Výročná správa o činnosti AOZPO SR v r. 2015

Personálne a materiálne zabezpečenie organizácie:
Chod kancelárie v čase do 30. apríla 2015 riadila prezidentka Asociácie Bc.
Katarína Dekánková. Pracovníkmi kancelárie boli JUDr. Igor Javorský, zrakovo ťažko
postihnutý právny poradca a Ing. Izabela Strečková, osoba s ŤZP - ekonómka a projektová
manažérka Asociácie.
Na základe rozhodnutia predsedníctva AOZPO SR zo dňa 30. apríla 2015 bola p.
Bc. Katarína Dekánková odvolaná z funkcie prezidentky a funkciou štatutára organizácie
bola poverená čestná prezidentka Asociácie, MUDr. Mária Orgonášová, CSc., ktorá túto
funkciu vykonáva dodnes. V tom čase neboli uhradené náklady na nájomné za posledné 3
mesiace, podobne mzdové náklady a odvody do poisťovní. Bolo potrebné okamžite
uhradiť RTVS nájomné, pretože hrozilo vysťahovanie kancelárií do skladových priestorov.
Významnú, okamžitú pomoc poskytol Paralympijský výbor finančným darom vo výške
2000,- €. Na pokrytie ďalších nákladov na prevádzku kancelárie sme získali finančné
prostriedky z 2% dane, z aktivít Asociácie - objednávka kancelárie EU a od podnikateľov
za jednorazové poskytnutie príležitostnej reklamy. Konkrétnejšie údaje sú v Správe
o hospodárení za r. 2015.
V auguste 2015 pracovný vzťah ukončila p. Ing. Izabela Strečková (odišla na lepšie
platené pracovisko). Organizácia v spolupráci s Agentúrou podporovaného zamestnávania
získala od septembra 2015 p. Ing. Marianu Savarijovú (pracuje ako ekonómka na
polovičný pracovný úväzok) a od októbra 2015 p. Ing. Natašu Danákovú (pracuje ako
administratívna sila, tiež na polovičný pracovný úväzok). Obe pracovníčky sú osoby
s ŤZP.
Celý r. 2015 pracovala kancelária Asociácie organizácií zdravotne postihnutých
občanov SR (AOZPO SR) v podmienkach neustálej nutnosti zabezpečovať finančné
prostriedky na bazálne náklady kancelárie. Snažili sme sa o získanie prostriedkov vlastnou
aktivitou, od sponzorov a prípravou projektov pre získanie prostriedkov na budúce
aktivity. Finančné prostriedky – 70% (prenájom 2 miestností, mzdové náklady
pracovníkov AOZPO SR a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní) me naďalej
získavali prevažne čiastočnou refundáciou z prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny – na základe štvrťročných výkazov preukázateľných nákladov, 30% sme uhrádzali
z iných zdrojov. Nezávideniahodná situácia trvá dodnes. AOZPO SR stále hľadá riešenie
ako sa zo situácie dostať.
Počas roka sme spracovali a podali niekoľko projektov. pričom žiaden z nich nebol
doteraz schválený – okrem zmluvy o DMS. Žiadali sme aj o dotáciu na BSK ako aj vo
vládnych inštitúciách, no zo záporným výsledkom.
Aktivity organizácie v priebehu r. 2015
Napriek uvedeným problémom aj v r. 2015 AOZPO SR vykonávala aktivity v súlade so
svojimi stanovami. Išlo predovšetkým o:
· poskytovanie špecializovaného sociálno-právneho poradenstva jednotlivcom, aj
organizáciám a inštitúciám - bezplatne
· aktívnu účasť v pripomienkovom konaní pri príprave nových právnych noriem,
resp. pri novelizovaní zákonov,
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·
·
·
·
·

prípravu projektov pre budúce aktivity, aktívnu účasť na rôznych odborných
podujatiach (konferenciách, seminároch, workshopoch a i.),
pokračovalo sa v charitatívnej akcii na poskytovanie antidekubitárnych matracov
v prospech imobilných pacientov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
AOZPO SR sa aj naďalej zasadzovala za zachovanie bezplatného cestovania pre
držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S v prostriedkoch MHD Bratislava
Vďaka dobrovoľníckej pomoci p. Mgr. Kňazovického sme oživili našu webovú
stránku: www.aozpooz.sk
JUDr. I. Javorský pripravil Pripomienky k návrhu novely zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine (materiál Ministerstva spravodlivosti SR č. 42627/2014-110), ZP deti.

