VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

SPRÁVA O ČINNOSTI PLATFORMY RODÍN DETÍ
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
ZA ROK 2019
Platforma rodín je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Vznikla v roku 2014
ako občianska iniciatíva a formálne existuje od septembra roku 2016. Naším poslaním je
podpora rodín detí so zdravotným znevýhodnením a obhajovanie ich práv.

LOGO
Naše logo predstavuje trojlístok, ktorý bežne nájdete na lúke. Ani rodiny detí so
zdravotným znevýhodnením nechcú byť výnimočné či ojedinelé. Chcú byť ako
bežný trojlístok. Chcú, aby ich deti mali možnosť chodiť aj do bežných škôlok a
škôl a aby sa rodičia mohli vrátiť do práce s vedomím, že ich dieťa má
zabezpečenú potrebnú starostlivosť. Netúžia po štvorlístku ako symbole
výnimočného šťastia. Postačí im trojlístok, ktorý predstavuje normálny život.

NAŠA VÍZIA
VŠETKY RODINY DETÍ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM SÚ REŠPEKTOVANÉ
A ŽIJÚ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT V SPOLOČNOSTI

NAŠA MISIA
Našou misiou je podporovať rodiny detí s akýmkoľvek zdravotným
znevýhodnením, tlmočiť ich potreby a presadzovať ich práva v spoločnosti.
Veríme, že spájanie je cesta a spoločný život cieľ!

SPÁJANIE JE CESTA – SPOLOČNÝ ŽIVOT CIEĽ

Platforma rodín spája skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií
a vlastnú misiu. Buduje silnú organizáciu, ktorá bude spájať rodiny detí so zdravotným
znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát pre konečný cieľ a tým je splynutie väčšinovej
populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami.
Podporu rodinám detí so zdravotným znevýhodnením realizujeme v rámci programu
#RodičiaRodičom:
 Individuálnym laickým poradenstvom „rodičia rodičom,
 organizovaním informačných seminárov pre rodičov,
 on-line právnou poradňou,
 prevádzkovaním informačného portálu na www.platformarodin.sk.
V programe

#PresadzovaniePotrieb situáciu v rodinách približujeme a tlmočíme

kompetentným a presadzovaním práv rodín detí so zdravotným znevýhodnením sa snažíme
sa o efektívnejšiu podporu začlenenia rodín do spoločnosti.
Pri presadzovaní práv efektívne a kontinuálne pomenovávame hlavné problémy, ktoré riešia
deti so ZZ a ich rodiny a vyzývame na ich riešenie. Tieto advokačné iniciatívy Platforma rodín
realizuje spájajúco, partnersky a s chápaním potreby medzirezortného riešenia.

NAŠE CIELE
1. Zlepšiť informovanosť rodín a odborníkov
Snažíme sa rozhodovacím orgánom (ministerstvám, verejnej správe, poslancom NRSR) priblížiť
situáciu v rodinách, aby mohli presadiť také zmeny v zákonoch a výkone verejnej správy, ktoré
by život rodín detí so zdravotným znevýhodnením uľahčili. Chceme byť ich partnerom na
priame vyjadrovanie sa k tomu, čo žijeme dnes a ako chceme žiť.
2. Presadzovať zmeny v systéme
Snažíme sa presadzovať zmeny v systéme, aby rodičia nemuseli hľadať sociálne zázemie pre
svoje dieťa v zahraničí, či zostávať „nútene“ doma a nahrádzať svojmu dieťaťu zdravotné,
terapeutické aj vzdelávacie potreby.
3. Vrátiť sa späť do spoločnosti a žiť nezávislý život
Potrebou detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín je ich začlenenie do spoločnosti. Toto
je možné v prípade, ak dostane dieťa so ZZ a jeho rodina podporu včas, ak bude zdravotné
znevýhodnenie dieťaťa kompenzované formou pomôcok, tímom odborníkov a podpornými
službami pre dieťa aj pre rodinu.

