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JANA ŽITŇANSKÁ Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím 

V Európskej únii žije približne 16 % ľudí so zdravotným postihnutím z celkovej populácie EÚ a 
ich celkový počet je asi 80 miliónov. 

Celkovo 38 % osôb so zdravotným postihnutím vo veku od 16 do 34 rokov zarába o 36 % 
menej ako osoby bez zdravotného postihnutia. 

Hrozby a riziká znevýhodnenia ľudí so zdravotným postihnutím v pracovnej oblasti. 

Umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím využívať rovnosť príležitostí je podstatou 
dlhodobej stratégie Európskej únii na zabezpečenie ich aktívnej účasti v spoločnosti. 
Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020: obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér 

Služby zamestnanosti na Slovensku - súčasnosť a čo ďalej 

Chránené zamestnávanie - Zamestnávanie na otvorenom trhu práce - Prepojenie služieb 
zamestnanosti a sociálnych služieb - Úskalnia chránených dielní - Nové možnosti a trendy v EÚ 
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PROGRAM PRVÁ ČASŤ 

Dopady novely zákona o službách zamestnanosti na zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím 
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike 
Milan Měchura, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Prepojenie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti 
Viera Záhorcová, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. 

Ako sa to dá - príklad dobrej praxe zamestnania ľudí so zdravotným postihnutím 
Martin Palič, McDonald´s, Bratislava 
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PRESTÁVKA  NA KÁVU 
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PROGRAM DRUHÁ ČASŤ 

Úskalia veľkej chárnenej dielne 
Milan Štefanka, chránená dielňa ZEDKO, s.r.o., Banská Bystrica 

Úskalia malej chárnenej dielne 
Anna Paulovičová - Eva Horňanská, chránená dielňa Kaviareň Zrnko, Bratislava 

Financovanie chránených dielní – komparácia situácie v SR a vo vybraných štátoch EÚ 
Katarína Batková, právnička, autorka analýzy zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ 

Diskusia po druhom bloku 
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ZÁVERY 
 

 access jobs
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