
Ústretovosť služieb Ústretovosť služieb 

poskytovaných úradmi poskytovaných úradmi 

PSVR  občanom so ZPPSVR  občanom so ZP

Vybrané problémové okruhy z výskumu „Verejné Vybrané problémové okruhy z výskumu „Verejné 
služby zamestnanosti  a občania s zdravotným / služby zamestnanosti  a občania s zdravotným / 

zrakovým postihnutím“ zrakovým postihnutím“ 

IVPR 2007IVPR 2007



Evokované problémové oblastiEvokované problémové oblasti

 Ako sú úrady PSVR  pripravené poskytovať  a zabezpečovať Ako sú úrady PSVR  pripravené poskytovať  a zabezpečovať 

služby občanom so ZPslužby občanom so ZP

 Ako hodnotia úradyPSVR možnosti poskytovať služby Ako hodnotia úradyPSVR možnosti poskytovať služby 

zamestnanosti klientom s rozličnými druhmi zdravotného zamestnanosti klientom s rozličnými druhmi zdravotného 

handicapu( prístup a dostupnosť služieb)handicapu( prístup a dostupnosť služieb)

 Ako sú nastavené úrady PSVR na poskytovanie služieb Ako sú nastavené úrady PSVR na poskytovanie služieb 

zamestnanosti občanom so zrakovým postihnutímzamestnanosti občanom so zrakovým postihnutím

 Námety na optimalizáciu systémuNámety na optimalizáciu systému



Pripravenosť úradov PSVR poskytovať 

a zabezpečovať služby zamestnanosti občanom  so ZP - vybrané charakteristiky

Počet občanov so ZP vPočet občanov so ZP v evidencii  úradov evidencii  úradov 

PSVR PSVR 

99 832 ( máj 2007 ,údaje UPSVAR)832 ( máj 2007 ,údaje UPSVAR)

Podiel občanov so ZP na celkovom počte Podiel občanov so ZP na celkovom počte 

evidovaných UoZevidovaných UoZ 3,9%3,9%

Podiel zrakovo postihnutých občanov na Podiel zrakovo postihnutých občanov na 

celkovom počte UoZ so ZPcelkovom počte UoZ so ZP 1,86%1,86%

Priemerný  mesačný počet klientov so ZP Priemerný  mesačný počet klientov so ZP 

na pracovníka odd. sprostredkovania na pracovníka odd. sprostredkovania 

(odhad(odhad))

9292

Zabezpečenie sprostredkovania Zabezpečenie sprostredkovania 

zamestnania pre UoZ so ZP zamestnania pre UoZ so ZP 

--osobitne vyčlenený pracovník oddelenia    osobitne vyčlenený pracovník oddelenia    

sprostredkovania (73,9%)sprostredkovania (73,9%)

--nemajú osobitne vyčleneného pracovníka   nemajú osobitne vyčleneného pracovníka   

(26,1%)(26,1%)

Zabezpečený bezbariérový prístupZabezpečený bezbariérový prístup 80,4% úradov PSVR80,4% úradov PSVR

Spolupráca s APZSpolupráca s APZ 21,8%   pravidelne21,8%   pravidelne

47,8%   občas47,8%   občas

30,4%   nespolupracujú30,4%   nespolupracujú



Druhy zdravotného postihnutia  a vnímanie možností Druhy zdravotného postihnutia  a vnímanie možností 

poskytovania informačných a poradenských služiebposkytovania informačných a poradenských služieb

Veľmi problémovéVeľmi problémové

problémovéproblémové bezproblémovébezproblémové

telesnételesné 4,3%4,3% 21,7%21,7% 73,9%73,9%

mentálne mentálne 21,7%21,7% 21,7%21,7% 47,8%47,8%

zrakovézrakové 8,7%8,7% 30,4%30,4% 56,5%56,5%

sluchovésluchové 8,7%8,7% 26,1%26,1% 65,2%65,2%

psychicképsychické 19,6%19,6% 32,6%32,6% 45,7%45,7%

kombinovanékombinované 13,0%13,0% 32,6%32,6% 43,5%43,5%



Zabezpečenie prístupu k informáciám o službách Zabezpečenie prístupu k informáciám o službách 