NAŠE AKTIVITY V ROKU 2019
Projekt „Spájanie je cesta aj cieľ“
(1.september 2019 – 28.február 2021)
V roku 2019 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením na základe hodnotenia
odbornej komisie získala grant na realizáciu projektu s názvom „Spájanie je cesta aj cieľ“. Pri
zostavovaní žiadosti nás viedla potreba spájania sa rodičov a zástupcov ľudí so zdravotným
znevýhodnením v prospech zlepšenia kvality života detí aj dospelých so zdravotným
znevýhodnením a ich rodín. Aktivity Platformy rodín do roku 2019 realizovali dobrovoľníci, no
vzhľadom na rozsah (viac ako 100 aktivít ročne), to na dobrovoľníckej báze a bez zázemia nie
je dlhodobo možné. Prostredníctvom projektu sme začali budovať silnú advokačnú
organizáciu, ktorá sa spájaním a budovaním mostov s kompetentnými podieľa na tom, aby
komunita ľudí so zdravotným znevýhodnením mohla žiť čo najnezávislejší život spolu
s ostatnými vo svojom okolí.
Realita na Slovensku je, že samotní rodičia "nútene" vylúčení zo spoločnosti kvôli
nedostatočnému rozsahu vzdelávania pre ich deti, alebo iných podporných služieb, kde by deti
mohli rozvíjať svoj potenciál. V projekte sme zabezpečili chýbajúce služby pre deti so
zdravotným znevýhodnením a ich rodičov sme zamestnali alebo začlenili do aktivít Platformy
rodín dobrovoľnícky. 4 zamestnanci a 2 dobrovoľníci boli vysoko motivovaní pre prácu na
systémových zmenách v prospech rodín v podobnej situácii a dokázali presadzovať práva detí
so ZZ a ich rodín a budovať za týmto účelom partnerstvá so zástupcami verejnej správy a
tretieho sektora.
V rámci aktivít sme vytvorili organizačnú štruktúru a rozdelenie kompetencií v organizácii,
rozbehli sme vzdelávania rodičov detí so ZZ v oblasti ich práv na vzdelávanie, kompenzácie
a sociálne služby a vybrali sme spomedzi aktívnych a zodpovedných rodičov detí so
zdravotným znevýhodnením 14 kandidátov do siete laických poradcov, ktorú Platforma rodín
buduje.
Počas projektu sme v roku 2019 dosiahli:
•

Zapojenie 12 organizácií a dôležitých stakeholdrov do aktivít organizácie

•

Rozvinuli sme spoluprácu s partnermi CDKL5 Slovakia (zázemie pre deti zamestnancov
Platformy rodín) a Rokstolar/ Island (strategické plánovanie s cieľom dlhodobej
udržateľnosti)

•

Vzdelali sme 20 rodičovských aktivistov a prebehol 1. modul vzdelávania pre 14
laických poradcov
Projekt „Spájanie je cesta aj cieľ“. Projekt je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý
je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je
Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou
nadáciou.

Ďakujeme týmto Finančného mechanizmu EHP za príležitosť sa profesionalizovať a
dlhodobo obhajovať práva rodín detí so zdravotným znevýhodnením a správcovi programu
Nadácii Ekopolis za efektívnu a trpezlivú podporu pri spustení projektu.
VÝBER Z KONKRÉTNYCH AKTIVÍT PLATFORMY RODÍN V ROKU 2019
Návrhy oblastí na čerpanie eurofondov v rokoch 2021-2027
(26. jún 2019)
Platforma rodín pripravila návrhové listy pre opatrenia podporované EŠIF v programovom
období 2021-2027 v rámci cieľa 4: Sociálnejšia Európa - implementácia Európskeho piliera
sociálnych práv. Ako prioritu sme označili podporu inkluzívneho vzdelávania, prípravu detí
a mládeže so zdravotným znevýhodnením na nezávislý život, a podporu peer poradenstva. Za
prizvanie k spolupráci ďakujeme Sociofóru. Veríme, že CKO zohľadní naše návrhy príprave
Partnerskej zmluvy.
Ako Slovensko plní Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím?
(21. júl 2019)
Platforma rodín sa zapojila do tvorby Alternatívnej správy pre Výbor OSN pre ľudí so
zdravotným postihnutím, ktorá informuje Výbor OSN pre osoby so zdravotným postihnutím v
Ženeve o tom, ako je dohovor na Slovensku dodržiavaný. Poukázali sme na výraznú segregáciu
5,8% žiakov v špeciálnych školách, nedostatočné kapacity a neochotu materských škôl prijímať

