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Výstupy z pracovných workshopov 
 

1. časť: Definovanie vonkajších a vnútorných bariér v práci s mládežou                                                         

so zdravotným postihnutím. 

 

 

1. Čo bráni mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zúčastniť sa aktivít                             

bežných mládežníckych organizácií? 

 

 
- Organizácie si nevedia predstaviť, aké aktivity by mohli robiť. 

- Nedostatok kompenzačných pomôcok. 

- Nemá kontakt s rovesníkmi. 

- Nastavenie mysle spoločnosti – nerešpektujúca inakosť. 

- Slabá ponuka. 

- Technická podpora pri aktivitách (zvuk, video...). 

- Bežné aktivity nie sú dostatočne rôznorodé. 

- Pasivita. 

- Hanba. 

- Hanba, že sú iní. 

- Rodina. 

- Nedostatok sebavedomia. 

- Nedostatok informácií o týchto aktivitách. 

- Motivácia (vnútorná). 

- Jazyková bariéra. 

- Nesprávna propagácia aktivít. 

- Čo keď mu aktivita nebude vyhovovať, vyjdú mu v ústrety?  

- Nedostatok info o š.o. 

- Pocit opakovaného zlyhania. 

- Strach zo zlyhania. 

- Spôsob dopravy na miesto. 

- Nedostatok zručností (aj sociálnych). 

- Osobnostný hendikep ako nadstavba na zdravotný hendikep. 

- Malá miera zapojenia – participácie. 

- Mládežnícke organizácie nie sú pripravené na mladých ľudí s postihnutím.  

- Nekooperujúca rodina. 

- Zlá prechádzajúca skúsenosť. 

- Nedostatok financií. 

 
 
 
 
 



 

2. Aké fyzické, informačné a psychologické prekážky musia prekonávať mladí ľudia                         

so zdravotným postihnutím?                                                                                                               

Definujte ich vo vzťahu k rôznym typom postihnutí (zmyslové, telesné, mentálne...). 

 

 

- Egocentrizmus. 

- Predsudky o ľuďoch s postihnutím. 

- Povrchnosť, prvoplánová empatia bez aktivity. 

- Menejcennosť (naučená). 

- Bezbariérový prístup. 

- Málo informácií.  

- Nedostatok príležitosti v odľahlejších miestach. 

- Služby – poskytovanie ubytovania v cestovnom ruchu, nedostatočne pripravené izby, 

neprispôsobené telesne postihnutým... 

- Problémy s mobilitou. 

- Autobusy. 

- Nepripravené úrady pre zdravotne postihnutých – lístočkový systém na sociálnej poisťovni, 

pošte = nevhodný pre zrakovo postihnutých... 

- Terén do kopca. 

- Obavy z odmietnutia. 

- Rodičia – držia dieťa medzi mantinelmi. 

- Toalety. 

- Pocit vlastného nedostatku, bezradnosť, osamelosť. 

- Aktivity – presný rozvrh, nepýtame sa na potreby pri realizácii aktivít. 

- SP – iná úroveň vzdelávacích zručnosti, pochopenie obsahu, mapa. 

- ZP – formátovanie emailov, online, typ písma, veľkosť, mapa. 

- Fyzická nedosiahnuteľnosť cieľov, vecí, objektov... (kreslá v divadle, vypínače...) 

- Nerovnosť terénu, dlaždice, nespevnené cesty. 

- Strach z neprijatia. 

- Neznalosť problematiky zo strany verejnosti – nevedia ako pristupovať k týmto ľuďom... 

- Myslia si, že to pre nich nebude vhodné. 

- Nechcú byť menejcenní. 

- Zastaralé priestory (univerzity, spoločenské miestnosti...), schody, pokazené výťahy... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. S akými názormi/presvedčeniami sa stretávate na strane cieľovej skupiny                                      

(mladých ľudí so zdravotným postihnutím) a na strane okolia? 

 

 

- Môžem vám pomôcť? Ak áno, ako? 

- Nemám čas myslieť ešte aj na nich. 

- Rád by som pomohol, ale neviem ako? 

- Prijímajú pomoc ako samozrejmosť. 

- Len nás budú v tíme spomaľovať. 

- Urobím to ja, bude to lepšie/rýchlejšie, ľahšie... 

- Ja pre nich nemôžem nič spraviť. 

- Všetci sme v niečom krehkí, v niečom silní... 

- Mám dosť svojich problémov. 

- Poď medzi nás... 

- Vy ste „experti“ na svoju situáciu, mňa sa to netýka. 

- Chcem, aby ste sa stali súčasťou komunity, aj vy máte ako komunitu obohatiť. 

