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Pozývame Vás na diskusiu s názvom „Individuálny prístup a princíp partnerstva ako  efektívny 
nástroj pri poskytovaní sociálnych služieb“. Súčasťou bude tlačová konferencia s prezentáciou DVD 
sprievodcu pre mladých dospelých nielen z DeD, ktoré vzniklo ako súčasť projektu „Pomáhajme 
lepšie a viacerým“. 

Diskusia s tlačovou konferenciou za prítomnosti tvorcov DVD sa uskutoční:

26. februára 2015 o 10.00
v priestoroch neziskovej organizácie RELEVANT, n.o.

(Svätoplukova 12  - budova vedľa Františkánskeho kostola).

Mladí dospelí pri odchode z detského domova často nie sú pripravení na život mimo neho. A pýtajú 
sa otázku: A čo teraz? Vytvorili sme DVD sprievodcu s rovnakým názvom. Pri tvorbe sme prihliadali 
na dva dôležité fakty. Prvým je fenomén tejto doby, ktorým sú audiovizuálne materiály. Druhým 
faktorom je čo najviac sa priblížiť týmto mladým odchádzajúcim z detských domovov a to tak, že 
rady a skúsenosti im podávajú takí, akými sú oni. Mladí dospelí, ktorí vyrastali v detských domo-
voch a museli si tým všetkým prejsť.

Projekt „Pomáhajme lepšie a viacerým“ nezisková organizácia Relevant, n.o. realizovala počas uply-
nulých dvoch rokov s podporou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej 
Európskej únie. Súčasťou prezentácie bude aj otvorenie diskusie na aktuálnu tému „individuálneho 
prístupu a princípu partnerstva ako efektívneho nástroja pri poskytovaní sociálnych služieb“, kde 
budú prezentované skúsenosti z posledných dvoch rokov našej práce.

Nezisková organizácia RELEVANT, n.o.  prevádzkuje Domov na polceste Hniezdo, ktoré poskytuje 
podporu a pomoc dievčatám, ktoré odišli z detských domovov. Zriadila klubovňu Puzzle pre deti a 
mládež v meste a tiež domácu opatrovateľskú službu, ktorú prevádzkuje s podporou mesta a CZ 
ECAV Prešov.  Viac info na www.relevant.sk.

Tešíme sa na vašu účasť

Tím Relevant n.o.

Nezisková organizácia RELEVANT n.o.

Svätoplukova 11, 080 01 Prešovteraz?A čo



teraz?A čo

10:00 O�ciálny začiatok, príchod médií a odbornej verejnosti

10:15 Privítanie + príhovor primátorky 

10:20 Privítanie novinárov,  predstavenie Relevantu n.o. v súvislosti s predstavovaným DVD,
 načrtnutie problematiky mladých po odchode z DeD

10:30 Trailer k DVD sprievodcovi nielen pre domovákov „A čo teraz?“

 Priestor pre otázky novinárov

10:40 Prestávka – rozdanie materiálov o problematike, občerstvenie

11:00 Prezentácia RELEVANTU n.o. a podrobnejšie predstavenie problematiky odchovancov  
 z DeD – Zástupca Relevantu na základe prípadovej štúdie

11:30 Problematika odchovancov po odchode z DeD
 zástupca akademickej obce PU

11:45 Diskusia o individuálnom prístupe
 a princípe partnerstva (mesto, PSK, ÚPSVaR,
 ostatní poskytovatelia soc. služieb...)

12:00 O�ciálne uzatvorenie

PROGRAM