deti so zdravotným znevýhodnením. Dohovor o právach osôb so ZP platí na Slovensku od roku
2010, napriek tomu, že má silnejšiu pozíciu ako národná legislatíva, mnohé jeho články sa v
SR stále nedodržiavajú. Na vytvorení alternatívnej správy sme spolupracovali s NROZP, OMD,
ZPMP, RPvSP, SOCIA a ÚNSS.
Workshop Raná starostlivosť pre deti s FAS
(10.september 2019)
Platforma rodičov mala zastúpenie na konferencii Násilie páchané na deťoch – FASD. Katolícka
univerzita v RK ako usporiadateľ prestavila potrebu podpory dieťaťa a rodiny pri deťoch,
ktorým hrozí násilie, alebo sú týrané. Predstavili rôzne formy podpory - SPO, prokuratúra,
polícia, koordinátori prevencie násilia (55 v SR), podporné MVO, centrá pre deti a rodinu.
Monika Fričová za Platformu rodín priniesla účastníkom informácie ako funguje služba včasnej
intervencie ako sa dá prepájať s inými službami. Hľadali sme odpovede, čo v systéme podpory
škrípe, ako sa to dá riešiť a záver konferencie bol, ako sa každý z účastníkov bude od "zajtra"
podieľať na zmene zdola. V záveroch bola pomenovaná potreba spolupráce, nutnosť pozerať
na klientov ako ľudí nie problém a potreba zjednotiť systém starostlivosti o dieťa a rodinu s
jedným kľúčovým pracovníkom, ktorý spolupracuje a koordinuje celý podporný tím. Závery
konferencie a odporúčania k starostlivosti o deti s a v riziku násilia nájdete tu.
Komisia Národnej rady SR pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce
a spoločnosti
(12. september 2019)
Komisia za prítomnosti poslancov NR SR bola zameraná na problematiku asistentov učiteľa s
prienikom na ďalšie podporné a odborné služby v školstve. Za Platformu rodín Jana Lowinski
zdôraznila nedostatočný počet asistentov učiteľov a absenciu podporných tímov v školách.
Zdieľala, že skúsenosti pri integrácii žiakov so špeciálnymi potreba v školách, kde je odborný
personál sú omnoho pozitívnejšie ako pri integrácii, kde chýba personálna, materiálna
a odborná podpora.

Prepojenie služby včasnej intervencie a iných sociálnych služieb
(10. október 2019)
Monika Fričová vystúpila na workshope Bratislavského samosprávneho kraja s témou, ako
podpora rodinám detí so zdravotným znevýhodnením závisí od schopnosti odborníkov
spolupracovať. Na workshope sa zástupca rodičov zúčastnil vďaka spolupráci a členstvu
Platformy rodín v APPVI.
Stupavská konferencia Orbis Civitates
(18. október 2019)
Platforma rodín sa aktívne zapája aj do budovania občianskej spoločnosti, predovšetkým
aktivizáciou rodičov detí so zdravotným znevýhodnením do obhajoby svojich práv
a angažovania sa vo svojej komunite. Vnímame, že postavenie organizácií tretieho sektora
v SR sa buduje a máme záujem aj aby pozícia organizácií, ktoré dlhodobo podporujú oblasti,
ktoré štát nedokáže podporiť, bola stabilná a ich existencia dlhodobo udržateľná. Zuzana
Suchová a Jana Lowinski preto na konferencii aktívne diskutovali o legislatíve občianskeho
sektora, mechanizmoch finančnej podpory občianskeho sektora, dobrovoľníctva a filantropie.
Spoločné vyhlásenie občianskych organizácií z konferencie nájdete tu.
Konferencia Dieťa v ohrození
(7. november 2019)
Platforma rodín sa snaží zvyšovať porozumenie odborníkov rodinám detí so zdravotným
znevýhodnením. Jana Lowinski tento rok
reprezentovala rodičov na konferencii Dieťa
v

