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V Bratislave 18.júla 2013 

VEC:  Pozvanie k aktívnej účasti na 5. Fóre poskytovateľov  
 
Vážená pani predsedníčka, 
 
dovoľujeme si Vás a ostatných členov Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci pozvať k aktívnej účasti na 5. 
Fóre poskytovateľov, ktoré organizujeme v spolupráci s Európskou asociáciou služieb pre osoby so 
zdravotným postihnutím (www.easpd.eu) a Nezávislou platformou SocioFórum.  Hlavným cieľom EASPD je 
podporovať a propagovať rovnaké šance pre ľudí so zdravotným postihnutím posilňovaním kvalitných 
a efektívnych služieb. V súčasnosti EASPD v Bruseli predstavuje hlas približne 60 miliónov ľudí, keďže 
zastrešuje viac ako 10 000 poskytovateľov služieb v EÚ a ich sieťových organizácii. 5. Fórum poskytovateľov 
sa uskutoční 18. a 19. septembra 2013 v Bratislave a zúčastní sa ho aj prezident EASPD Frank Wolfmayer . 
 
 Hlavnými témami tohtoročného Fóra budú: 
 

1. Sieťovanie a spolupráca medzi štátnymi, verejnými a neverejnými inštitúciami, samosprávami, 
profesiovými organizáciami, záujmovými skupinami a komunitami  s cieľom podporiť rozvoj 
komunitných služieb 
 

2. Ovplyvňovanie slovenskej legislatívy legislatívou EÚ a finančné nástroje na jej napĺňanie – 
v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, procesu deinštitucionalizácie či 
otázok svojprávnosti osôb so zdravotným postihnutím 

 
Ospravedlňujeme sa, že Vás vyrušujeme počas prázdnin, ale uvítali by sme, keby ste túto našu ponuku  
postúpili členom vašej asociácie, o ktorých predpokladáte, že by mali záujem vystúpiť k daným témam. 
Konkrétni záujemcovia nech ma kontaktujú na adrese www.machajdikova@socia.sk, aby sme mohli 
presnejšie dohodnúť tému a rozsah jeho/jej príspevku. Program by sme radi uzavreli do 5.augusta 2013. 
Tešíme sa na spoluprácu a vopred ďakujeme za Vašu odpoveď. 
 
S pozdravom, 

 
Mária Machajdíková 
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