
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Slovak Blind and Partially Sighted Union  

                         IČO: 00683876 
Sekulská 1   Tel.:   +421/2/654 20 844 
842 50 Bratislava   +421/2/654 20 796 
Slovenská republika  Fax.: +421/2/654 20 842 

 
 

 

 
V Banskej Bystrici 
Dátum 7.3.2011 

Na okamžité 
uverejnenie 

Vybavuje:  
Bc. Dagmar 
Filadelfiová 

Telefónne číslo:  
048/ 413 42 01 
0905 477 975 

   

Z krízy von! 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizuje projekt s názvom „Z krízy 
von!“, ktorého hlavným cieľom je znižovať dôsledky hospodárskej krízy na 
mladých ľudí so zrakovým postihnutím prostredníctvom zvyšovania ich 
zamestnateľnosti. 

Primárnu cieľovú skupinu tvorí 21 mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku od 
18 až 35 rokov, ktorí nemajú prakticky žiadne pracovné skúsenosti, nevedia sa 
pohybovať na trhu práce a chýbajú im špecifické zručnosti a vedomosti potrebné na 
uplatnenie sa na trhu práce.  

„Realizáciou jednotlivých aktivít projektu chceme vytvoriť profesionálne zázemie pre 
podporu zamestnávania mladých ľudí so zrakovým postihnutím, aktivizovať ich pre 
aktívne hľadanie si zamestnania, umožniť im bezplatnú prax u vybraných 
zamestnávateľov a zabezpečiť koučovanie a mediáciu pre včasné riešenie 
problémov počas získavania praxe“, upresňuje priebeh projektu koordinátorka 
Dagmar Filadelfiová.  
 
Prvá aktivita projektu Príprava profesionálov pre služby podporovaného 
zamestnávania bola zrealizovaná vo februári 2011, počas ktorej boli vyškolení štyria 
profesionáli. Títo odborníci budú viesť ďalšie aktivity projektu a to sociálnu 
diagnostiku mladých ľudí so zrakovým postihnutím, prípravu a realizáciu 
individuálnych rozvojových plánov, skupinové stretnutia zamerané na nácvik 
komunikačných zručností a vyhľadávanie spolupracujúcich zamestnávateľov. 
 
Za hlavný prínos projektu považujeme vytvorenie komplexného mechanizmu podpory 
mladých ľudí so zrakovým postihnutím pre vstupe na trh práce.  
 
Projekt „Z krízy von!“ je podporený z grantu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open 
Society Foundation. 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 7. apríla 1990. 

Organizátor: 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko 
Internátna 10 
974 04 Banská Bystrica 
tel: 048/ 413 42 01, 0905 477 975 
web: www.unss.sk 

Kontakt: 

Bc. Dagmar Filadelfiová 
Tel.: 0905 477 975  
e-mail: unss.bystrica@unss.sk 
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