ohrození

ústavom

organizovanej
detskej

Výskumným
psychológie

a patopsychológie. V sekcii živých knižníc sa
snažila priblížiť, čo rodiny detí so ZZ žijú, ako
vnímajú odborníkov a ako odborníci
psychológovia,

špeciálni

-

a liečební

pedagógovia a iní môžu rodiny podporiť.

Rokovanie medzirezortnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže
(12. november 2019)
Platforma rodín je jediným zástupcom detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením do 30
rokov v pracovnej skupine pre tvorbu Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028. Zástupkyňa
Platformy rodín Monika Fričová v pracovnej skupine poukazuje predovšetkým na takmer
mizivé zapojenie mládeže so ZZ do záujmových aktivít, do kolektívu rovesníkov, do aktivít
Centier voľného času. Presadzovali sme do Stratégie podporu aktívneho zapojenia mládeže so
ZZ formou materiálneho, personálneho zabezpečenia a otvorenosti pracovníkov s mládežou
pre zapojenie mládeže so ZZ do ich aktivít. Ďalšie stretnutie skupiny bude v januári 2020.
Rokovanie komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva Hl. mesta
Bratislava Magistráte mesta Bratislavy
(14. november 2019)
Platforma rodín podporuje záujmy rodín detí so ZZ aj na komunálnej úrovni. Spoločne s iniciatívou
Rodičia za reformu vzdelávania sme vystúpili na komisii pre školstvo vzdelávanie a šport Hlavného
mesta Bratislavy s prezentáciou Inklúzia - vzdelávanie 21. storočia. Výsledkom prezentovania potrieb
inklúzie vo vzdelávaní, kde sa komisia zaviazala spracovať do konca roka 2019 projekt na podporu
inkluzívneho vzdelávania v Hlavnom meste Bratislava.

Kazuistický seminár – Na rodinu orientovaná včasná intervencia
(14. november 2019)
Monika Fričová z Platformy rodín sa zúčastnila v marci 2019 vzdelávania o nových prístupoch
vo včasnej intervencii. Na kazuistickom seminári organizovanom APPVI bola facilitátorkou
workshopu poskytovateľov včasnej intervencie, ktorí si navzájom zdieľali skúsenosti v tom,
ako robiť na rodinu orientovanú včasnú intervenciu. Monika spolu s Janou Lowinski aktívne
vstupovali do diskusie poskytovateľov o potrebe koordinácie služby s ostatnými odborníkmi
dieťaťa a potrebe poskytovať službu v intenzite, ako ju potrebuje rodina. Bolo prítomných 25
z 31 poskytovateľov služby. Po seminári sa konalo valné zhromaždenie APPVI. Platforma rodín
podporila zvolenie zástupkyne OZ Malíček do výboru APPVI, ktorá bude zastupovať rodiny detí
so zdravotným znevýhodnením v asociácii nasledovné 3 roky.

Okrúhly stôl na tému Inklúzia
(19. november 2019)
Platforma rodín sa zúčastnila na medzirezortnom stretnutí organizovanom Komisárkou pre
osoby so zdravotným postihnutím – Zuzanou Stavrovskou. Za prítomnosti zástupcov MPSVaR,
MŠVVaŠ a MZ sme znova upozornili na

potrebu odborných tímov, asistentov učiteľa,

a podporných služieb (osobná asistencia a zdravotná sestra) v školách.
1.modul vzdelávania Laických rodičovských poradcov
(24. november 2019)
Rodičom detí so ZZ prinášame unikátnu formu podpory – peer poradenstvo rodič rodičovi.
Mnohé členky Platformy rodín dlhodobo podporujú iných rodičov na základe svojich
skúseností. Aby tento druh podpory mohol byť dlhodobý a bezpečný, Platforma rodín začala
formovať sieť laických rodičovských poradcov. Zahájili sme vzdelávanie prvej skupiny 14
laických poradcov. Začali sme dvojdňovým
školením na tému, Kto je laický poradca.
Lektormi

