
Práca s klientom v roku 2018

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanom      

so zdravotným postihnutím 

Mgr. Andrea Kozová, máj 2019



Posúdenie zostatkového 
pracovného potenciálu 

Poskytovanie odborného a 
kariérneho poradenstva 

Aktivity vedúce k zvýšeniu 
atraktivity  na trhu práce

Naša ponuka



Posúdenie zostatkového pracovného potenciálu

posúdenie 

 psychických a osobnostných (psychodiagnostika)

 fyzických (ISERNHAGEN)

 a zdravotných predpokladov pre výkon pracovnej 
činnosti 

 posúdenie zvládania záťažových situácií

 pracovná rehabilitácia (pracovné návyky, 
zručnosti, schopnosti)



Poskytovanie odborného a kariérneho poradenstva

 posúdenie individuálnych predpokladov pre 
výkon pracovnej činnosti

 identifikácia bariér a práca s nimi 

 krízová intervencia a psychologická podpora

 sprostredkovanie komunikácie na pracovnom 
trhu  (v prípade potreby aj sprevádzanie)

 motivačné a aktivizačné aktivity  



Zvýšenie atraktivity klienta na trhu práce

 sebahodnotenie, sebaspoznávanie, sebaprezentácia

 identifikácia a rozvoj sociálnych a komunikačných 
zručností 

 tréning práce s PC 

 identifikácia a mapovanie mäkkých zručností 
relevantných pre trh práce 

 zosúladenie vlastných predstáv a reality 
pracovného trhu 

 prebratie zodpovednosti za svoju existenciu



pracovný psychológ

pracovník sociálnej rehabilitácie

kariérny poradca

pracovný terapeut

 fyzioterapeut

posudkový lekár 



počet klientov

novoevidovaní

kratkodobá spolupráca

dlhodobá spolupráca

zamestnaní klienti

počet umiestnení 245 148 20045 100 126

125 120



vek klientov 

102

nad 45 rokov 42% 

25-45 rokov 42%

do 25 rokov 16% 104 39



zdravotné postihnutie 

viacnásobné 50%

telesné 16%

organické 11%

psychické 17%

mentálne 3%

zmyslové 2%
124 39 4127 7 4



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet 
klientov

118 166 191 266 232 229 248 215 245

Novo 
evidovaní

80 110 110 183 147 150 168 146 148

Dlhodobá 
spolupráca

87 151 169 208 184 197 213 178 200

Pracovné 
uplatnenie

14
(16%)

46
(30%)

45
(27%)

75
(36%)

90*

82
(45%)
98*

85 
(43%)
114*

118
(55%)
139*

91
(51%)
133*

100
(50%)
126*

Pracovné uplatnenie 

* počet nájdených zamestnaní



Odborné poradenstvo
psychodiagnostika: (kognitívne funkcie, 
psychomotorické tempo, reakčný čas,  osobnostné 
črty a psychické predpoklady pre výkon práce, 
motivácia, emocionálna stabilita, sociálne 
kompetencie):  46 klientov

poradenstvo a aktivity spojené s trhom práce: 200 
klientov (1870 konzultácií)

posudkový lekár: 46 klientov (67 konzultácií)

poradenstvo pri ID,ŤZP: 61 klientov 



Biofeedback

Poskytuje objektívny pohľad na činnosť autonómnej 
časti  nervového systému (najviac je ovplyvňovaná 
záťažou a stresom)

 zaznamenáva účinok „záťaže“ (napr. kognitívnej úlohy) 
na náš organizmus 

 tréningom sa negatívne účinky záťaže dajú 
minimalizovať

diagnostika stresového profilu (svalové napätie, kožná 
vodivosť, teplota, pulz a prietok krvi, dychová frekvencia)

17 klientov

tréning (dýchanie, svalové napätie, kožná vodivosť)