Dňa 17. júna 2015.Asociácia v spolupráci so sláčikovým komorným orchestrom
„Technik STU“ usporiadala v Moyzesovej sieni, Bratislava, benefičný koncert, na
ktorom vystúpili aj tanečné páry Tanečného klubu „Danube“, Bratislava. Na tento
koncert boli pozvaní aj poslanci NR SR a europoslanci. Zúčastnili sa ho, z pozvaných
hostí, iba p. Laššáková (podpredsedníčka NR SR) a p. europoslankyňa Žitňanská. Zo
získaných dobrovoľných príspevkov sme pokryli prakticky iba nájomné za Moyzesovú
sieň (žiadosť o odpustenie nájomného bola iba čiastočne akceptovaná).
AOZPO SR, iniciovala stretnutie zástupcov občanov so zdravotným
postihnutím s p. prezidentom A. Kiskom za účelom poskytnutia informácií o
problémoch, ktoré sťažujú život osobám s rôznym druhom zdravotného postihnutia,
riešenia ktorých sa nám na systémovej úrovni dlhodobo nedarí presadiť. Stretnutie sa
uskutočnilo dňa 8. júla 2015. Účastníkmi stretnutia za občanov so ZP a ich
spolupracovníkov boli: M. Orgonášová – prezidentka AOZPO SR, B. Mamojka – predseda
NR OZP, D. Sedláková – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku, M. Nemeček –
predseda Správnej rady účtu „Slovensko bez bariér“ a I. Míšová – za NR OZP.
Na stretnutí sme informovali p. prezidenta najmä o nasledujúcich problémoch
a možných riešeniach:
1. Podiel detí, ktoré prichádzajú na svet s vrodenou chybou, resp. s poruchou
psychomotorického vývinu, narastá aj v SR (v r. 2012 nárast na 3,36% z 2,5% v r. 2011).
Rodičia sú často informovaní neúplne a až po uplynutí určitého času, čím sa znižuje
efektívnosť liečby a komplexnej rehabilitácie.
Riešením by bolo vytvorenie celoslovenskej siete Centier včasnej intervencie
a komplexnej rehabilitácie pre deti s poruchou psychomotorického vývinu v úzkej
spolupráci Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR.
V súčasnosti tento problém rieši OZ SOCIA, ktoré zo zahraničných fondov už zriadilo
a otvorilo 3 pilotné centrá včasnej intervencie (Bratislava, Žilina, Prešov). Zahraničné
zdroje sú však časovo limitované (iba do konca r. 2017).
2. V súčasnosti sú v platnosti viaceré nezosúladené zákony pre posudzovanie
zdravotného stavu žiadateľov o invalidný dôchodok, o poskytnutie peňažných príspevkov
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, resp. o sociálne služby pri odkázanosti
na pomoc druhej osoby. Jedna a tá istá osoba je pre uvedené účely posudzovaná
opakovane, rôznymi posudkovými komisiami. Rozhodnutia sú fakultatívne a priznané
kompenzácie sú často nedostatočné.
Riešením by bolo skvalitnenie posudkovej činnosti prijatím nového zákona
o lekárskej a sociálnej posudkovej službe, ktorý by sa opieral o princípy posudzovania
podľa odporúčaní WHO.
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3. V súčasnosti prebieha proces deinštitucionalizácie, premena veľkých sociálnych
celoročných zariadení na zariadenia rodinného typu a tvorba podmienok pre čo najdlhšie
zotrvanie v domácom prostredí. Tento proces naráža často aj na nepochopenie širšej
verejnosti. Je potrebné zintenzívniť osvetu. Súčasne sme poukázali na to, že sú veľké
problémy aj pri zabezpečovaní domácej opatrovateľskej služby (nedostatok zaškolených
opatrovateľov/opatrovateliek. Kurzy opatrovania si záujemca často musí platiť sám, čo
znamená úhradu 200 – 300 €), odmena za namáhavú prácu opatrovateľa je neprimerane
nízka.
