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za  rok 2012 



❑ poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti pracovného trhu,

❑ výber a doporučenie vhodnej pracovnej činnosti príp. vzdelávania pre občanov 
so zdravotným postihnutím,

❑ aktivity v oblasti hľadania si zamestnania,

❑ zhodnotenie zostatkového pracovného potenciálu,

❑ zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a motivácie s ohľadom na 
pracovný trh, tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných zručností a 
záťaže v konkrétnych pracovných úlohách realizovaných v dielni CSPR, 

❑ psychologické posúdenie, poradenstvo a podporu pri zložitých životných 
situáciách akou je nepriaznivý zdravotný stav a nezamestnanosť 

CSPR v roku 2012 
sa svojou činnosťou zameralo na:



❑ invalidných občanov v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, 
ktorí majú pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,

❑ občanov, ktorí majú v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 
pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40%,

❑ inak zdravotne znevýhodnených občanov,

❑ zamestnávateľov, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so zdravotným 
postihnutím,

❑ organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o občanov so 
zdravotným postihnutím (najmä ÚPSVaR, CHD, APZ, neziskové organizácie a 
združenia ...)

CSPR v roku 2012 
sa v rámci klientely orientovalo na: 



❑ sociálno-rehabilitačného pracovníka 

❑ psychológov (orientovaných na pracovnú a školskú psychológiu)   

❑ fyzioterapeuta

❑ posudkového lekára

❑ pracovného terapeuta

❑ pracovného poradcu

❑ administratívneho pracovníka 

Títo pracovníci v rámce spolupráce poskytovali klientom komplexnú

rehabilitačnú starostlivosť a to formou 

➢ individuálnou

➢ skupinovou 

CSPR v roku 2012 
kontrahované úlohy zabezpečovalo 
prostredníctvom: 



v roku 2012 CSPR pracovalo so 191 klientmi

z toho bolo 110 novoprijatých 

Individuálna práca s klientom CSPR: 
(novoprijatí klienti - 110) 



Individuálna práca s klientom CSPR: 
(novoprijatí klienti - 110) 



Individuálna práca s klientom CSPR: 
výsledok starostlivosti 



→   individuálne psychologické konzultácie a poradenstvo (489)

→ skupinové aktivity

Adaptačná aktivita pre žiakov SOŠ pre žiakov s TP 9/2012 (11 žiakov) - dve stretnutia 
- efektívna adaptácia na nové prostredie (škola, internát)
- zoznámenie a zblíženie žiakov menej formálnym spôsobom (zážitková a  hravá forma)
- rozvoj sociálnej senzitivity, interpersonálneho vnímania a schopnosť empatie, 
- sebaspoznávanie a poznávanie iných (v oblasti názorov, postojov, hodnôt a záľub)

Kariérne poradenstvo 3/2012 a 12/2012 (spolu 39 žiakov )

Individuálna a skupinová práca so žiakmi 
SOŠ



Motivačná aktivita (4 x) podporujúca rozvoj motorických zručností:

❖ motivovácia ZP nezamestnaných k voľnočasovým aktivitám
❖ nácvik jemných motorických zručností, kreativity, pozornosti a koncentrácie 
❖ aktivity cielené na podporovanie samostatnosti,
❖ rehabilitačné cvičenie orientované na choroby pohybového ústrojenstva  

Trvanie  4-12 stretnutí  zväčša dva krát týždenne

1/2012 (7 klientov),  6/2012 (4 klienti), 9/10 2013 (8 klientov), 11/2012 (7 klientov)

Práca s PC (2x)
❖ získavanie praktických zručností a vedomostí pri práci s PC (word, základy excel, 
internet)

7-9/2012    (19 klientov) →  prebehlo 21 stretnutí,     
9-12/2012  (17 klientov) →  prebehlo 24 stretnutí, 

Skupinová práca s klientom CSPR 
zameraná na praktické zručnosti  



Trh práce
❖ orientácia na trhu práce (vyhľadávanie VPM, inzerát, životopis, motivačný list, 
prezentácia pred zamestnávateľom)
❖ legislatívne úpravy zamerané na občanov so zdravotným postihnutím 
(zákon o službách zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z.n.p., zákon č. 
447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v z.n.p., zákon č. 311/2001 
Z.z. zákonník práce v z.n.p., zákon č. 5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti v z.n.p.)
❖ sociálno-psychologické zručnosti (komunikácia, asertívne správanie a stres) 

Organizované pre potreby úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  (98 UoZ)

Pezinok 3/2012  (7 klientov),   6/2012  (9 klientov),  11/2012  (21 klientov) , 
Senec 11/2012 (11 klientov)
Bratislava 10/2012 (11 klientov),
Nitra 11/2012 (39 klientov)

Skupinová práca s klientom CSPR zameraná 
na rozvoj vedomostí a schopností



➢ Veľtrh práce Job Expo 2012
Nitra
10. – 11.5.2012 
– poskytnuté odborné poradenské služby zamerané na občanov so zdravotným  

postihnutím  spolu 94 účastníkom veľtrhu zamerané na oblasť legislatívy, trhu práce, 
podporovaného zamestnávania,  získania kompenzácií  

➢ Veľtrh práce a vzdelávania JOB FORUM 2012 a prezentácia stredných škôl Stredoškolák
Trenčín
15. – 16.11.2012 
– poskytnuté odborné poradenské služby zamerané na občanov so zdravotným  

postihnutím  spolu 50 účastníkom veľtrhu
– propagácia SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím
– seminárov a následných diskusií sa v rámci sprievodného programu  na témy 

„Možnosti pomoci štátu občanom  so zdravotným postihnutím“ a „Pravidlá úspechu pri 
hľadaní zamestnania“  sa zúčastnilo 69 účastníkov veľtrhu

Veľtrhy práce 



Pracovný potenciál, príprava na prácu a 
pracovná rehabilitácia v CSPR



CSPR v roku 2012 
uskutočnené kontakty (osobné, písomné) 





Ďakujem za pozornosť 

a 

prajem príjemný deň

Mgr. Andrea Kozová máj 2013