boli

skúsení

laický

poradca

a zakladateľ OZ Návrat Marek Roháček a
Renata Matejová, ktorá s spolu s Marekom
zakladala

sieť

laických

poradcov

pre

náhradné rodiny. Reakcie účastníkov boli
veľmi pozitívne, tešíme na ďalšie 4 moduly.
Snem Platformy rodín
(9. november 2019)
Ďakujeme členom Platformy rodín za ich aktívnu účasť
na sneme 2019. Spolu sme schválili správu o činnosti
a hospodárení za rok 2018. Diskutovali a schválili sme
plán aktivít Platformy rodín na rok 2020, nové logo, víziu
a misiu. Všetci záujemcovia o aktívnu účasť na dianí
v Platforme rodín sa môžu prihlásiť za člena tu.

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením
(10. december 2019)
Platforma rodín sa zapojila do pripomienkovania revízie útvaru Hodnota za peniaze MF SR.
Poukázali sme na potrebu včasnej intervencie pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia
a nevyhnutnosť prepojenia a koordinácie rôznych druhov podpory v gescii MPSVaR, MZ
a MŠVVaŠ.
Štandardy kvality pre vzdelávanie pedagogických a odborných pracovníkov v školstve
(12. december 2019)
Platforma rodín si uvedomuje dôležitosť vhodného a správne realizovaného vzdelávania
učiteľov a odborníkov v školstve Aktuálne nastavenie osnov na pedagogických fakultách je
zďaleka nedostatočné na zvládanie inkluzívneho vzdelávania a podporné služby poradenského
systému. Rokovania expertnej skupiny sa za Platformu rodín zúčastňuje Jana Lowinski.
Spolupráca s VÚDPaP je realizovaná v rámci národného projektu Dieťa v centre pozornosti.
Štandardy kvality ranej starostlivosti v poradenskom systéme
(12. december 2019)
Ľudmila Belinová a Monika Fričová sa zúčastnili na stretnutí rodičovských platforiem na pôde
Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Prezentovali sme potreby detí so
ZZ v oblasti včasnej intervencie na základe Dohody MVO z októbra 2018 a poukázali sme na
svetové trendy v oblasti včasnej intervencie a potrebu spolupráce rezortov MPSVaR, MŠVVaŠ
a MZ v tejto oblasti.

AKTIVITY NA OBHAJOBU PRÁV DETÍ SO ZZ A ICH RODÍN v roku 2019 do
30.8.2019 boli podporené z Nadačného fondu Telekom v Nadácii Pontis

Naše aktivity v roku 2019 v číslach
Tento rok sa niesol v znamení nielen nášho vzdelávania sa, stretávali sme sa s rodičmi, zbierali
podnety na základe ktorých sme verejne diskutovali, rokovali, tlmočili kompetentným.
Formy aktivít
Rokovania

41

Konferencie, Workshopy, Semináre

15

Pripomienkové konania

13

Stretnutia pracovnej skupiny

23

Medializácia

31

Písomné podnety

2

Vzdelávanie

18

Stretnutia rodičov

19

Seminár

1

Verejné diskusie

2

SPOLU

165

Aktivity Platformy Rodín detí so
zdravotným znevýhodnením 2019
Seminar, 1

Verejná
diskusia, 2

Stretnutie
rodičov, 19
Rokovanie, 41
Vzdelávanie,
18
Písomný
podnet, 2
Konferencia,
workshop,
seminár, 15
Medializácia,
31
Pracovná
skupina, 23

Pripomienkov
é konanie, 13

Členská základňa Platformy rodín v roku 2019
Platformu rodín tvorí 39 členov. 37 riadnych členov a 2 mimoriadni členovia. Každý záujemca
sa môže vyplniť na našom webe: prihláška za člena.
Členovia Platformy rodín
2
mimoriadn
i členovia