Riešením by mohlo byť zaradenie bezplatných kurzov opatrovania do
rekvalifikačných programov ÚPSVaR, čím by sa podporila aj zamestnanosť záujemcov o
prácu.
4.
Mnohé zariadenia verejného užívania sú ešte stále bariérové z minulosti, ale často
aj novobudované a rekonštruované budovy a priestory verejného užívania nespĺňajú
legislatívne požiadavky bezbariérovej výstavby.
Riešením by malo byť legislatívne zakotvenie väčšej kontroly bezbariérovosti
stavieb nielen pri tvorbe projektovej dokumentácie, ale aj pri kolaudácii ukončenej
výstavby. Pri nedodržaní právnych noriem je nutné žiadať odstránenie zistených chýb.
Pán prezident zástupcom občanov so ZP venoval veľkú pozornosť, prejavil
pochopenie pre nastolené požiadavky a prisľúbil ich podporu cez príslušné rezorty.
V septembri 2015 Asociácia pripravila „Deň otvorených dverí“. Kanceláriu
navštívili zástupcovia niektorých našich členských organizácií, ale aj osoby, ktoré majú
záujem s nami v budúcnosti spolupracovať.
Asociácia v spolupráci s europoslankyňou p. Janou Žitňanskou a s finančnou
podporou EU zorganizovala dňa 6. novembra 2016 v priestoroch Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku, v Bratislave, medzinárodný diskusný workshop
na tému: „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“ (ako prípravu
projektu pre V4 – súčasný stav a následné kroky). Workshopu sa zúčastnili hostia
z Maďarska a z Českej republiky. Hostia z Poľska sa ospravedlnili, prezentáciu poslali
a bola na workshope prednesená. Zástupcovia krajín V4 stručne informovali o aktuálnom
stave implementácie „Dohovoru“ v ich krajine a v závere potvrdili záujem pripraviť
a predložiť Vyšehradskému fondu projekt pre detailnejšie spoločné rozpracovanie stavu
implementácie „Dohovoru“ vo svojich krajinách do rôznych oblastí života.
Dňa 7. dec. 2015 Asociácia vďaka spolupráci so spoločnosťou „BAGAR“, ktorá
získala finančné prostriedky na zorganizovanie Gala-večera, slávnostne uzatvorila VIII.
etapu súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér“. Gala-večer sa konal v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca, za účasti predsedu NR SR, niekoľkých poslancov NR SR,
europoslankyne a novozvolenej Komisárky pre problematiku osôb so ZP.
Hlavnú cenu v kategórii mestá a obce získalo mesto TRNAVA – mesto urobilo
rozsiahle, kvalitné, komplexné a dôsledné, debariérizačné úpravy verejných plôch
(námestia, chodníky, priechody na križovatkách, interaktívne mapy, realizovalo
debariérizáciu areálov športovísk a iné) na vysokej odbornej úrovni.
Ďalšiu Cenu bez určenia poradia v kategórii mestá a obce získalo mesto
ZVOLEN - zorganizovanie vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou
„Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4“ v spolupráci s
univerzitnými vzdelávacími inštitúciami, s organizáciami so zameraním na telesne
postihnutých - Slovenský zväz telesne postihnutých, Národné rehabilitačné centrum
Kováčová, Samospráva mesta Zvolen
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Čestné uznania získali: BANSKÁ BYSTRICA - realizácia rôznych projektov
v rámci komunitnej sociálnej rehabilitácie, podpora kultúrnych aktivít, napr. Divadla
z pasáže, v ktorom účinkujú aj herci so zdravotným postihnutím. BREZNO – za veľmi
dobrú spoluprácu s OZ osôb s ŤZP, organizovanie opakovaných spoločných podujatí so
symbolickým názvom „Podajme si ruky“. STARÁ ĽUBOVŇA – za spoluprácu pri tvorbe
programov a projektov najmä pre osoby so sluchovým postihnutím.
