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V máji sme odštartovali online vzdelávanie
 
V priebehu mesiaca máj začalo na Slovensku postupné uvoľňovanie
karanténnych opatrení vďaka  pozitívnemu vývoju epidemiologickej
situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19.  Koncom mája sa začalo
hovoriť aj o zmiernení prísnych pravidiel prijatých na ochranu tých
najzraniteľnejších skupín obyvateľstva.  Po viac ako dvoch mesiacoch
bol koncom mája prijatý (v  úzkej súčinnosti s organizáciami
zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb a zástupcami
samosprávnych orgánov) plán postupného uvoľňovania opatrení - a to
tak v denných, ako aj v ambulantných sociálnych službách. 
 
Aktivity projektu NP DI PTT však ešte stále nemohli prebiehať 
v tradičnom móde. Preto sme pokračovali v úspešne zavedenom
systéme online supervízií, ktoré zastrešovala Implementačná agentúra
a  online konzultáciách, ktoré poskytovali partneri projektu Rada pre
poradenstvo v  sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného
zamestnávania a  Výskumné a  školiace centrum bezbariérového
navrhovania CEDA pre všetky zariadenia v  prvom a  druhom cykle.
Následne sme aj pre vzdelávacie aktivity projektu hľadali nové
a kreatívne riešenia.
Partnerské organizácie, ktoré sú zodpovedné za vzdelávacie aktivity
projektu, predložili Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky ešte v marci 2020 Žiadosť o vykonávanie
akreditovaných vzdelávacích programov v rámci projektu NP DI PTT
počas mimoriadnej situácie formou on-line. Ministerstvo, ako správny
orgán vo veciach akreditácie vzdelávacích programov v oblasti
sociálnych služieb, tejto žiadosti vyhovel 14. mája 2020. 
 
 

Foto: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci  

Vďaka tomu mohli koncom mája začať partneri  z Rady pre poradenstvo
v sociálnej práci  realizovať prvé online vzdelávacie kurzy určené pre
zariadenia zapojené do 2. cyklu projektu. Vzdelávanie prebiehalo
prostredníctvom aplikácie Zoom a témou  bolo Riadenie a manažment
zmien v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a
transformácie.



 
Podporný list pre zariadenia sociálnych služieb zapojené do
projektu NP DI PTT
 
Je nám cťou, že sme mohli zariadeniam zapojeným do projektu NP DI
PTT poslať a následne zverejniť podporný list od pani  Lucie Ďuriš
Nicholsonovej, poslankyne  Európskeho parlamentu  – predsedníčky
Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu,
pani  Sone Gaborčákovej,  štátnej tajomníčky  Ministerstva práce,
sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky  a pani  Jany
Žitňanskej,  poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky –
predsedníčky  Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne
veci. 
 
 

List bol adresovaný riaditeľkám, riaditeľom, zamestnankyniam 
a zamestnancom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú úspešne zapojené
do nášho projektu. 
V liste im vzdali úctu a poďakovali za ich nenahraditeľnú prácu a pomoc
tým, ktorí to potrebujú. Ocenili snahu a odvahu zapojiť sa do procesu
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a v tomto
rozhodnutí ich podporili a prisľúbili pomoc pri realizovaní týchto
nevyhnutných systémových zmien v našej spoločnosti.
 
Celý list nájdete na webovej stránke projektu:
https://npdi.gov.sk/podporny-list-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb-
zapojene-do-projektu-np-di-ptt/



 
Možnosť vyhľadania miest s bezbariérovým prístupom v Google
Maps
 
Cestovanie bude pre ľudí so zdravotným postihnutím o niečo
jednoduchšie. Najznámejšia bezplatná, online  mapová  služba  Google
Maps  od spoločnosti  Google, ktorá ponúka prehľadné mapy a satelitné
snímky celého sveta, najnovšie prináša aj možnosť vyhľadávania
bezbariérových miest. Google prostredníctvom svojho blogu oznamuje,
že v rámci aktualizácie aplikácie prináša prehľad miest s bezbariérovým
prístupom.
 
 Predstavte si, že plánujete a tešíte sa na výlet, že uvidíte nové miesto a
získate nové zážitky. Väčšina z  nás si nevie predstaviť, aké frustrujúce
musí pre človeka byť, ak sa po absolvovaní dlhej cesty, nakoniec na dané
miesto vôbec nedostane, pretože je pre neho – ako zdravotne
postihnutého človeka nedostupné. Začnú sa objavovať prekážky ako sú
nedostupné toalety, schody, úzke dvere,  atď., ktoré zdraví ľudia
nevnímajú.
 
 

Google preto do aplikácie Google Maps pridáva možnosť vyhľadávania
miest,  ktoré sú prístupné pre všetkých bez obmedzení.  Vďaka tejto
funkcii si ľudia so zdravotným obmedzením jednoducho a  bez námahy
vyhľadajú miesta a destinácie, ktoré sú pre nich prístupné.
 
 Keďže ide o  úplne novú funkciu tejto aplikácie, nejaký čas bude
pravdepodobne trvať, kým bude dostupná vo všetkých regiónoch.
Veríme, že čoskoro bude plne funkčná aj na Slovensku.
 
Celý článok nájdete na našej webovej stránke:
https://npdi.gov.sk/googlemaps-miesta-s-bezbarierovym-pristupom/
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