37
riadnych
členov

Podnety od rodičov zozbierané v roku 2019
Prostredníctvom našej webovej stránky sme zozbierali 370 podnetov od rodín týkajúcich sa
rôznych oblastí, ktoré sme rozdelili do kategórií.
Kategória podnetov
Vzdelávanie
Príspevky
Diskriminácia
Zdravotná starostlivosť
Iné
Bariérovosť
Opatrovateľská a odľahčovacia služba
Včasná intervencia
Zamestnanie
DSS
Finančná situácia
SPOLU zozbieraných podnetov

88
57
55
52
45
26
15
12
9
6
5
370

PODNETY OD RODÍN 2019
Zdravotná
starostlivosť, 52

Bariérovosť , 26
Diskriminácia , 55

Zamestnávanie , 9

Finančná situácia, 5
DSS, 6
Vzdelávanie, 88
Iné, 45

Včasná intervencia,
12

Príspevky, 57

Opatrovateľská a
odľahčovacia
služba, 15

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ PLATFORMY RODÍN DETÍ
SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
ZA ROK 2019
Súvaha

Výkazy účtovnej uzávierky Platformy rodín rok 2019

Aktíva
Finančné účty a ceniny – pokladňa, ceniny, banka
Pohľadávky – zálohová faktúra
Iné pohľadávky
Náklady budúcich období
Aktíva celkom

26 007.66 Eur
836.38 Eur
491.80 Eur
28.00 Eur
27 363.84 Eur

Pasíva
Záväzky dodávatelia
Záväzky zamestnanci
Záväzky – odvody z miezd
Ostatné priame dane
Granty k vyúčtovaniu
Výnosy bud. obdobia – 2% z dane
Výsledok hospodárenia 2018 – zisk
Záväzok zo sociálneho Fondu
Pasíva celkom
Hospodársky výsledok (zisk) celkom

679.15 Eur
1 900.32 Eur
1 159.03 Eur
139.91 Eur
15 332.12 Eur
1 047.37 Eur
3 601.36 Eur
59.35 Eur
23 918.61 Eur
3 445.23 Eur

Výkaz ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu

2 209.08 Eur

Cestovné náklady

2 185.05 Eur

Náklady na reprezentáciu

268.25 Eur

Ostatné služby

11 142.50 Eur

Mzdové náklady

20 705.13 Eur

Zákonné poistenie
Iné ostatné náklady
Náklady celkom

5 378.57 Eur
12.00 Eur
42 092.86 Eur

Výnosy
Aktivácia dobrovoľníckych služieb

2 285.65 Eur

Iné ostatné výnosy

172.70 Eur

Prijaté príspevky od iných organizácií

19 505.40 Eur

Príspevky z podielu zaplatenej dane

3 003.53 Eur

Príspevok z ACF

20 570.81 Eur

Výnosy spolu

45 538.09 Eur

ROZDIEL (zisk)

3 445.23 Eur

Granty/dotácie
Active Citizens Fund (Nadácia Ekopolis)

20 570.81 Eur

Nadácia Volkswagen Slovakia – Rodičia rodičom

1 000.00 Eur

Nadácia Volkswagen Slovakia – Tech. vybavenie

1 000.00 Eur

Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis

5 000.00 Eur

Dary
DSS Real

150.00 Eur

Ľudia ľuďom

240.00 Eur

Špeciálne olympiády

10 000.00 Eur

Júlia Procíková

791.00 Eur

VOPOS, s. r. o.

