,

odborníkom z praxe. Vystúpila MUDr.
Petra Sládková, Prof. Gail Kovacs a
slovenskí

odborníci

–

MUDr.

Orgonášová, MUDr. Sedláková, PhDr.
Záhorcová
3

Vzdelávací seminár pre učiteľov 17. -18.3.2011

Cieľom

integrovaných

Banská

problematiku učiteľom pracujúcim

Bystrica, Hotel Dixon – prednáška

s populáciou ZP detí, prezentovať

škôl

MUDr. Mária Orgonášová, Csc.

bolo

prezentovať

model podpory pozitívnych zdrojov
dieťaťa s postihnutím a jeho možné
formy

začlenenia

posudzovania cez MKF /ICF

procesom

4

Prednáška na medzinárodnej

24.3.2011

Informovanie partnerov v ČR

konferencii na Rehabilitačnej klinike

o projekte a o problémoch pri

1.Lekárskej fakulty v Prahe: M.

implementácii ICF v SR.

Orgonášová, V. Záhorcová: Biopsycho-sociálny model posudzovania
pracovného potenciálu podľa ICF a
jeho využitie pri začleňovaní osôb so
zdravotným postihnutím na trh práce

5

Diseminačná konferencia

29.3.2011

Napojenie sa a nadviazanie

maďarskej organizácie MEREK na

spolupráce s maďarskou

tému: Sieť dielní pre vývin

organizáciou Merek, ktorá

pomôcok a služieb s cieľom

implementuje ICF/MKF z pohľadu

podporiť zamestnávanie a

participácie klienta, partneri sa

nezávislý život ľudí so zdravotným

následne zapojili príspevkom aj do

postihnutím. Bratislava

Záverečnej konferencie projektu
BPI, plánujeme ďalšiu spoluprácu.

6

Medzinárodná konferencia

12.-14.4.2011

Cieľom bolo poukázať na dôležitosť

AAL služby v strednej a východnej

rozvoja asistívnych technológií pre

Európe, Podbanské – konferenciu

život ZPO a jej začlenenie, nakoľko
ICF v časti aktivizácia a participácie

organizovala Technická univerzita

stavia na týchto prostriedkoch ako

Košice, prof. Šimšík, venovaná bola

podmienke pre úspešnú sociálnu

využitiu IKT technológií a

inklúziu.

asistívnym technológiám pri
optimalizácii života ZPO – aktívna
účasť Záhorcová, Orgonášová
7

Konferencia o transformácii

19.05.2011

Cieľom bolo informovať

posudkových konaní MPSVaR SR,

pracovníkov MPSVaR SR

prednáška MUDr. Orgonášovej:

o aktuálnom projekte a potrebe

Zavedenie MKF (ICF) ako princípu
posudzovania osôb so zdravotným

zmien v posudzovacích konaniach

postihnutím

8

List riaditeľom Rehabilitačných

12.9.2011

Management projektu BPI

zariadení a neurologických

pripravil pre realizáciu vzdelávania

ambulancií a iným odborným

projektu list kompetentným

pracovníkom

pracovníkom v tejto oblasti –
cieľom bolo šíriť informácie a
motivovať k absolvovaniu
vzdelávania

9

10

Seminár na MZ SR o Využívaní ICF 8.11.2011

70.

v praxi – prezentovala Doc. MUDr.

prezentácia pre všetky odbornosti a

Švestková, Praha

profesie

Vnútrorezortné

pripomienkovanie: ukončené

účastníkov

na

seminári

–

vo Cieľom bolo poukazovať v tomto

Legislatívny zámer zákona o lekárskej februári 2012

procese

a sociálnej posudkovej činnosti

implementácie

na

potrebu

nových

foriem

posudzovania
11

Medzirezortné

pripomienkovanie: ukončené

v Cieľom bolo poukazovať v tomto

Legislatívny zámer zákona o lekárskej marci 2012

procese

a sociálnej posudkovej činnosti

implementácie

na

potrebu

nových

foriem

posudzovania
12

Seminár APZ a CHD Krásno nad 12.3.2012

Seminár o možnosti využitia

Kysucou - Viera Záhorcová, Ivana

ICF/MKF pre prácu sociálnych

Bruteničová – prezentácie a diskusia

a pracovných poradcov
v podporovanom zamestnávaní

13

Medzinárodná konferencia: "Vyber si 25.-26.3.2012

Prezentovanie projektu v rámci

život" v Rajeckých tepliciach

Diskusie účastníkom konferencie –
MUDr. Mária Orgonášová

14

Pracovný seminár v CHD Jakubov - 18.4.2012

Seminár o možnosti využitia

Viera Záhorcová, Ivana

ICF/MKF pre prácu sociálnych

Bruteničová – prezentácie a

a pracovných poradcov

diskusia

15

v podporovanom zamestnávaní

Pracovný seminár v CHD

Vranov 10.9.2012

Seminár o možnosti využitia

Topľou - Viera Záhorcová, Ivana

ICF/MKF pre prácu sociálnych

Bruteničová – prezentácie a diskusia

a pracovných poradcov
v podporovanom zamestnávaní

16

Tlačová

konferencia

v priestoroch 13.9.2012

nadácie SLSP

Organizovanie tlačovej
konferencie pri príležitosti
ukončenia projektu a záverečnej
konferencie Best Practise and
Innovation Tools – nahrávanie pre
SR, 2 vstupy – 1 rádio Regina
dopoludnia, správy
Článok v Carrissimi – redaktorka
Tóthová- text priložený

17

Konferencie

sa

medzinárodnej konferencii

účastníkov

z rôznych

projektu BPI: Nové prístupy k,

priložená prezenčná listina

13. 09. 2012

12 prednášok na záverečnej

zúčastnilo

115

odborov,

posudzovaniu a k posudkovej
činnosti, Bratislava
18

Pracovný seminár v APZ Liptovský 12.10.2012

Seminár o možnosti využitia

Hrádok, Viera Záhorcová, Ivana

ICF/MKF pre prácu sociálnych

Bruteničová

a pracovných poradcov

–

prezentácie

a

diskusia
19

Úvodný

v podporovanom zamestnávaní
kurz

špecializačného 18. 10. 2012

Šírenie skúseností z projektu medzi

štúdia v posudkovom lekárstve,

uchádzačmi

Bratislava. Prednáška:

v posudkovom lekárstve

Orgonášová M.: Posudzovanie

o atestáciu

zdravotného stavu podľa kritérií
ICF – hlavné zásady.
Prednáška na SZU
20

Príležitosti a ohrozenia

26.10.2012

zamestnávania občanov so ZP v SR

k plnej začlenenosti s využitím ICF

– konferencia Bratislava

– 70 účastníkov

Informácia o projekte poskytnutá 2011,

21

Príspevok Záhorcová – smerovanie

2012

– AOZPO SR ako partner projektu

elektronickou formou všetkým 35 členské schôdze

spolupracuje s členskými

členským organizáciám AOZPO SR

organizáciami ZPO, počas celého
projektu sme získavali spätnú väzbu o
realizácii, respondenti sa zúčastnili
prieskumu formou dotazníka a pri
príprave Správy z analýzy…, taktiež sa
zúčastnili záverečnej konferencie.

Spracovali:
PhDr. Viera Záhorcová, PhD., SK
MUDr. Mária Orgonášová, Csc, SK
Dr. Ceri Goodrum , UK
MUDr. Petra Sládková CZ

28.12.2012

