
Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD) sa 

15. apríla 2020 spojila s odborníkmi, aby poukázala na obrovské obavy, ktorým čelia milióny 

opatrovateľov, ktorí boli nútení prevziať počas pandémie COVID-19 zvýšené povinnosti 

starostlivosti a to aj napriek flexibilite a úpravám sociálnych služieb. EASPD vyzýva európske 

inštitúcie, aby dôkladnejšie zvážili potreby osôb so zdravotným postihnutím, rodinných 

opatrovateľov a poskytovateľov sociálnej starostlivosti pri uvoľňovaní opatrení a 

ekonomickej obnovy. 
Poskytovatelia sociálnej starostlivosti predstavili kroky, ktoré podnikli s cieľom pokračovať v 

poskytovaní podpory osobám so zdravotným postihnutím a (rodinným) opatrovateľom. Tieto kroky 

zahŕňajú: 
- poskytovanie prístupných informácií 
- poskytovanie pomoci so zabezpečením osobných ochranných prostriedkov; 
- zabezpečenie on-line podpory, vrátane psychologickej pomoci 
- spájanie ľudí a rodín s miestnymi orgánmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. 
Kirsi Konola, zástupkyňa generálneho riaditeľa Nadácie služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím 

a viceprezidentka EASPD, uvádza, že „práve opatrovatelia dnes nesú ešte väčšinu zodpovednosti za 

starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím ako obvykle. Milióny osôb so zdravotným 

postihnutím a opatrovateľov potrebujú viac cielených opatrení napr: finančná podpora, plány 

náhradnej starostlivosti, psychologická podpora a lepšie ochranné vybavenie. 
EASPD bude naďalej spolupracovať s inštitúciami a partnermi EÚ s cieľom zabezpečiť, aby každá 

európska iniciatíva účinne riešila krízu sociálnej starostlivosti spôsobenú krízou COVID-19. 
 

Vplyv COVID-19 na služby  v oblasti zdravotného postihnutia v Európe 

 

Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD) 

vydala svoju prvú správu o vplyve COVID-19 na sociálne služby pre osoby so zdravotným 

postihnutím v celej Európe. Správa identifikuje hlavné výzvy, ktorým čelia títo poskytovatelia 

služieb, ako aj všeobecný prehľad o dostupnosti podporných služieb v apríli 2020. EASPD 

nalieha na verejné orgány na všetkých úrovniach, aby zabezpečili, že poskytovatelia 

sociálnych služieb sú dostatočne chránení pred ochorením COVID-19. 

V správe sa uvádza, že poskytovatelia sociálnych služieb majú nedostatok ochranných pomôcok a  

zlý prístupu k testovaniu. Taktiež čelia nedostatku personálnych kapacít a prijímov, práve v čase 

kedy čelia najväčším výzvam za posledné obdobie. 

Správa poukazuje aj na skutočnosť, že pobytové služby a služby pre osoby s veľmi vysokými 

potrebami podpory zostali otvorené, zatiaľ čo iné priame služby - napríklad denná starostlivosť a 

vzdelávanie - boli zatvorené a teraz sa primárne poskytujú prostredníctvom online nástrojov. Má to 

zásadný vplyv na potreby starostlivosti a podpory miliónov ľudí so zdravotným postihnutím a ich 

rodín a opatrovateľov, zvyčajne žien. Pracovné, školiace a zamestnanecké služby sa tiež vo 



všeobecnosti uzavreli, čo veľmi významne ovplyvňuje súčasnú (a možno budúcu) mieru 

zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím v Európe. 

Autor správy, pán Thomas Bignal, politický poradca EASPD, uviedol, že „zdravotné služby 

potrebujú ochranu pred pandémiou COVID-19. Počiatočná slabá reakcia orgánov verejnej moci - 

na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ - poškodila kontinuitu starostlivosti a podpory a zároveň 

ohrozila zdravie miliónov osôb so zdravotným postihnutím, opatrovateľov a odborníkov v oblasti 

sociálnych služieb. Ak má byť politická reakcia sociálne spravodlivá, musí byť základným kameňom 

budúcich krokov Európy spravodlivý sociálny servis. “ 

V nadchádzajúcich mesiacoch bude EASPD naďalej zhromažďovať údaje a spolupracovať s 

výskumnými pracovníkmi s cieľom pomôcť verejným orgánom a službám pre osoby so zdravotným 

postihnutím čo najlepšie reagovať na pandémiu COVID-19 a zabezpečiť poskytovanie kvalitných 

komunitných služieb v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v súvislosti s reakciou na COVID 19 

Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD) 

usporiadala 4. až 5. mája online konferenciu „Cesta k zamestnaniu pre osoby so zdravotným 

postihnutím“ s cieľom diskutovať o ďalšom postupe pri zamestnávaní osôb so zdravotným 

postihnutím. Keďže sa negatívny ekonomický vplyv COVID-19 začína prejavovať na celom svete, 

EASPD a jej partneri zdôraznili význam zabezpečenia toho, aby sa dodržiavalo právo na 

zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a vyzvala Európsku úniu a členské štáty, aby viac 

podporili tých, ktorí sú najviac zraniteľný na trhu práce. 

Online konferencie sa zúčastnili poskytovatelia sociálnych služieb, osoby so zdravotným 

postihnutím, predstavitelia Európskej komisie, Medzinárodnej organizácie práce, podniky a ďalšie 

zúčastnené strany, aby identifikovali, ako môžeme spoločne podporovať inkluzívnejšie trhy práce. 

Konferencia tiež poskytla príležitosť na identifikáciu kľúčových odporúčaní , ktoré sa musia 

zohľadniť pri budúcej európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia , v súvislosti s 

účinným vykonávaním článku 27 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Prezident LADAPT počas konferencie zdôraznil význam zabezpečenia nepretržitého zamestnávania 

osôb so zdravotným postihnutím počas očakávaného hospodárskeho poklesu, ktorý je výsledkom 

ochorenia COVID-19. Zdôraznil že, „ Nemôžeme odstrániť predchádzajúci pokrok dosiahnutý v 

oblasti podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce“.  

James Crowe , prezident EASPD, na  záver dvojdňovej konferencie zopakoval význam práva na 

prácu a uviedol: „ Zamestnanie nie je len o ekonomickej nezávislosti. Naša práca často tvorí 

kľúčovú súčasť našej identity, čo nám umožňuje prispievať do našich komunít a plne sa zapájať do 

spoločnosti. Za súčasných okolností je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme zaistili, aby 

každý vrátane osôb so zdravotným postihnutím mal úplný a rovnaký prístup k svojim právam a aby 

sa im poskytovala primeraná podpora.  

 

 



 


