
e-NABLE - odporúčania pre členov

(pre e-NABLE dobrovoľníkov a pobočky - “chapters”)

Hlavné princípy
Komunita e-NABLE je tvorená vzájomným rešpektom, podporou a dobrým úmyslom jej členov.
Maj preto prosím na pamäti tieto odporúčania:

 Po celý čas prejavuj rešpekt k druhým
 Objavuj a posilňuj myšlienku zdieľania
 Pýtaj sa a odpovedaj na základe overených informácií
 Ponúkaj riešenia rovnako ako cesty k ich nájdeniu

Komunita  e-NABLE  je  otvorená  pre  všetkých  bez  ohľadu  na  pohlavie,  sexuálnu  orientáciu,
zdravotné  postihnutie,  fyzický  vzhľad,  veľkosť  tela,  rasu  alebo  náboženstvo.  Všetky  formy
komunikácie  by mali  byť  vhodné pre akékoľvek publikum (súkromné aj  profesíjne),  ktoré je
zoskupením ľudí z  rôznych a rozmanitých prostredí.

Ak nie je správanie alebo konanie člena v zhode s týmito odporúčaniami, tímové vedenie e-
NABLE  môže  voči  takémuto  konaniu  člena  podniknúť  akékoľvek  kroky,  ktoré  považuje  za
vhodné - vrátane upozornenia alebo vylúčenia z komunity.

e-NABLE dobrovoľníci
1. Dobrovoľníci  e-NABLE by mali  byť oboznámení  s  „Pokynmi pre bezpečné používanie

náhrad“ (dokument) a mali by s nimi oboznámiť záujemcov a príjemcov náhrad.
2. Členovia  by  mali  mať  vždy  príjemcom  náhrady  podpísanú  „Dohodu  o  zbavení

zodpovednosti“ (dokument).   Ak  je  príjemcom  osoba  mladšia  ako  18  rokov,  tento
dokument musí byť podpísaný jeho/jej rodičom alebo zákonným zástupcom.

3. Dobrovoľný  členovia  by  mali  vždy  odporučiť  rodine  príjemcu  konzultovať  nosenie
náhrady s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo protetikom, ktorí sa na celom
procese podieľajú a prichádzajú s príjemcom do kontaktu.

4. e-NABLE  dobrovoľníci,  ktorí  tvoria  e-NABLE  náhrady  by  mali  byť  oboznámený  s
metódami určovania správnej veľkosti a  úpravy náhrad.
4.1. Základná metóda určovania veľkosti (použitím jedného údaju o celkovej dĺžke

dlane)  nie je presná a často vedie k nedostatočne prispôsobeným náhradám.
Odporúčanou metódou je preto použitie modelovacieho programu Blender, z
ktorého použitím je možné  prekryť požadované veľkosti 3d modelov náhrad s
fotografiami  príjemcovej  časti  ruky,  ako  je  to  vysvetlené  vo  videu od  Peter
Binkley.
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https://www.youtube.com/watch?v=ewdC3BVUNmg&list=PLBHsuyNYSpxs4Xqj4_kzcbBiSby2tKqrH
https://www.blender.org/


4.2. Tiež môžeš použiť program NetFabb (prípadne Fusion360) k porovnaniu veľkosti
tvojej prispôsobenej e-NABLE náhrady s rozmermi získanými od príjemcu. Ako
návod poslúži  toto video, spoločnosť Autodesk ponúka pre tento program na
vzdelávacie účely bezplatnú licenciu.

5. Získanie presných rozmerov a prispôsobenia náhrady je najlepšie pri osobnom stretnutí
s príjemcom. Z tohto dôvodu je odporúčané tvoriť náhrady s príjemcami, s ktorými sa
dobrovoľníci môžu osobne stretnúť, pokiaľ nie sú pre príjemnu dostupné iné možnosti.
5.1. Kedykoľvek  je  to  možné,  mali  by  dobrovoľníci  pomôcť  príjemcom  nájsť

prostredníctvom mapy pobočiek najbližšiu pobočku e-NABLE  (chapter) a pomôcť
im spojiť sa s ňou.

5.2. Ak komunikujete a tvoríte spolu s príjemcom na diaľku, pretože pre príjemcu nie
sú  k  dispozícii  žiadne  ďalšie  možnosti,  pri  výmene  citlivých  informácií  alebo
fotografií buď opatrný.

5.2.1. Vymieňanie  informácií  cez  email  nie  je  vo  svojej  podstate  bezpečné,
preto sa radšej ich posielaniu týmto spôsobom vyhni.