Hlavnú cenu v kategórii VUC získal BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY
KRAJ – ocenená bola najmä spoluprácu s MNO SOCIA, v rámci ktorej bolo s pomocou
Nórskych fondov vytvorené prvé Centrum včasnej intervencie v SR (podobne aj v Žiline
a v Prešove). Centrá včasnej intervencie sú zásadným pozitívnym krokom k efektívnej
podpore rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom. Okrem toho BSK je zriaďovateľom
viacerých inštitúcií sociálnych služieb a je veľmi pozitívne, že postupne zabezpečuje aj ich
debarierizáciu, napr. v uplynulom období debariérizovala krízové centrum pre ženy. Je
známe, že ženy so zdravotným postihnutím sú ohrozované viacnásobne a je preto veľmi
dobré, že sa aj na ich ochranu pamätá.
Ďalšiu cenu v kategórii VÚC získal NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ – za
úpravu a debariérizáciu verejných externých priestorov - znovuvybudovanie nefunkčného
bezbariérového nájazdu pre ľudí ťažko chodiacich a ľudí pripútaných na invalidný vozík.
Za integráciu prijímateľov sociálnych služieb za pomoci informačno-komunikačných
technológii, vybudovanie bezbariérovej oddychovej zóny a i.
Čestné uznanie v kategórii VÚC získal ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – za
podporu rôznych športových a iných spoločenských podujatí pre seniorov a osoby s ŤZP,
podporu rozvoja sociálnych služieb, zriadenie multisenzorickej relaxačnej miestnosti Snoezelen, spoluprácu s MVO SOCIA pri zakladaní Centra včasnej intervencie pre včasnú
pomoc rodičom so zdravotne postihnutým dieťaťom.
Okrem toho boli ocenené aj médiá a niektorí jednotlivci – sponzori.
Projekty, spracované a prihlásené v r. 2015
Žiadosť o príspevok na projekt z verejno-prospešnej finančnej zbierky DEŇ
NARCISOV – podané 24. 4. 2015
Keďže Asociácia zastrešuje aj niektoré organizácie onkologických pacientov,
obrátila sa na Ligu proti rakovine so žiadosťou o finančnú podporu na zabezpečenie
tohoročnej prevádzky organizácie - chránenej dielne, na realizáciu projektu – ukončenie
VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér“ a na vyrovnanie nesplatených
záväzkov.
Žiadosť nebola podporená!
Žiadosť na nadáciu VÚB o vytvorenie partnerstva a podporenie partnerského
projektu „Pre život bez bariér“ - podané 29.októbra 2015.
Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na zabezpečenie dostupnosti
nevyhnutných kompenzácií poškodených telesných funkcií pre osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré sú v hmotnej núdzi a nemajú dostatok finančných
prostriedkov na 5%-nú finančnú spoluúčasť, nevyhnutnú podľa zákona č. 447/2008 Z.,z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zabezpečiť
dostupnosť špeciálnej rehabilitácie a rehabilitačných pomôcok, na ktoré vôbec nie je
možné získať úríspevok Komplexným cieľom projektu bola tvorba životného prostredia,
priateľského aj voči osobám so zdravotným postihynutím ("spoločnosť pre všetkých")
a pomôť osobám so zdravotným postihynutím, aby sa stali schopnými žiť svoj život
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naplno, získať čo najvyššie možné vzdelanie, integrovať sa na pracovnom trhu a tým si
zvýšiť kvalitu života napriek svojim zdravotným obmedzeniam.
Žiadosť nebola podporená.
Zmluva s Forom donorov o DMS - uzatvorená 3. nov. 2015
Dňa 3. nov. 2015 sme uzatvorili s Forrom donorov zmluvu o spolupráci.
Predmetom tejto zmluvy je stanovenie práv a povinností pri využívaní mechanizmu DMS
„Donors Message Service“ v rámci projektu MNO. Súčasťou zmluvy sú aj dodatky,
v ktorých MNO súhlasí s tým, aby verejná zbierka bola realizovaná prostredníctvom
mobilných operátorov, v mene a na účet MNO. Na základe tejto zmluvy sme uverejnili
prosbu o zasielanie DMS v znení: Milí priatelia, obraciame sa na Vás s naliehavou prosbou
pomôcť oživiť účet "Slovensko bez bariér, z ktorého chceme naďalej poskytovať peňažné
príspevky ZŤP žiadateľom na dofinancovanie kúpy pomôcok, alebo bezbariérovej úpravy
bytu, či domu. Pomôcť môžete odoslaním darcovskej SMS v tvare:
DMS BEZBARIER na prístupové číslo 877.
