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ČINNOSŤ 
CENTRA SOCIÁLNEJ A PRACOVNEJ 

REHABILITÁCIE (CSPR)
2016



ZÁKLADNÝ ÚČEL SPOLUPRÁCE S CSPR

 pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím -
definovanie vhodného zamestnania a pomoc pri jeho hľadaní

 zosúladenie požiadaviek trhu práce a predstáv klienta s využitím jeho 
zostatkového pracovného potenciálu 

 plánovanie krokov, smerujúcich k začleneniu na trh práce 

 odborné poradenstvo a pomoc pri sociálnom a finančnom 
zabezpečení našich klientov

 sociálna a pracovná rehabilitácia



ČINNOSTI CSPR V ROKU 2016

Posudzovanie 
zostatkového 
pracovného 
potenciálu

Poskytovanie 
odborného 

poradenstva

Zvýšenie atraktivity 
klientov 

na trhu práce 



POSUDZOVANIE ZOSTATKOVÉHO PRACOVNÉHO 
POTENCIÁLU

z hľadiska

 fyzického (FCE ISERNHAGEN)  

 psychického (kariérny profil, osobnostná charakteristika, kognitívne 
schopnosti ...) 

 sociálnych a komunikačných zručností 

 vzdelanostných predpokladov 

 pracovných zručností, skúseností a návykov



POSKYTOVANIE ODBORNÉHO PORADENSTVA

spočíva v

 definovaní vhodného zamestnania

 hľadaní si zamestnania (práca so životopisom, inzerátom)

 prezentácii sa pred zamestnávateľom (písomný a osobný kontakt)  

 trénovaní komunikácie (verbálna a neverbálna) 

 odstraňovaní bariér, predsudkov a negatívnych návykov v oblasti 
zamestnávania občanov so ZP 



ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY KLIENTOV NA TRHU PRÁCE

dosahujeme

 sebainventúrou (vedomosti, schopnosti, zručnosti, pozitíva, negatíva) 

 prácou na sebe (sebadôvera, sebahodnotenie, sebaprezentácia )

 odporučením ďalšieho vzdelávania alebo rekvalifikácie

 zdôraznením časového manažmentu

 posilnením schopnosti plánovať

 prebratím kontroly a zodpovednosti



TO SME MY 

pracovný psychológ

pracovný terapeut

pracovník sociálnej 
rehabilitácie

pracovný poradca 

fyzioterapeut

posudkový lekár 



KLIENTI CSPR 2016  
POHLAVIE

muži
ženy

Celkom             248 klientov

Dlhodobo spolupracovalo  
............................ 213 klientov

Muži (47%)    116 klientov

Ženy (53%)    132 klientov



KLIENTI CSPR 2016 
VEK 

do 25

25 – 45
nad 45

do 25 rokov ............................ 
(10%)                 25 klientov

od 25 do 45 rokov               
(38%) 94 klientov

nad 45 rokov 
(52%) 129 klientov



KLIENTI CSPR 2016
DRUH POSTIHNUTIA mentálne

zmyslové

psychické

organické

telesné

viacnáso
bné

viacnásobné postihnutie 
(53%) 131 klientov 

telesné postihnutie                                     
(15%)                     37 klientov 

organickým                             
(13%)   32 klientov

s psychickým 
(10%)                     26 klientov 

so zmyslovým - zrak, sluch 
(5%)                        12 klientov 

s mentálnym postihnutím 
(4%)                          9 klientov 



SPOLUPRACUJEME S 

 úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

 agentúrami podporovaného zamestnávania

 poskytovateľmi sociálnych služieb

 zamestnávateľmi

 neziskovými združeniami a organizáciami združujúcimi občanov        
so ZP



SKUPINOVÉ PORADENSTVO (17 STRETNUTÍ, 290 ÚČASTNÍKOV)

LEGISLATÍVA A TRH PRÁCE

 ÚPSVaR Piešťany apríl 2016 3 stretnutia 44 účastníkov  

 ÚPSVaR Hlohovec apríl 2016 2 stretnutia 24 účastníkov  

 ÚPSVaR Čadca apríl 2016 4 stretnutia 81 účastníkov  

 ÚPSVaR Levice máj 2016 2 stretnutia 25 účastníkov  

 ÚPSVaR Žarnovica máj 2016 1 stretnutie 20 účastníkov  

 ÚPSVaR Banská Štiavnica   máj 2016 1 stretnutie 15 účastníkov  

 ÚPSVaR Námestovo máj 2016 2 stretnutia 35 účastníkov  

 ÚPSVaR Tvrdošín máj 2016 1 stretnutie 19 účastníkov  

 ÚPSVaR Spišská N. Ves jún 2016 1 stretnutie 27 účastníkov  



PROJEKT V SPOLUPRÁCI S ÚPSVAR V BRATISLAVE

Názov: Zvýšenie zamestnateľnosti UoZ so zdravotným postihnutím na 
ÚPSVaR v Bratislave 

Termín: september – december 2016

Počet zaradených: 62 evidovaných UoZ

Aktivity absolvovalo: 45 evidovaných UoZ

V spolupráci s CSPR ostalo: 13 účastníkov

Zamestnaní (do 1/2017): 14 účastníkov (29%)



VEĽTRHY PRÁCE 
2016

2/2016   Profesia days
Bratislava

2/2016   Burza práce  „Chyť 
sa príležitosti“  
Košice

4/2016    JobExpo
Nitra

Individuálne poradenstvo 
pre 319 účastníkov 

11 prezentácií (legislatíva 
na trhu práce a prijímací 
pohovor) sa zúčastnilo            
157 UoZ a 112 žiakov SŠ 



