
 
Projekt ANED  

(The Academic Network of European Disability Experts) 
Akademická sieť európskych expertov/tiek na problematiku zdravotného postihnutia 

 
 
Základná informácia, ciele akademickej siete 
Akademická sieť európskych expertov/tiek na problematiku zdravotného postihnutia bola 
kreovaná Európskou komisiou v roku 2008 za účelom poskytovať kontinuálnu vedeckú 
podporu a poradenstvo pre jej organizačnú zložku špecializovanú na otázky zdravotného 
postihnutia (Disability Policy Unit).  
Špecifickou úlohou siete je podporovať budúci vývoj v oblasti prípravy Európskeho akčného 
plánu zdravotného postihnutia (The UE Disability Action Plan) a praktickú implementáciu 
OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
Projekt je financovaný z programu Progress. 
 
ANED a Slovensko 
Do akademickej siete je zapojených všetkých 27 členských krajín EÚ. Slovensko zastupuje od 
r. 2008 v ANED-e tím expertiek etablovaný pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny, v zložení: 
 
doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. – gestorka projektu za Slovensko (IVPR) 
Mgr. Lýdia Brichtová – spoluriešiteľka (MPSVR SR) 
PhDr. Eneke Hanzelová, CSc. – spoluriešiteľka (IVPR) 
 
Produkty, výstupy činnosti 
Projektový tím doposiaľ spracoval: 
• Základný profil krajiny z hľadiska politík zdravotného postihnutia a vedecko-výskumnej 

činnosti vykonávanej v tejto oblasti 
• Národnú správu zameranú na otázky zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím 
• Národnú správu  zameranú na politiky sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie osôb so 

zdravotným postihnutím 
• Národnú správu zameranú na podporu nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím 

 
Pri príprave jednotlivých správ projektový tím aktívne spolupracuje s inými kľúčovými 
aktérmi v otázkach zdravotného postihnutia na Slovensku, osobitne s Národnou radou 
občanov so zdravotným postihnutím v SR, so Štatistickým úradom, s Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny, atď. 

 
Dostupnosť informácií a produktov 
Všetky spracované výstupové dokumenty za 27 európskych štátov, vrátane Slovenska, sú 
dostupné na účely najširšieho využitia na oficiálnej adrese ANED projektu:  www.disability-
europe.net
 
Ďalšia dôležitý kontakt k problematike nediskriminácie v Európe:  
http://www.non-discrimination.net  
 
Kontakty, sieťovanie  
Na členky projektového tímu môžete adresovať svoje postrehy, poznámky, ale aj informácie o 
využiteľnosti bohatých informácií sprostredkovaných cez vyššie uvedené adresy: 
repkova@sspr.gov.sk; brichtova@employment.gov.sk; hanzelova@sspr.gov.sk
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