Cena darcovskej DMS je 2,00 €, z každej odoslanej SMS dostane náš účet 96%.
Zmluva platí do 31. októbra 2016!
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 6/2012 – 13. nov. 2015
Názov projektu: Doma je doma
Išlo o pilotný vzdelávací projekt na podporu rozvoja komunitných sociálnych
služieb v regióne BSK. Organizovanie vzdelávacích seminárov pre rozvoj aktivít
sociálnych pracovníkov miestnych samospráv v bratislavskom regióne v oblasti nových
foriem prístupu ku dlhodobej starostlivosti o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na
základe odporúčaní dokumentu WHO – Medzinárodná klasifikácia funkčných schopností,
dizability a zdravia – MKF.
Projekt nebol podporený!
Projekt pre TIPOS: Žime spolu bez bariér – 29. nov. 2015
Projekt bol orientovaný predovšetkým na podporu vytvárania optimálnych
životných podmienok pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, t.j. ľudí s veľkými
problémami v pohyblivosti (mobilite), v orientácii (pri poruchách zraku), v komunikácii
(pri poruchách sluchu a reči), ako aj pre ľudí s intelektovými problémami. Náplňou
projektu bolo organizovanie celoslovenských aktivít s cieľom odstraňovať bariéry, ktoré
bránia ľuďom s trvalými zdravotnými problémami začleniť sa do života spoločnosti, získať
primerané vzdelanie, pracovné uplatnenie, rozvíjať svoj talent, zúčastňovať sa kultúrneho,
športového alebo iného spoločenského života.
Projekt nebol podporený
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu členstva v medzinárodnej
organizácii, v sociálnej oblasti – podané 30. 12. 2015
Asociácia bola niekoľko rokov aktívnym členom strešných medzinárodných
organizácií, ako je Rehabilitation Internationale (RI) a Disabled People Internationale
(DPI). Neskôr (po r. 2009) nové vedenie organizácie, pre nedostatok finančných
prostriedkov, prestalo platiť členské príspevky. Cieľom získania finančných prostriedkov
je obnovenie členstva v uvedených celosvetových medzinárodných organizáciách.
Obnovenie členstva v medzinárodných organizáciách by umožnilo organizácii znova
získavať prehľad o aktuálnych
nových rehabilitačných metódach, o nových
kompenzačných možnostiach, ako aj o situácii v iných členských krajinách, najmä vo
vzťahu k implementácii medzinárodných dohovorov v jednotlivých krajinách. Súčasne by
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umožnilo aktívne sa zúčastňovať medzinárodných konferencií a seminárov a poskytovať
podnety a informácie o aktivitách a činnosti organizácií osôb so zdravotným postihnutím
na Slovensku, aj partnerským zahraničným organizáciám.
Žiadosť zatiaľ nebola posudzovaná!
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – podané
30. 12. 2015
V posledných rokoch, v dôsledku personálnych zmien a výrazne zníženej finančnej
podpory cez alokáciu 2% dane sa Asociácia dostala do veľmi nepriaznivej finančnej
situácie. Veľkým problémom je pokrytie 30% nákladov na nájomné, mzdy a odvody,
telefón a internet. Rozdiel medzi skuočnými nákladmi a príspevkom z ÚPSVaR sa dopĺňa
iba zo sponzorských darov, resp. z alokácie 2% z daní. Predchádzajúce krízové roky
spôsobili, že finančná podpora aktivít organizácie sa prudko znížila a organizácia sa
dostala do ťažkej finančnej situácie. Predpokladom pre ďalšiu činnosť AOZPO SR
ako chránenej dielne a pre realizáciu pripravovaných projektov je teda zabezpečenie
finančného krytia jej prevádzky.
Žiadosť zatiaľ nebola posudzovaná!