9 klientov, 314 tréningových záznamov



Pracovná rehabilitácia
identifikácia a rozvoj schopností a zručností 
vedúcich k pracovnému začleneniu 

 tréning pracovných návykov

adaptácia na 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



Pracovná rehabilitácia
57 klientov 

spolu „odpracovaných“ 1348 dní                                         
trvanie: 8 -12 hod.   alebo 13 -15 hod.                                                   
zvyčajne 2-3 krát týždenne  
v skupine 3-6 klientov 

v modelových situáciách sledujeme 

 postoj (fyzický a tiež psychické nastavenie), zapojenie 
postihnutých častí tela, poloha tela pri výkone práce, 
práca s bariérami) 

 manuálne zručnosti,

 sociálny kontakt, sch. zvládať záťaž, adaptácia sa na 
pracovné podmienky, motivácia k práci

 kvalita práce, využitie kvalifikácie, spracovávanie 
informácií, organizácia vlastnej práce,  plánovanie 
cieľov



Liečebná rehabilitácia 

 v starostlivosti fyzioterapeuta bolo 58 klientov

 rehabilitačné procedúry (elektroliečba, magnet, 
vodoliečba, masáž, terapia teplom, liečebná 
telesná výchova ...) absolvovalo 22 klientov 

 „Pohybové aktivity“ na zlepšenie fyzickej 
kondície (s využitím bežiaceho pásu, balančných
pomôcok, stacionárnych bicyklov+ práca s váhou 
vlastného tela, nordic walking) počas roka 
absolvovalo 16 klientov skupinovým spôsobom a       
7 klientov individuálne 

Počas letných mesiacov sa obdobných 
skupinových aktivít  zúčastnilo 14 klientov



Rozvoj sociálnych zručností 

realizovaný  formou zážitkových a tréningových 
stretnutí 

76 klientov  69 skupinových stretnutí 

témy: stres, komunikácia (verbálna, neverbálna, v 
rodine, v zamestnaní), aktívne počúvanie, asertivita, 
medziľudské vzťahy, riešenie problémov a konfliktov, 
tréning pamäte a pozornosti

„Letné aktivity“ 34 klientov 19 stretnutí (vrátane 
udržiavania si fyzickej kondície)



Práca s PC
 zvládanie základnej obsluhy počítača

 spôsob komunikácie so zamestnávateľom 

 vyhľadávanie si informácií prostredníctvom 
internetu

 e-mailová komunikácia 

INDIVIDUÁLNA FORMA

23 klientov   193 stretnutí    (1,5-3 hod.)

SKUPINOVÁ FORMA (7-8/2018)

11 klientov 6 stretnutí  (3 hod.)  



Veľtrhy práce 

Profesia days Bratislava 2/2018

JobExpo Nitra 4/2018

5 prezentácií „Legislatíva – pracovné uplatnenie ľudí so 
ZP“

4 prezentácie „Ako uspieť na pracovnom pohovore“ 

absolvovalo 

 186 účastníkov veľtrhov

 100 žiakov stredných škôl 

individuálne poradenstvo sme poskytli 141 účastníkom 
veľtrhov



Motivačný kurz (3 dňový)

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  

2/2018 11 klientov

5/2018 13 klientov

9/2018 10 klientov

12/2018 14 klientov



Výberové konania

Počet zrealizovaných výberových konaní: 21 

8 zamestnávateľov malo chránené dielne

oslovení s ponukou: 206 klienti

prítomní: 103 klienti

zamestnaní: 20 klienti

Pracovné činnosti: administratívne práce, 
účtovníctvo, pracovná asistencia, upratovanie, 
pomocné práce v administratíve, pomocné práce pri 
cateringu, žehlenie, jednoduché manuálne práce, 
práca na recepcii alebo vrátnici, telefonická 
komunikácia s klientom, krajčírske práce, servis 
bicyklov, triedenie zásielok, asistent učiteľa



Spolupráca  s ÚPSVaR
poradenstvo v oblasti legislatívy 
(zákon o službách zamestnanosti, o kompenzáciách, o 
sociálnom poistení a Zákonník práce)

2/2018 ÚPSVaR Malacky 16 UoZ (2 skupiny)

5/2018 ÚPSVaR Čadca 63 UoZ (4 skupiny)

6/2018 ÚPSVaR Dolný Kubín 30 UoZ (2 skupiny)

11/2018 ÚPSVaR Malacky 19 UoZ (2 skupiny)

7/2018 ÚPSVaR Žilina 47 UoZ (2 skupiny)