NAJVIAC VYUŽÍVANÉ NÁSTROJE V 2016  

 definovanie vhodného pracovného miesta a jeho vyhľadávanie 

 motivačná skupinová aktivita (trojdňová)

 tréning práce s PC (komunikácia so zamestnávateľom) 

 tréning sociálnych zručností a sebarozvojové aktivity

 pracovná rehabilitácia

 liečebná rehabilitácia   

 biofeedback



MOTIVAČNO-
PORADENSKÝ KURZ 
(2016)

definovanie vlastných 
schopností, zručností a 
osobnostných dispozícií

práca so sebaúctou a 
negatívnym 
sebahodnotením 

práca s inzerátom

pozitívna prezentácia pred 
zamestnávateľom

legislatívny rámec 
zamestnávania občanov so 
ZP  Pracovné uplatnenie

3.deň 
legislatíva

2.deň       
trh práce

1.deň         
stres 

sebahodnotenie 
sebaspoznávanie



MOTIVAČNO-
PORADENSKÝ KURZ 
(2016)

46 klientov 

3/2016             9 klientov

6/2016 15 klientov 

10/2016        10 klientov

11/2016        12 klientov

Pracovné uplatnenie

3.deň 
legislatíva

2.deň       
trh práce

1.deň         
stres 

sebahodnotenie 
sebaspoznávanie



PRÁCA S PC (2016)• individuálne alebo skupinovo

• zvládanie základnej obsluhy počítača

• spôsob komunikácie so zamestnávateľom 

• vyhľadávanie si informácií prostredníctvom 
internetu

• e-mailová komunikácia 

20 klientov 

147 tréningových dní  

časové trvanie 2-4 
hodiny v závislostí od 
zručností, schopností a 
nastavenia klienta

word, excel, internet



TRÉNING 
SOCIÁLNYCH 
ZRUČNOSTÍ (2016) 

• zážitkové a tréningové stretnutia 

• obsah: sebaspoznávacie a 
sebarozvojové aktivity

• tematické zameranie: komunikácia 
(verbálna, neverbálna, v zamestnaní 
alebo v rodine) asertívne správanie, 
práca so stresom, rozvoj tvorivosti a 
empatie, tréning pamäte a pozornosti, 
medziľudské vzťahy, riešenie konfliktov 

• získanie skúseností v praktickom živote 

70 klientov 

66 skupinových stretnutí  

prevažne raz týždenne 

v letných mesiacoch  
spojené s aktívnym 
pohybom 

v skupine 4-8 klientov 



SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 
(TRÉNING SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 2016)



SOCIÁLNA REHABILITÁCIA 
(LETNÉ AKTIVITY 2016)



PRACOVNÁ RHB 
(2016)

• pod vedením pracovného terapeuta CSPR 

• identifikácia a rozvoj schopností a 
zručností vedúcich k pracovnému 
začleneniu 

• tréning pracovných návykov

• adaptácia na nové pracovné prostredie 

• rozvoj jemnej a hrubej motoriky

• dielňa CSPR je vybavená na prácu s kovom, 
drevom, textilom, papierom a prírodnými 
materiálmi

• na pozemku sa klienti venujú pestovaniu 
bylín, zeleniny a okrasných kvetov

50 klientov 

spolu „odpracovaných“ 
1117 dní  

časové trvanie: 8-12 hod.                                                                        

13-15 hod. 

zvyčajne 2-3 krát 
týždenne 

v skupine 3-6 klientov 



PRACOVNÁ REHABILITÁCIA



PRACOVNÁ REHABILITÁCIA



LIEČEBNÁ 
REHABILITÁCIA 2016

fyzioterapia a LTV  
37 klientov 

„Škola chrbta“                     
10-11/2016 16 klientov 

„Pohybové aktivity“             
7-8/2016 8 klientov

diagnostika zostatkového 
pracovného potenciálu    

5 klientov  



BIOFEEDBACK
(2016) 

vyhodnocovanie  
psychofyziologických
funkcií

objektívny pohľad na 
činnosť autonómnej časti  
nervového systému 
(najviac ovplyvnenou 
stresom a záťažou)

Biofeedback

dýchanie 
(frekvencia a 

kvalita)

pulz a 
prietok krvi

telesná 
teplota

kožná 
vodivosť

svalové 
napätie



BIOFEEDBACK
(2016) 

biologická spätná väzba

zaznamenávanie účinku 
stresu na náš organizmus 

umožňuje tréning  
regulácie  negatívnych  
účinkov stresu 

Biofeedback

Sebaspoznávanie a sebaregulácia



BIOFEEDBACK
(2016) 

46 posudzovaných osôb

392 záznamových 
meraní 

z toho

39 dg. stresového profilu

353 záznamových 
meraní a tréningových 
sedení



* počet nájdených zamestnaní                                                      ** počet  klientov, ktorým bolo nájdené zamestnanie

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet 
klientov

207 125 118 166 191 266 232 229 248

Novo 
evidovaní

55 71 80 110 110 183 147 150 168

Dlhodobá 
spolupráca

190 92 87 151 169 208 184 197 213

Pracovné 
uplatnenie 

18
(9%)

25
27(%)

14
(16%)

46
(30%)

45
(27%)

90 (43%)*

75 (36%)*

98 (53%)*

82 (45%)**

114 (58%)*

85 (43%)**

139 (65%)*

118(55%)**



cspr@iprba.sk