5.2.2. Použitím  Enable Web Central, si  s príjemcom môžete vymieňať fotky a
ďalšie informácie bezpečným spôsobom.

5.2.3. Ďalším riešením je uloženie fotiek a citlivých informácií v zabezpečenom
priečinku  v  Google  Drive  a  ich  zdieľanie  len  s  vybranými  ľuďmi  -
kontaktami.

6. Keď má dôjsť k osobnému stretnutiu s príjemcom, vždy si toto stretnutie dohodnite na
verejnom mieste - nie v súkromnom priestore (dome) príjemcu ani dobrovoľníka.

7. Ak je príjemcom náhrady dieťa, počas celého stretnutia musí byť prítomný minimálne
jeden z rodičov alebo zákonný zástupca dieťaťa.

8. Ak je príjemcom náhrady dieťa, elektronická komunikácia by mala prebiehať s rodičom
alebo zákonným zástupcom dieťaťa. Dobrovoľník e-NABLE by nikdy nemal komunikovať
priamo s detským príjemcom bez prítomnosti jedného z nich.

9. Vždy  chráň  súkromie  tvojho  príjemcu.  Nezdieľaj  žiadne  osobné  informácie  alebo
fotografie  príjemcu  bez  výslovného  povolenia.  Neuverejňuj  meno  príjemcu,  jeho/jej
priezvisko, emailovú adresu, bydlisko alebo iné kontaktné informácie online.

10. Nezdieľaj fotografie alebo videá tvojho príjemcov, pokým ti o tom sami nedajú písomný
súhlas  -  „Udelenie  súhlasu  so  zverejnením  fotografií-videa“ (dokument).  Ak  má
príjemca  menej  ako  18  rokov,  toto  vyhlásenie  musí  podpísať  jeho/jej  rodič  alebo
zákonný zástupca.

11. Dobrovoľníci  by  mali  aktívne  vynakladať  úsilie  k  získavaniu  aktuálnych  informácií  o
najnovších odporúčaných zariadeniach a metódach e-NABLE, pretože tieto sa neustále
vyvíjajú. Pravidelne navštevuj skupinu v Google+, stránky enablingthefuture.org a prihlás
sa na odber e-NABLE newsletter pre získanie najnovších informácií.
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http://lb.benchmarkemail.com//listbuilder/signupnew?s3BwOY6eesar%252B7x75CqIIhd%252FnLIIeiK%252BLryeyv9Nt09oHob%252BACS9Ug%253D%253D
http://enablingthefuture.org/
https://www.enablewebcentral.com/
http://enablingthefuture.org/e-nable-community-chapters/
https://www.autodesk.com/education/free-software/netfabb-premium
https://youtu.be/b7lbpX_fPcc
https://www.autodesk.com/products/netfabb/free-trial


e-NABLE pobočky - chapters
1. Každý, kto chce založiť e-NABLE pobočku, by mal mať najskôr skúsenosť ako e-NABLE

dobrovoľník. Je dôležité, aby si najskôr mal/mala základné informácie a skúsenosti ako
správne určiť veľkosť a prispôsobenie náhrad a ako ich vytvoriť (vytlačiť) a poskladať,
aby si mohol/mohla pomôcť a poradiť aj ostatným členom pobočky.

2. Pobočky  e-NABLE  by  maly  byť  otvorené  každému,  kto  má  o  šírenie  tohto  projektu
záujem a chce sa na ich fungovaní podieľať. Akákoľvek forma diskriminácie je v rozpore
so základnou myšlienkou e-NABLE a nie je prijateľná.

3. Pobočky e-NABLE by mali  mať svoj  jedinečný názov,  ktorý jasne naznačuje,  že ide o
samostatnú pobočku e-NABLE,  napríklad „e-NABLE Slovakia“,  „e-NABLE UMB, Banská
Bystrica“. Pobočky by sa nemali prezentovať ako „e-NABLE“ alebo „Enabling the Future“,
aby nedošlo k zámene názvov a označenia celej komunity.

4. Pobočkám e-NABLE je odporúčané mať svoju vlastnú Facebook stránku, ktorá by mala
odkazovať  na  vlastnú  webovú  stránku  pobočky  -  nie  na  enablingthefuture.org.  Je
perfektné, ak je odkazované na stránky enablingthefuture.org z vlastnej webovej stránky
pobočky.

5. Pobočky  e-NABLE  by  mali  usporadúvať  pre  svojich  členov  stretnutia,  na  ktorých
zabezpečia oboznámenie členov s bodmi tohto odporúčania, bezpečnostnými pokynmi
e-NABLE,  najlepším  spôsobom  vytvorenia  (vytlačenia)  a  poskladania  náhrad  a  ich
najlepším prispôsobením pre potreby príjemcov.
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