zamestnanosti pre zrakovo postihnutých klientovzamestnanosti pre zrakovo postihnutých klientov

 spoliehajú sa na osobnú aktivitu občanov so zrakovým spoliehajú sa na osobnú aktivitu občanov so zrakovým 

postihnutím  (67,4%)postihnutím  (67,4%)

 v rámci informačnej stratégie využívajú mediálne kanále v rámci informačnej stratégie využívajú mediálne kanále 

regionálneho vysielania vregionálneho vysielania v rozhlase, pre zdravotne postihnutých rozhlase, pre zdravotne postihnutých 

občanov (56,5%)občanov (56,5%)

 zabezpečujú transfér informácii ozabezpečujú transfér informácii o službách , ktoré poskytuje službách , ktoré poskytuje 

úradPSVR cez krajské strediská pre zrakovo postihnutých úradPSVR cez krajské strediská pre zrakovo postihnutých 

občanov, prípadne iné subjekty (28,3)občanov, prípadne iné subjekty (28,3)

 Iné formy sprostredkovania informácii( 28,3%) Iné formy sprostredkovania informácii( 28,3%) -- individuálny individuálny 

prístup, skupinové stretnutia, osobný asistentprístup, skupinové stretnutia, osobný asistent



Zabezpečenie prístupu  a dostupnosti služieb Zabezpečenie prístupu  a dostupnosti služieb 

zamestnanosti pre zrakovo postihnutých klientovzamestnanosti pre zrakovo postihnutých klientov

 vyčlenený pracovník, ktorý sa ujme klienta so zrakovým vyčlenený pracovník, ktorý sa ujme klienta so zrakovým 
postihnutím  a je schopný poskytnúť osobnú asistenciu postihnutím  a je schopný poskytnúť osobnú asistenciu 
, ktorá zodpovedá jeho potrebám (67,4%), ktorá zodpovedá jeho potrebám (67,4%)

 spoliehajú sa na to , že nevidiaci klient navštívi úrad spoliehajú sa na to , že nevidiaci klient navštívi úrad 
ss osobným asistentom (19,5%)osobným asistentom (19,5%)

 úrad je vybavený kompenzačnými pomôckami  a úrad je vybavený kompenzačnými pomôckami  a 
pomocnými zariadeniami ako sú materiály so zväčšenou pomocnými zariadeniami ako sú materiály so zväčšenou 
tlačou zvukové nahrávky čítacia lupa, prípadne počítač s tlačou zvukové nahrávky čítacia lupa, prípadne počítač s 
hlasovým výstupom hlasovým výstupom 

( 3 úradyPSVR)( 3 úradyPSVR)



Námety a návrhy na optimalizáciu systémuNámety a návrhy na optimalizáciu systému

vo vybraných oblastiachvo vybraných oblastiach

V oblasti komunikačnej stratégie a informovanostiV oblasti komunikačnej stratégie a informovanosti

 Zabezpečenie lepšej informovanosti a osvety verejnosti o občanoch so ZP; Zabezpečenie lepšej informovanosti a osvety verejnosti o občanoch so ZP; 

organizovanie propagačných kampaní na odbúravanie predsudkov, širšie organizovanie propagačných kampaní na odbúravanie predsudkov, širšie 

informovanie zamestnávateľov o existujúcich nástrojoch AOTP na podporu informovanie zamestnávateľov o existujúcich nástrojoch AOTP na podporu 

zamestnávania OZPzamestnávania OZP

V oblasti práce s UoZ so ZPV oblasti práce s UoZ so ZP

 Rozšírenie priestoru pre prácu  s OZP ; individuálny prístup Rozšírenie priestoru pre prácu  s OZP ; individuálny prístup 

 Zabezpečenie tlmočníckeho servisu pri poskytovaní služieb UoZ so Zabezpečenie tlmočníckeho servisu pri poskytovaní služieb UoZ so 

sluchovým postihnutímsluchovým postihnutím

 vybavenie úradov pomôckami(kompenzačné pomôcky a pomocné vybavenie úradov pomôckami(kompenzačné pomôcky a pomocné 

technológie ) na prekonanie fyzických, mentálnych bariér technológie ) na prekonanie fyzických, mentálnych bariér 


