
 

WHODAS 2.0 NÁVŠTEVA – POSÚDENIE A PREDREGISTRÁCIA 

Čo potrebujem PRED posudkovou návštevou (spojenou s predregistráciou) 

1. Skontrolovať a nájsť na mape adresu, kam sa plánujem vydať, aby som predišiel 

nepríjemnostiam na mieste.  

2. Nainštalovať a odskúšať aplikáciu KOBO v mobile/tablete/notebooku  

3. Ak ste už aplikáciu používali, skontrolujte si RÁNO aktuálne formuláre, t.j. kliknúť na 

„Get Blank Form“ a pre istotu stiahnuť formuláre. 

4. Odporúčame mať vytlačený formulár v každom jazyku (angličtina, slovenčina, 

ukrajinčina) pre každý prípad. 

5. Formuláre, ktoré budeme vypisovať: 

Na posúdenie: 

- WHODAS OTÁZKY 

Na pred-registráciu (s ohľadom na výsledky WHODAS a rozhodnutie IOM):  

Beneficiary Assistance and Consent Form for Cash Transfers to Bank Accounts 

Carers of Persons with Disability_Registration Form 

 

Ako postupovať pri posudkovej návšteve (spojenej s predregistráciou) 

1. Požiadať osobu so zdravotným postihnutím aj možného opatrovateľa, aby si pripravili 

identifikačné doklady – pre Vás k nahliadnutiu na overenie mena. 

2. Požiadať osobu so zdravotným postihnutím, aby v prípade, že má preukaz ŤZP 

(disability card), si ho pripravila - pre Vás k nahliadnutiu a urobiť fotodokumentáciu. 

3. Vysvetlite účel návštevy. 

4. Pripravte si WHODAS karty 1 a 2, pre tlmočníka UA verziu dotazníka  

5. Vyplňte WHODAS formulár  

a. V úvode je súhlas, so zdieľaním údajov (GDPR), ktorý musí podpísať osoba so 

zdravotným postihnutím, prípadne jej príbuzný, ak toho nie je schopná 

(pripadať „v z.“ - v zastúpení) 

b. 12 otázok WHODAS – povinné otázky 

c. Doplňujúce otázky – urobte si priamo na návšteve aspoň poznámky – tieto 

otázky sú základ krátkej správy, ktorú budete zasielať. 

Link na WHODAS formulár: https://ee.kobo.iom.int/x/oYicSqON  

Ak aplikácia zlyhá, mimo KoBo vypisujete papierovú verziu  

6. Vysvetlite informáciu o pred-registrácii – teda o zisťovaní informácií skôr ako je 

vyhodnotené posudzovanie, aby sa v prípade priznania príspevku pre opatrovateľa 

všetko urýchlilo. Vyplnenie nasledovných dotazníkov nezakladá nárok na príspevok, 

ten je závislý od výsledkov posúdenia a rozhodnutia expertov. O výsledku ich bude 

informovať IOM. 

https://ee.kobo.iom.int/x/oYicSqON


7. Vyplniť formulár Carers of Persons With Disability Registration Form, kde 

opatrovateľ vyplní osobné údaje, adresu a súhlas, že konkrétnu osobu bude 

opatrovať. 

Link na registračný formulár 1:  https://ee.kobo.iom.int/x/QhJNZ68O 

8. Vyplniť formulár Beneficiary assistance and consent form for cash transfer to bank 

accounts, kde opatrovateľ dáva súhlas a informácie o bankovom prevode a bankové 

údaje a Vy, ako sociálny pracovník, to na konci podpíšete a tým potvrdíte. 

Link na registračný formulár 2: https://ee.kobo.iom.int/x/0d9DhUPm 

 

DÔLEŽITÉ:  

V prípade, že osoba nemá k dispozícii bankový účet – do časti NÁZOV BANKY 

uveďte „pošta/post office“. 

 

9. Informovať osobu o ďalšom postupe - výsledky posudzovania vyhodnocuje expertná 

skupina IOM, MPSVR a o výsledku budú informovaní do dvoch týždňov. 

Po návšteve:  

- Odoslať vyplnené formuláre z aplikácie na server (pozrite KoBo návod) 

- poslať na email podpora2022@gmail.com – report SW (v prílohe šablóna) a foto 

karty osoby so zdravotným postihnutím (ak mali). Ideákne pomenujte súbory podľa 

SF čísla. 
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