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Cieľ stretnutiaCieľ stretnutia

• výskumný program, vybrané teoretické poznatky 

a praktické zistenia IVPR k problematike ZP

• odborná rozprava

• podpora odborných kontaktov



Program stretnutiaProgram stretnutia

• Tématické vstupy:

Životné podmienky rodín so zdravotne postihnutým členom

(K. Repková) 

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím (E. Hanzelová, Z.

Kostolná, D. Kešelová)

Sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím – národné

priority (R. Bednárik, L. Brichtová)

Informovanosť, komunikácia a zvyšovanie povedomia (R. Bednárik, E.

Hanzelová, Z. Kostolná)

• Odborná rozprava k prezentovaným agendám



1. tématický vstup1. tématický vstup

Životné podmienky rodín so 

zdravotne postihnutým členom

Kvetoslava Repková

repkova@sspr.gov.sk



Rámcová informácia o výskumeRámcová informácia o výskume

• Realizovaný v roku 2006 na vzorke  885 dospelých osôb so ZP

• Zameraný na hodnotenie vývoja životnej situácie v čase (za 

posledných približne  5 rokov)

• Životná situácia: 

- sociálno-ekonomická situácia (SES)

- riešenie odkázanosti na pomoc inej osoby (OPIO)

- životná spokojnosť a identifikácia zdrojov  zlepšenia (ŽS + ZZ)

• Porovnanie s výskumnými zisteniami z roku 2001



Vybrané zisteniaVybrané zistenia

CSES

• Pre 10,5% respondentov sa celková SES zlepšila

• Pre 47% respondentov sa celková SES zhoršila, napriek 

tomu...

• Viac respondentov pracuje, menej má existenčné 

problémy (v porovnaní s rokom 2001)

• Kľúčom k zlepšeniu situácie je zamestnanosť

• Problémy najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti



Vybrané zistenia Vybrané zistenia -- pokrač.pokrač.

OPIO
• Najvyššia spokojnosť a stabilita v čase (pre vyše 80% 

vyhovujúci stav)

• Najčastejšie pomoc poskytujú najbližší

ŽS + ZZ
• Respondenti sú častejšie nespokojní (52,9%) ako 

spokojní so svojím životom, najčastejšie nedošlo k 
zmene

• s vekom pribúda skôr nespokojnosť v čase

• ZZ: nájdenie si práce, nezištná pomoc ľudí okolo, 
zdravotná starostlivosť, pomoc OZ



Ostatné zisteniaOstatné zistenia

• Príjmovo znevýhodnené, ale viac motivované ženy so 

ZP

• Pozitívnejšie vnímanie respondentov s vyšším 

vzdelaním a mladších 



Výskumné výzvyVýskumné výzvy

• Situácia domácich opatrujúcich

• Sociálny kapitál občianskych iniciatív


