
TVORIVÉ NÁMETY ZAMERANÉ NA POCHOPENIE ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ ZDRAVÝMI ĽUĎMI 

 
Každá spoločnosť istým spôsobom vymedzuje možnosť sociálnej role postihnutému. U nás stále 
chýbajú bezbariérová dostupnosť vo verejných priestranstvách. Napríklad, možnosť 
samostatného pohybu vo verejnej doprave alebo schodiskách. Chýbajú tiež chránené pracoviská. 
V dôsledku tohto je identita takéhoto človeka obmedzená. Ak sa takýto človek proti tomuto vzbúri, 
namiesto pomoci dostane odsúdenie, nepochopenie. 
 
Preto som sa rozhodla naštartovať projekt, ktorý venujem navrhnutiu a spôsobu využitia 
vlastných tvorivých úloh zameraných na jednotlivé postihnutia. Mojím cieľom je dosiahnuť aby 
zdraví ľudia chápali problémy postihnutých a nesprávali sa k nim izolovane. 
 
Ako nezamestnať postihnutého 
Veľké problémy majú postihnutí najmä v oblasti zamestnania. Zo zákona je dané, že firmy musia 
postihnutého zamestnať. Ale v reálnom svete je to len výnimka. Radšej zaplatia pokutu štátu. 
Nechcú vytvárať bezbariérové okolie. Často majú dojem, že postihnutý bude veľa vymeškávať zo 
zdravotných dôvodov, bude často unavený a podobne. 
 
Riešením sú chránené pracoviská. Ale tie vznikajú veľmi pomaly. Pre podnikateľov je to často 
nevýhodné a vhodné priestory sa hľadajú ešte ťažšie. A keď už nejaké vznikne, tak tá práca je 
obyčajne manuálna. Ak si chce sám postihnutý založiť pre seba chránené pracovisko, dostane od 
štátu určitú podporu. Nie každý je ale schopný vybaviť množstvo záležitostí okolo toho. A tiež mu 
chýbajú potrebné financie. 
 
Školy môžu veľa zmeniť  
Jedno z riešení sa skrýva v prostredí škôl. Integrácia postihnutých detí v školách sa pomaly ale 
úspešne rozbieha. Jedným zo spôsobov, ktorý by to mohol docieliť neizolovanosť postihnutých, 
je vyššia informovanosť. A kde najlepšie a najúčinnejšie začať, ako u malých detí? A práve tu 
som pre seba našla voľný priestor, kde by som sa mohla realizovať. Snažila som sa hľadať nové 
prístupy ako priblížiť zdravým deťom bežný život postihnutých detí.  
 
Na základe preštudovanej literatúry som vypracovala prvú časť môjho projektu, kde rozoberám 
oblasť zdravia, vybrané druhy postihnutia, príčiny vzniku postihnutia. o ktorých by sa deti 
informovali vo forme prednášok o postihnutých ľuďoch. Aby to nebol ďalším generáciám 
neznáme pojem. 
 
Zdravé deti, ktoré majú v triede postihnutého spolužiaka, sú v tejto oblasti iné. Nehanbia sa, 
vedia pomôcť. A v mnohých prípadoch si neuvedomujú ani žiadny rozdiel. Nemajú problém vziať 
do mesta spolužiaka na vozíčku, naložiť ho do autobusu alebo električky. Ísť do kina, alebo na 
diskotéku. Takýto spolužiaci neskôr môžu organizovať rôzne tábory pre postihnutých a pomáhať 
im pri kultúrnom a často aj sociálnom vyžití. A myslím si, že i keď budú dospelí, nebudú im 
vytvárať rôzne nezmyselné bariéry a sťažovať ešte život. 
 
Podstatou môjho projektu bolo navrhnúť vlastné tvorivé úlohy, ktoré by zmenili zmýšľanie 
zdravých ľudí o postihnutých. 
 
Strach z neznáma 
Naša spoločnosť žije v predsudkoch voči postihnutým, lebo dostatočne nepoznajú ich problémy. 
V strachu pred ohrozením vlastného životného štýlu, sa zdraví ľudia vyhýbajú postihnutým. Často 
sa podieľajú na ich izolovanosti. Život v ústavoch predstavuje istý stereotyp, s malou možnosťou, 
včleniť sa do širšej spoločnosti.  
 



Cieľom môjho projektu bolo navrhnúť a poukázať na možnosti aplikácie vlastných tvorivých úloh 
zameraných na priblíženie bežného života postihnutých detí, ktoré žijú v neustálom tichu, tme 
alebo do konca svojho života a na vozíku, v podmienkach školy. 
 
Rozhodujúcim činiteľom pri úspešnom realizovaní môjho projektu je ústretovosť riadiacich 
pracovníkov, ktorí by vzhľadom na svoje postavenie mohli sprístupniť školu na realizáciu môjho 
projektu a vyčleniť jeden deň z výchovno–vzdelávacieho procesu. Tvorivé úlohy totiž zahŕňajú 
témy, ktoré sa preberajú na hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, občianskej výchovy 
a prvouky a týkajú sa vzťahu človeka k človeku. 
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