
V období od marca do novembra 2018 prebiehali individuálne psychologické konzultácie pre osobných 

asistentov a rodinných príslušníkov osôb s ŤZP, ktorí vykonávajú OA pre svojich blízkych a séria 

skupinových psychologických konzultácii so zameraním na tréning komunikačných zručností pre užívateľov 

osobnej asistencie s cieľom skvalitňovania užívateľsko - asistenčných vzťahov a získavania nezávislosti 

v rozhodovaní. 
   

 

17.5.2018 sme prezentovali činnosť Agentúry osobnej asistencie Žilina na podujatí Profesia Days v Event 

House v Žiline. Ako vystavovatelia sme sa angažovali na propagácii a osvete inštitútu osobnej asistencie 

a filozofie nezávislého života pre osoby s ŤZP. Ponúkali sme možnosť vykonávať a užívať osobnú asistenciu 

pre širšiu komunitu osôb. Informovali sme o tejto forme pomoci nielen osoby so zdravotným znevýhodnením, 

ale i ostatné lokálne subjekty a hľadali sme možnosti potenciálnej spolupráce. Išlo o prvé významné 

sieťovanie z hľadiska získavania osobných asistentov, podporovateľov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov ako 

i odberateľov našej sociálnej služby.  

        

 



6. 9. 2018 sme prezentovali činnosť našej Agentúry osobnej asistencie Žilina  

na komunitnom festivale „Inter Nos – Medzi Nami 2018“. Išlo o 4. ročník medzinárodného festivalu 

spoznávania rôznorodosti ľudí, ktorý organizovala Nadácia Krajina Harmónia. Cieľom podujatia bolo 

poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou 

formou pripomenúť, že všetci tvoríme spoločnosť a navzájom si môžeme užiť rôznorodosť. Všetci, ktorí sa 

pristavili pri našom stánku mali možnosť dozvedieť sa viac o novej sociálnej službe – sprostredkovanie 

osobnej asistencie, ktorú poskytuje naša Agentúra osobnej asistencie. Taktiež mali možnosť si vyskúšať hru 

boccia – paralympijskú disciplínu alebo prostredníctvom jazdy na invalidnom vozíku so simulovaným 

telesným znevýhodnením vysledovať a zmapovať bariéry. Pri akcii nám ochotne pomáhali aj dobrovoľníčky. 

    

20.9.2018 sme sa zúčastnili Medzinárodného dňa nepočujúcich v Žiline, ktorý organizovalo Centrum 

nepočujúcich ANEPS Asociácia Nepočujúcich Slovenska Žilina v spolupráci s mestom Žilina. Aktívne sme sa 

zapojili do zaujímavých sprievodných aktivít. Hlavnou témou boli CESTY BEZ BARIÉR, kde účastníci 

podujatia mali možnosť vyskúšať si jazdu na vozíku a mnoho iného.  

   

 

 

 

https://www.facebook.com/events/275223463317419/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAL_dncCHHVSArRsKZDnHY2oGuoRQwJsVHAHIYIirzi-1_iQ3bO6CxLrYYoeqnnw2GqQLyoZdDW0J9E&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDS0BO_9O3MmjvZyy3GxgjnnxssIiBI4ilpoFHgaPlmYOh_WgiMtUKU3CVdo6Fxi0T6aRAiUU6yfGmEeD-_qZ5P2DDP_vVSFU2Crnmz6_lueVZ2k1fLMNa4Qzk7m_Cbk0OnF-F1KOWHO-_nqeJZekzORExpQJp8JFzJbnJeFi8KukAau29jErTRAbtnL7GOx5jVRgCOamiJdzdW3Ex0Zfl0GQs
https://www.facebook.com/ANEPS-Asoci�cia-Nepo�uj�cich-Slovenska-1687446911486337/?__tn__=K-R&eid=ARCOthbOkE_u9HWELaQXh987A5Hi0IUlqRTrnMsPO9LmJA3gGY8dU1cpTlYQbdSp89E8G2A9n4d2FsIV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDS0BO_9O3MmjvZyy3GxgjnnxssIiBI4ilpoFHgaPlmYOh_WgiMtUKU3CVdo6Fxi0T6aRAiUU6yfGmEeD-_qZ5P2DDP_vVSFU2Crnmz6_lueVZ2k1fLMNa4Qzk7m_Cbk0OnF-F1KOWHO-_nqeJZekzORExpQJp8JFzJbnJeFi8KukAau29jErTRAbtnL7GOx5jVRgCOamiJdzdW3Ex0Zfl0GQs

