Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálna práca s občanmi s telesným
a mentálnym postihnutím
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: bez podmienenia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti
61 %).
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú ucelený pohľad na problematiku osôb so zdravotným postihnutím (osvojenie si základných
pojmov, starostlivosť v rodine a v inštitucionálnych zariadeniach, bariéry, vzdelávanie, zamestnávanie,
legislatíva, význam činnosti sociálneho pracovníka).
Stručná osnova predmetu:
 Definícia základných pojmov.
 Bariéry v živote človeka so zdravotným postihnutím (ďalej len ZP).
 Sociálne dôsledky a kompenzácie dôsledkov ZP.
 Legislatíva – zákon o peňažných príspevkoch (osobná asistencia, opatrovanie), zákon o sociálnych
službách.
 Rodina s členom so ZP, rodina – odborník.
 Inštitucionálna starostlivosť o osoby so ZP.
 Vzdelávanie a zamestnávanie občanov so ZP.
 Sexualita ľudí so ZP.
 Úloha a význam sociálneho pracovníka pri práci s občanmi so ZP.
 Integrácia ľudí so ZP do spoločnosti (komplexná rehabilitácia, oblasti integrácie, legislatívny rámec,
medzinárodné dokumenty, mimovládne organizácie).
Odporúčaná literatúra:
PREVENDÁROVÁ, J. 1998. Rodina s postihnutým dieťaťom. Nové Zámky : Psychoprof, 1998. 132 s. ISBN 80967148-9-9.
REPKOVÁ, K. 1998. Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie - medzinárodné
dokumenty a skúsenosti, Bratislava : Epos, 1998. 191 s. ISBN 80-8057-005-1.
REPKOVÁ, K. 1999. Zdravotné postihnutie - obraz z galérie nášho poznania. Bratislava : EPOS, 1999, 240 s.
ISBN 80-8057-178-3.
ŠMIDOVÁ, M. 1998. Prístup k deťom s telesným postihnutím. Trnava : SAP, 1998. 98 s. ISBN 80-88908-19-1.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Zákon č. 389/2006 Z. z. o službách zamestnanosti.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z. z. – úplné znenie).
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
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