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Dôležitým meradlom kvality života každej 
vyspelej spoločnosti je skutočnosť, ako sa 
dokáže postarať o najzraniteľnejšie skupiny 
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dokáže postarať o najzraniteľnejšie skupiny 
spoluobčanov. Zmysel života súvisí s 
hodnotovým systémom človeka a s jeho 
napĺňaním. Ak je človek v hľadaní zmyslu 
života úspešný, potom je šťastný.



Pri riešení ich existenčných, zdravotných 
a psychických problémov z hľadiska ich 
kvality života do popredia vystupujú tiež 
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kvality života do popredia vystupujú tiež 
problémy súvisiace so zabezpečením ich 
ekonomickej sebestačnosti, nezávislosti, 
hľadanie a napĺňanie svojho zmyslu života 
a ľudsky dôstojnej existencie. 



• Súčasná hospodárska kríza 
a s ňou narastajúca 
nezamestnanosť spôsobujú, že sa 
občania so zdravotným 
postihnutím iba s ťažkosťami  
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postihnutím iba s ťažkosťami  
uplatňujú na trhu práce. 

• Aby sa zmiernil tento 
spoločenský problém je potrebné 
hľadať také možnosti, aby sme 
vedeli týmto ľuďom čo najskôr 
pomôcť. 



Inštitút je špeciálne zariadenie s 
celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktoré poskytuje klientom služby  
komplexnej rehabilitácie už 48 
rokov. Svojou obsahovou náplňou 
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rokov. Svojou obsahovou náplňou 
sa považujeme za jedinečné na 
Slovensku. Komplexná 
rehabilitácia je vzájomne 
previazaný, koordinovaný cielený 
proces s cieľom minimalizovať 
dôsledky zdravotného postihnutia. 
Zriaďovateľom je MPSVaR SR.



Výnimočnosť a jedinečnosť tohto 
zariadenia je v tom, že svojimi 
službami zabezpečuje komplexnú 
rehabilitáciu pre občanov so 
zdravotným postihnutím 
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zdravotným postihnutím 
(pedagogicko-výchovnú, 
pracovnú, sociálnu, voľnočasovú  
a  liečebnú). Dostupnosť a 
cielenosť služieb je veľmi 
dôležitá.IPR    má celoslovenskú 
pôsobnosť. 



IPR zabezpečuje svoje služby :
� v Strednej odbornej škole pre 

telesne postihnutú mládež

� Služby pre klientov v produktívnom 
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� Služby pre klientov v produktívnom 
veku poskytuje v Centre sociálnej a 
pracovnej rehabilitácie.

.   Prostredníctvom úseku zdravotnej 
starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
( elektrolie čba, vodolie čba, fototerapia ) ( elektrolie čba, vodolie čba, fototerapia ) 



� Činnosť SOŠ pre žiakov 
s telesným postihnutím je 
zameraná na prípravu mladých 
ľudí  pre  trh práce alebo 
k ďalšiemu štúdiu na vysokej 
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k ďalšiemu štúdiu na vysokej 
škole v štruktúre učebných 
a študijných odboroch. Škola 
prijíma žiakov s celého 
Slovenska . V priemere  v nej 
pripravujeme 150 žiakov .



� Za veľmi dôležitú činnosť 
v inštitúte, považujeme oblasť  
pracovnej a sociálnej rehabilitácie, 
ktorá sa zameriava  na 
poskytovanie svojich služieb 
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poskytovanie svojich služieb 
občanom so zdravotným 
postihnutím v produktívnom veku. 

� Kolektív pracovníkov  CSPR 
poskytuje klientom rôzny rozsah 
služieb s cieľom klienta čo najskôr 
uplatniť na trhu práce.



