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Základné informácie o ReHis-e

 Je to informačný systém pre rehabilitáciuJe to informačný systém pre rehabilitáciu

 Softvér bol vyvinutý v spolupráci a za podpory Európskej únieSoftvér bol vyvinutý v spolupráci a za podpory Európskej únie

 Systém, prevádzkuje Slovenská humanitná radaSystém, prevádzkuje Slovenská humanitná rada

 Financuje ho ÚPSVaR a sponzori (Slovenské telekomunikácie, Financuje ho ÚPSVaR a sponzori (Slovenské telekomunikácie, 

Microsoft, ...)Microsoft, ...)

 Systém má 8 databáz Systém má 8 databáz –– Technické pomôcky, Príklady z praxe,Technické pomôcky, Príklady z praxe,

Podujatia, Adresy, Legislatíva, Literatúra, Výskum a MédiáPodujatia, Adresy, Legislatíva, Literatúra, Výskum a Médiá

 V súčasnosti je pridaná moţnosť „Fórum“ (aktívne zapojenie sa do V súčasnosti je pridaná moţnosť „Fórum“ (aktívne zapojenie sa do 

diskusie)diskusie)



Metodika evaluácie

1. Anketa (poštová a e1. Anketa (poštová a e--mailová) medzi uţívateľmi ReHismailová) medzi uţívateľmi ReHis--u (466 u (466 

oslovených oslovených –– návratnosť cca 20 %):návratnosť cca 20 %):

 občianske zdruţenia a občania so ZP (cca 50 % oslovených)občianske zdruţenia a občania so ZP (cca 50 % oslovených)

 štátna správa (ÚPSVaR štátna správa (ÚPSVaR –– cca 11 % oslovených)cca 11 % oslovených)

 miestna samospráva (cca 20 % osl.)miestna samospráva (cca 20 % osl.)

 vzdelávacie zariadenia (cca 7 % osl.)vzdelávacie zariadenia (cca 7 % osl.)

 súdy, advokácie (cca 9 % osl.)súdy, advokácie (cca 9 % osl.)

 zdravotné zariadenia (cca 3 % osl.)zdravotné zariadenia (cca 3 % osl.)

2. Malá anketa vystavená priamo na web2. Malá anketa vystavená priamo na web--stránke ReHis v dobe 7.10stránke ReHis v dobe 7.10

-- 6.11. 2006 (ale málo odpovedí 6.11. 2006 (ale málo odpovedí –– 9)9)



Výsledky poštovej ankety

Charakteristika respondentov:Charakteristika respondentov:

 Pohlavie :  Muţi Pohlavie :  Muţi –– 33 %,  Ţeny 33 %,  Ţeny –– 66 %66 %

 Vek: do 30 r. Vek: do 30 r. –– 9%,   31 9%,   31 –– 45 r. 45 r. –– 47%,   46 47%,   46 –– 60 r. 60 r. –– 35%, 61+ 35%, 61+ -- 9%9%

 Región bydliska:Región bydliska:

Bratislava Bratislava –– 22%22%

Západné SR Západné SR –– 29%29%

Stredné SR Stredné SR –– 26%26%

Východné SR Východné SR –– 23%23%

 Vzdelanie Vzdelanie –– zákl. a vyuč. zákl. a vyuč. –– 7%,   maturita 7%,   maturita –– 32%,  VŠ 32%,  VŠ –– 61%61%

 Či pracuje :  áno Či pracuje :  áno –– 81%,   nie 81%,   nie –– 19%19%



Reálne sa vyuţívanie webReálne sa vyuţívanie web--stránky ReHis odhaduje na 4000 návštev za stránky ReHis odhaduje na 4000 návštev za 

mesiacmesiac

Kde má respondent prístup na Internet ?Kde má respondent prístup na Internet ?

 V zamestnaní V zamestnaní –– 63%63%

 Na úrade Na úrade –– 15%15%

 Doma Doma –– 48%48%

 V internetovej kaviarni V internetovej kaviarni –– 18%18%

 V občianskom zdruţení V občianskom zdruţení –– 6%6%

Ako často respondent navštevuje webAko často respondent navštevuje web--stránku ReHis ?stránku ReHis ?

Pravidelne Pravidelne –– 6%6%

Občas Občas –– 41%41%

Vôbec nie Vôbec nie –– 52%52%

Neodpovedal Neodpovedal –– 1%1%

Častejšie sú návštevy zo štátnej správy , málo časté z miestnej samosprávyČastejšie sú návštevy zo štátnej správy , málo časté z miestnej samosprávy



Ktoré databázy ReHis a nakoľko sú vyuţívané ?Ktoré databázy ReHis a nakoľko sú vyuţívané ?

 40% 40% -- AdresyAdresy

 40% 40% -- LegislatívaLegislatíva

 38% 38% -- Technické pomôckyTechnické pomôcky

 32% 32% -- Príklady z praxePríklady z praxe

 31% 31% -- PodujatiaPodujatia

 29% 29% -- LiteratúraLiteratúra

 26% 26% -- MédiáMédiá

 21% 21% -- VýskumVýskum



V akých konkrétnych situáciách je webV akých konkrétnych situáciách je web--stránka ReHis stránka ReHis 

vyuţívaná ? V čom je uţitočná ?vyuţívaná ? V čom je uţitočná ?

 Pre pracovníkov štátnej správy Pre pracovníkov štátnej správy –– pre ich poradenskú činnosť voči pre ich poradenskú činnosť voči 

klientom ÚPSVRklientom ÚPSVR

 Pre členov občianskych zdruţení zdravotne postihnutých Pre členov občianskych zdruţení zdravotne postihnutých –– aby boli aby boli 

informovaní v oblasti legislatívy, noviniek v oblasti technických informovaní v oblasti legislatívy, noviniek v oblasti technických 

pomôcok, adries v súvislosti s nadväzovaním nových kontaktovpomôcok, adries v súvislosti s nadväzovaním nových kontaktov



Odporúčania pre zlepšenie stavu

Respondenti vyjadrili nasledovné odporúčania:Respondenti vyjadrili nasledovné odporúčania:

 Zabezpečiť aktuálnosť informácií na webZabezpečiť aktuálnosť informácií na web--e e –– pravidelnosť uppravidelnosť up--date,date,

 Zlepšiť ovládanie stránkyZlepšiť ovládanie stránky

 Poskytnúť viac informácií o grantoch a projektoch pre zdravotne Poskytnúť viac informácií o grantoch a projektoch pre zdravotne 

postihnutýchpostihnutých

 Zabezpečiť prepojenie na iné stránkyZabezpečiť prepojenie na iné stránky


