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Medzinárodný projekt odhaľuje silné stránky ľudí s postihnutím 

 
Organizácie zastupujúce Nórsko, Taliansko, Turecko, Cyprus a Slovensko 
zamerané na vzdelávanie a poskytovanie sociálnych služieb sa spojili, aby 
zdieľali skúsenosti s využívaním Medzinárodnej klasifikácie funkčnosti, 
dizability a zdravia (MKF). Ich spolupráca je realizovaná v rámci európskeho 
projektu s názvom Nástroje na hodnotenie kompetencií ľudí so špecifickými 
potrebami v súlade s MKF, skrátene TEC. 
 
Klasifikácia MKF významne mení pohľad na človeka so zdravotným postihnutím, 
pretože namiesto zdôrazňovania nedostatkov a obmedzení vyzdvihuje skôr aktivitu 
a participáciu jednotlivcov s postihnutím. Projektoví partneri budú v súlade s filozofiou 
tejto klasifikácie overovať vybrané nástroje MKF, pričom do procesu diagnostikovania 
zapoja celkovo 50 jednotlivcov s postihnutím. 
 
Hlavným cieľom bude odhaliť skryté schopnosti a silné stránky posudzovaných osôb 
a následné zdieľanie a šírenie dobrej praxe. Podľa Eriky Kanátovej, vedúcej 
krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Žiline sa 
spolupráca partnerov z rôznych krajín veľmi osvedčuje. „Medzinárodný rozmer 
projektu má pre naše stredisko veľký význam, pretože sa aj vďaka tejto spolupráci 
môžeme dozvedieť o tom, ako sa pracuje s ľuďmi s postihnutím v ostatných 
európskych krajinách,“ zdôrazňuje odborná pracovníčka ÚNSS, ktorá nástroje MKF 
bude overovať na nevidiacich a slabozrakých klientoch. 
 
Partneri projektu TEC: 

 Slovensko: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

 Taliansko: Geminas 

 Cyprus: YPM Business Consultants 

 Nórsko: Sjøhuset, Godalen Videregående skole 

 Turecko: 80. Yıl Engelliler 

Tlačová správa 

http://www.unss.sk/


 

 
Viac informácií o projekte TEC: 
http://www.grundtvigtec.com/ 
 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci 
a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má takmer 4 600 členov združených 
v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým 
postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 
v roku 1990.  
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