Rozsah poskytovaných služieb je veľmi 
široký a rôznorodý, ako napr:

� Informačné a poradenské služby,
� Psychologické poradenstvo 

a psychologická podpora,

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu    

občanov so zdravotným postihnutím Bratislava

a psychologická podpora,
� Možnosť krátkodobej liečebnej 

rehabilitácie, 
� Testovanie praktických zručností pri 

práci s kovom, drevom, elektronickými 
súčiastkami a práce s PC ),

� Posudzovanie súčasného zdravotného 
stavu vo vzťahu k možnosti 
zamestnania sa klienta



� Špecifikom našej činnosti je možnosť diagnostikovania 
zostatkového pracovného potenciálu, (posudzovanie 
funkčnej kapacity klienta) podľa špeciálnej vyšetrovacej 
metódy FCE  ISERNHAGEN, ktorej licenciu vlastníme 
od mája 2009 ako jediný na Slovensku
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od mája 2009 ako jediný na Slovensku



� Všetky uvedené činnosti v CSPR 
zabezpečuje kolektív 8 
pracovníkov v pracovných 
pozíciách:
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� sociálno-rehabilitační pracovníci 
� pracovný psychológ 
� školský psychológ   
� fyzioterapeut
� pracovný terapeut
� posudkový lekár



V priebehu roku  2011 sme 
mali v CSPR v starostlivosti 
celkom 166 klientov so ZP.
Z uvedeného počtu bolo 110 
novoprijatých klientov.
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novoprijatých klientov.

Zamestnanie získalo 46 
klientov, 25 klientov ukončilo 
spoluprácu z iných dôvodov 
(napr. dobrovoľne 
nezamestnaní, ID) a v evidencii 
CSPR zostalo 80 klientov.







Región starostlivosti



Podľa druhu postihnutia sme 
mali v evidencii dlhodobej 
starostlivosti :

� 27 klientov s telesným postihnutím
� 14 so zrakovým a sluchovým
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� 14 so zrakovým a sluchovým
� 27 s organickým
� 20 s psychickým 
� 5 s mentálnym postihnutím 

Z nich viacnásobné postihnutie 
malo 16  klientov.





Práca s klientom v CSPR
Občania so zdravotným

postihnutím Pracovisko - zamestnávateľ

Analýza schopností
klienta

Porovnanie

Analýza požiadaviek
na pracovné miesto

klienta

Nezamestnateľný
posúdenie v SP

Východiskový
stav klienta

Zaradenie do
pracovného procesu

ZMENA, resp. ROZŠÍRENIE 
SCHOPNOSTÍ  ZRUČNOSTÍ

(klienta)
- rehabilitácia
- vzdelávanie (rekvalifikácia)
- rozšírenie zamestnaneckých            

zručností
- zaškolenie - tréning pracovných 

zručností

ÚPRAVY PRACOVNÉHO 
MIESTA

(splnenie požiadaviek) 

- vytvorenie pracovného miesta           
- úprava pracovného miesta 
- organizácia práce  
- poradenstvo pre zamestnávateľa                   
- technická pomoc

Prispôsobenie



Problematika zdravotne postihnutých 
občanov sa musí dostávať do širšieho 
povedomia verejnosti aby nezostala 
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povedomia verejnosti aby nezostala 
len štatistickým údajom. Tento 
problém sa snažíme riešiť systémovo 
a nie charitatívne. 

O konkrétnej našej práci a jej 
výsledkoch sa máte možnosť 
oboznámiť na našej webovej stránke 
www.iprba.sk



Naša práca nie je len o tom, 
aby sa uplatnili v spoločnosti, 
ale aj o tom, aby mali silu 
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ale aj o tom, aby mali silu 
(motiváciu ) byť sebou, 
bojovať a nevzdávať sa, 
hľadať nové možnosti 
sebauplatnenia a to nemusí 
byť len práca  aj láska je 
krásny cieľ , ale aj hľadanie 
cesty k zmysluplnosti môže 
byť cieľom. 



Ďakujem za pozornosť a 
želám príjemný zvyšok 

dňa

PhDr. Dušan Piršel riaditeľ IPR PhDr. Dušan Piršel riaditeľ IPR 