- Nemám priestor sa zaoberať tým, čo potrebuje 1, keď je ich tu ďalších 10... 

- Aj tak z neho nič nebude, nech tam len sedí... 

- Keď prijmem dieťa s postihnutím, čo si budú myslieť ostatní účastníci? Asi neprídu kvôli 

nemu. 

- Mňa aj tak nikto neberie vážne. 

- Chcem pracovať, čo budem robiť keď vyrastiem? 

- Nepotrebujeme prehnané výhody. 

- Aj ja chcem kamarátov. 

- Ja to nepotrebujem. 

- Ja to nedokážem/neviem. 

- Máme menej príležitostí. 

- Neznesiem súcit. 

- Chcem, ale neviem ako a kto by mi vedel pomôcť. 

- Vyčleňuje ma širšia rodina, aj komunita. 

- „Bežný“ život sa nás nemôže týkať. 

- Prečo to nemôžem robiť ako ostatní? Asi som aj tak na nič. 

- Môj názor nikoho nezaujíma. 

- Viďte ma ako ostatných. 

- Nie som rešpektovaný a akceptovaný, taký aký som. 

- Nemám také možnosti ako moji spolužiaci. 

- Stačilo sa ma opýtať či to dokážem/potrebujem... 

 

 

 

 

 

 



2. časť: Definovanie nástrojov na prekonávanie bariér v práci s mládežou                                                   

so zdravotným postihnutím. 

 

 

1. Aké konkrétne kroky je potrebné urobiť na odstránenie zadefinovaných bariér? 

 

 

- Každý iný, všetci rovní. 

- Osveta. 

- Akceptovať inakosť. 

- Bezbariérový prístup v školách. 

- Spolupracovať. 

- Manuál – nedostatok sociálnych zručností detí. 

- Práca v komunite (participácia). 

- Konkretizovať potreby podľa postihnutia. 

-  Tráviť čas spolu – kontakty, správny vzor, napr. učiteľ. 

- To, čo sa osvedčí, zavádzať do praxe. 

- Vzdelávať verejnosť i odborníkov. 

- Zvyšovať sebavedomie zdravotne postihnutých (terapie, tréningy...). 

- Pracovať s rodinami. 

- Pozitívne príklady ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí niečo dosiahli. 

- Pozvať/kooperovať ľudí aj s ľuďmi so zdravotným postihnutím.  

- Vychovávať k prosociálnemu správaniu. 

 

 

2. Čo by pomohlo, aby mladí ľudia so zdravotným postihnutím získali včas                               

informácie o podujatiach?                                                                                                                              

Aké podmienky musia byť splnené, aby sa mohli zúčastniť?                                                                         

Aké nástroje by im pomohli zapojiť sa do ich prípravy a realizácie?                                                  

Poznáte z praxe dobré príklady, kedy to funguje? 

 

 

- Včasná organizácia podujatí. 

- Väčšia spolupráca medzi organizáciami, osobné stretnutia. 

- Vlak nám už ušiel (aplikácia do mobilov MappED). 

- Ich snaha získavať si tieto informácie. 

- Heterogénna skupina. 

- Musíme konkretizovať potreby. 

- Hľadám – ponuka – dopyt = zapojenie (formulár, sms, manuál, prieskum záujmu). 

- V konkrétnych pozvánkach/plagátoch uviesť: možnosť bezbariérového prístupu, brožúrky 

pri vstupe pre slabozrakých... pomôcky pre nepočujúcich. 

- Ak sa rodina vyrovná so situáciou. 

- Flexibilita organizátorov. 

- Ak spolupracuje škola – odborníci – rodina. 

 



 

3. Definujte konkrétne veci, opatrenia vzhľadom na rôzne typy zdravotného postihnutia, 

s ktorými máte skúsenosti alebo máte o nich poznatky. 

 

 

- Telesné postihnutie – školstvo – tréning učiteľov bežných škôl (manuál, návod). 

- Materiálno – technické zabezpečenie. 

- Technická podpora pre ŠVVP (PC, orientačné mapy, popis stručnej obsluhy, aplikácie                      

do mobilov... napr. na bezbariérovosť, nárok na tlmočníkov, vyhľadať niekoho, kto ovláda 

posunky, prečítanie textov, zoznam reštaurácii pre alergikov...). 

- Zoznam + kontakty na odborníkov (logopédov, špeciálnych pedagógov, neurológov...),                     

aby vedeli kam sa obrániť. 

- Rozprávať sa o probléme v triede. 

- Podporné psychologické aktivity učiteľom/deťom/rodičom. 

- Web pre zrakovo postihnutých (upraviť). 

 

 