7/2018 ÚPSVaR Trnava 48 UoZ (2 skupiny)

Spolu sa zúčastnilo 223 UoZ a 13 pracovníkov UPSVaR

Mimoriadne aktívna spolupráca prebieha s ÚPSVaR v 
Bratislave a ÚPSVaR v Malackách



Spolupráca s DSS

Workshop pre pracovníkov (CSS v Pruskom a v Dubnici 
nad Váhom) 23.-25.1.2019

Obsah: definovanie predpokladov klientov sociálnych 
služieb a ich rozvoj, spektrum ich možného pracovného 
uplatnenia  pracovných činností, vyhľadanie vhodného 
pracovného miesto, základné informácie z oblasti 
zamestnávania občanov so ZP 

Ukážky aktivít s klientami v zariadení                                        
3 skupinové aktivity priamo v zariadení                                       
(16 klientov a 9 pracovníkov zariadení sociálnych služieb) 



Výpomoc so srdcom 

projekt  vytvorený spoločnosťou Profesia

program, ktorý „pomáha všetkým stranám“ 

cieľom je zvyšovať šance na zamestnanie pre 
zdravotne znevýhodnených  

zapojenie zdravotne znevýhodnených do aktívnej 
spolupráce so zamestnávateľom

asistent pre pracovné začlenenie – kto to je?



Výpomoc so srdcom 



Výpomoc so srdcom 



Výpomoc so srdcom 

pilotná fáza (9-12/2018)

4 výberové konania (10/11 2018)

oslovených 63 klientov

pracovných pohovorov sa zúčastnilo 33 klientov 

pracovalo 5 + 1 klientov 

pracovné činnosti: žehlenie, jednoduchá výpomoc 
pracovníkom počas pracovnej doby, upratovanie 
domácností, pomocné administratívne práce, 
záhradnícke práce, výpomoc pri zabezpečení 
cateringu



Výpomoc so srdcom 

pracovný výkon 
žehlenie, upratovanie, administratívna podpora, čistenie 
koreňovej zeleniny ...  

výkon/kvalita 
do 25%         36-50%        51-75%        76-100%

množstvo/ks, kg       časový limit

poznámka APZ 
napr: pracuje samostatne, postup ovláda a zvláda, pri 
práci sa rozptyľuje rozprávaním s druhými,  motivátor je 
pochvala, opakovane nutná drobná pomoc, doporučujem
sústrediť sa na časový manažment, zvýšená chybovosť, 
prebratá negatívna spätná väzba, tri prestávky na kávu, 
má problém s dodržiavaním zásad BOZP    



Výpomoc so srdcom 

orientácia na prácu (pracovné tempo, motivácia k 
práci, adaptabilita, koncentrácia pozornosti, flexibilita, 
plánovanie, dodržiavanie BOZP, pracovné prostredie a 
nutnosť používania pomôcok ...) 

komunikačné a sociálne kompetencie                     
(sch. získať a použiť informáciu, sch. presadiť sa, 
budovanie vzťahov, vnímavosť k učeniu a k pomoci, 
sebavedomie, sebahodnotenie ...)

psychická a fyzická konštitúcia (emocionálna 
labilita/stabilita, odolnosť voči záťaži, manuálna zručnosť, 
mobilita do práce, vlastný časový manažment ...)

podpora rodinného prostredia

zdravotný stav 



Výpomoc so srdcom - sumár 

asistent pracovného začlenenia - snaha skúsiť 
niečo inak

možnosť prípravy na konkrétnu pracovnú činnosť 

aktivizácia ZP a uvedomenie si vlastných hraníc  v 
reálnom prostredí práce

objektivizovať posun vo výkone, práca                            
s plánovaním pracovnej činnosti 

nie je dôvod na obavy zo strany zamestnávateľa, 
potreba meniť zabehané myslenie

odstraňovať bariéry v komunikácii a správaní

porovnanie mesačného počtu hodín (ZP cca 19 
hod.  AsPZ cca 39 hod.)   



NEZÚFAJTE ŽE NIE STE NAJLEPŠÍMI

AMATÉRI POSTAVILI 
NOEMOVU ARCHU

PROFESIONÁLI TITANIC  