Špecializované sociálno-právne poradenstvo :
V AOZPO SR špecializované sociálno-právne poradenstvo jednotlivcom,
organizáciám a inštitúciám poskytovali 2 osoby - JUDr. Igor Javorský (ako zamestnanec),
MUDr. Mária Orgonášová, CSc. (čestná prezidentka AOZPO SR) – na dobrovoľníckom
princípe. Poskytovanie poradenstva bolo realizované bezplatne pre jednotlivcov - občanov
so zdravotným postihnutím a pre špecifické organizácie, združujúce týchto občanov
predovšetkým v Bratislave (ale aj po celom území Slovenska), tiež pre inštitúcie, ktoré
poskytujú služby občanom so zdravotným postihnutím najmä priamo v mieste svojho sídla
v Bratislave. Občania sa na organizáciu obracali písomne, telefonicky alebo osobne.
Opakovanou písomnou formou Asociácia v r. 2015 poskytla pomoc a poradenstvo
pre cca 150 zdravotne ťažko postihnutých občanov. V mnohých odôvodnených prípadoch
telefonicky alebo písomne komunikovala nielen s občanmi a organizáciami, ale aj s
príslušnými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny - odborom sociálnych vecí. Pracovníci
Asociácie poskytovali pomoc pri napísaní žiadosti, alebo pri odvolaní sa proti rozhodnutiu
Úradu práce, pretože sa legislatíva opakovane novelizovala a nízke právne vedomie našich
spoluobčanov zapríčiňuje, že mnohí si žiadosti, resp. odvolania napísať nevedia.
V niektorých prípadoch bolo potrebné občanom vysvetliť, že posudok, resp. rozhodnutie
Úradu práce bolo v súlade so zákonom a že podanie odvolania nie je odôvodnené.
Poradenstvo sa poskytovalo aj telefonicky, resp. pri osobnej návšteve priamo ZŤP
občanom, alebo ich rodinným príslušníkom v priestoroch kancelárie Asociácie, ale aj
návštevou pracovníkov Asociácie v domácnosti žiadateľa. Občania sa obracali na
Asociáciu najmä s otázkami, týkajúcimi sa zákona o peňažných príspevkoch na
kompenzácie ŤZP, ktoré im na príslušnom úrade neboli dostatočne zodpovedané, alebo
neboli zodpovedané vôbec. Opakovaná prax ukazuje, že občanom so zdravotným
postihnutím je potrebné poskytovať vysvetlenie a usmernenie aj v prípade, že ich
požiadavky na získanie niektorých dávok nie sú adekvátne ich zdravotnému postihnutiu,
resp. príjmovej situácii rodiny. Takáto spolupráca v mnohých prípadoch viedla k
uspokojeniu, resp. sme spoločne hľadali a nachádzali iné cesty pomoci, alebo zmeny
životného štýlu v prospech skvalitnenia života ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín.
Po našom vysvetlení dôvody obyčajne akceptovali a nepodávali si ďalej sťažnosť.
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Poradenská práca nás inšpirovala aj k príprave nových návrhov, ktoré sme predkladali pri
zmene platnej legislatívy, resp. sme takúto zmenu iniciovali.
Organizácia prostredníctvom svojho právnika, poskytovala bezplatné právne
poradenstvo ZŤP občanom aj v občiansko-právnych sporoch.

Účasť na rôznych domácich aj medzinárodných odborných podujatiach
(konferenciách, seminároch, workshopoch a i.), spolupráca s vysokými školami
Prezidentka AOZPO SR, MUDr. Orgonášová, CSc., sa aktívne (formou odborných
prednášok) zúčastňovala rôznych seminárov a konferencií, usporiadaných inými
inštitúciami. Ako expertka pre ÚMS zastupovala organizáciu v Rade vlády pre ľudské
práva, vo Výbore pre OZP a v Rade vlády pre MNO.
Všetky aktivity organizácie boli v súlade so Stanovami a s medzinárodnými dokumentmi,
z ktorých v poslednom roku najviac pozornosti sa venovalo "Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím", o ktorom AOZPO SR v predchádzajúcich rokoch pripravila
vzdelávacie projekty v záujme čo najrýchlejšej disseminácie tohto významného dokumentu
a jeho implementácie do každodenného života.

V Bratislave 6. apríla 2016
Výročnú správu vypracovala:
MUDr. Mária Orgonášová, CSc.
Čestná prezidentka a štatutárna zástupkyňa AOZPO SR
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