150.00 Eur

Podiel Dane
2% z dane prijaté v roku 2019
Prijaté

3 520.31 Eur

Zúčtované

3 000.53 Eur

Naša vďaka patrí partnerom Platformy rodín v roku 2019

Ďakujeme za podporu a spoluprácu

My v médiách v roku 2019
RTVS – Dámsky klub
21. február 2019
Aké práva majú ľudia so zdravotným znevýhodnením a aké je dôležité ich vedieť boli povedať
v Dámskom klube právnička Katka Fedorová a členka Platformy rodín Katka Brešťanská.
Hovorili aj o absurditách systému prideľovania kompenzácii, keď právnička musí písať
odvolania a žaloby kvôli neoprávneným rozhodnutiam ÚPSVaR.
Mosty inklúzie str.3-4
1.september 2019
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, na základe podnetov, s ktorými sa na ňu
obracajú rodičia, opakovane poukazuje na alarmujúci nedostatok asistentov učiteľa,
chýbajúcich pomocných vychovávateľov a potrebu zavedenia pozície školských sestier na
školách.
Teraz.sk
22.október 2019
Platforma rodín poukázala na vylučovanie detí so zdravotným znevýhodnením zo vdelávania
a ich rodičov, spravidla matiek to znamená začiatok vlastnej izolácie, ako aj izolácie celej
rodiny.
Hlavnespravy.sk
23.október 2019
Upozornili sme, že trend vylučovania detí so zdravotným znevýhodnením narastá. Tak vzniká
aj sekundárna segregácia rodičov týchto detí, ktorí takisto žijú vylúčeným životom.
Skolske.sk
23.október 2019
Jana Lowinski, štatutárka Platformy rodín zdôraznila: “Pre rodičov, spravidla ženy-matky, je
vylučovanie zo vzdelávania ich detí začiatkom vlastnej izolácie a postupnej izolácie celej
rodiny. A pritom vieme, že nás pracovný trh potrebuje a dokáže prijať.“

TA3
27.október 2019
Platforma rodín zdôraznila, že v školách a škôlkach je dlhodobo nedostatok personálu pre deti
so zdravotným znevýhodnením. Ich rodičia hovoria, že časť pracovných miest by mohli obsadiť
oni. Ak ale prekročia určitý príjem, prichádzajú o opatrovateľský príspevok. Štát preto žiadajú,
aby namiesto finančného stropu obmedzil počet odpracovaných hodín.
Plus7dní
25.november 2019
Členky Platformy rodín Jana Lowinski a Tatiana Bednáriková upozornili aj na to, že „Bez
dostatočného zabezpečenia podnetného prostredia na rozvíjanie potenciálu našich detí inou
osobou alebo zariadením sa zamestnať nemôžeme.“
RTVS Správy
30.novembra 2019

V Správach sme upozornili na to, že trend vylučovania detí so zdravotným postihnutím
narastá. Rodičia s nimi preto ostávajú doma a často prichádzajú o prácu. Tak začína ich vlastná
izolácia. Hovorili sme ako zatiaľ niektorým z nich Platforma rodín v projekte Spájanie je cesta
aj cieľ pomáha, aby sa mohli bez výčitiek v živote realizovať
Rádio Lumen
3.decembra 2019

Alenka Kunetková v relácii Občan zdieľala skúsenosti rodín s deťmi so zdravotným
znevýhodnením. Hovorila o ťažkostiach nájsť pre nich škôlku a školu aj o tom, aké dopady to
má na celú rodinu.
Dieťa
12.decembra 2019

Alenka Kunetková prispela do časopisu článkom Rodičia rodičom, kde vysvetlila, prečo sa
rozhodla pridať k Platforme rodín a vysvetlila, kde v infoportáli www.platformarodin.sk si
rodičia detí so zdravotným znevýhodnením môžu nájsť užitočné informácie.
Integrácia
30. decembra 2019

Rozhovor s Janou Lowinski a Monikou Fričovou priblížil život rodín s dieťaťom so zdravotným
znevýhodnením a popísal úskalia pri začleňovaní dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do
spoločnosti.

Ďakujeme, že ste s nami nositeľmi zmeny
TÍM PLATFORMY RODÍN 2019
Jana Lowinski, jana.lowinski@platformarodin.sk
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Mária Tomaško, maria.tomasko@platformarodin.sk
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V Piešťanoch, 16. november 2020

Mgr. Jana Lowinski
štatutárka občianskeho združenia

