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Vedúci partner rozvojového partnerstva:

• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Občianske združenie

Členovia rozvojového partnerstva:

• Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ)
Nezisková organizácia

• Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania (NADSME)
Záujmové združenie právnických osôb

• Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR)
Štátna príspevková organizácia



  

Hlavný cieľ projektu:

Rozšírenie možností zamestnávania a vlastného podnikania 
nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Cieľové skupiny – dve roviny aktivít projektu:

Zamestnávateľ
– pripravený prijať 

človeka so 
zrakovým 
postihnutím - dopyt

Človek so 
zrakovým 
postihnutím
– maximálne pripraviť 

pre trh práce - 
ponuka



  

Myšlienka SIZAR:

„naše služby prepojíme a skvalitnené ich poskytneme klientovi“
(regióny Bratislava, Banská Bystrica, Prešov)

ÚNSS
príprava zrakovo 
postihnutého človeka 
pre trh práce: 

•poradenstvo
•samostatný pohyb
•sebaobsluha
•komunikačné zručnosti
•práca s počítačom
•pomôckami...

APZ
podporované 
zamestnávanie:

•hľadanie zamestnania
•udržanie pracovného 
miesta 
•monitoring a podpora na 
pracovisku...

NARMSP
Realizácia 
integrovaných 
vzdelávacích kurzov 
prístupných pre ľudí so 
zrakovým postihnutím 

•„začíname podnikať“
•„telemarketing“

IVPR
•Výskumná analýza stavu zamestnanosti a zamestnateľnosti 
zrakovo postihnutých 
•Analýza výsledkov výskumu a návrh opatrení
•Výskumné aktivity boli realizované na celom území SR



  

Monitoring klientov /2006-2008/
Zaradenie klientov do projektu SIZAR od januára 2006 do marca 2008 
(takmer 27 mesiacov)

Regióny – BA, BB, PO (i ďalších regiónov)

Práca s klientom KS ÚNSS, APZ, NARMSP

Počet klientov za celý projekt 130  /65 mužov, 65 žien/

Členenie podľa okresov:
•Bratislava 75 klientov
•Banská Bystrica 26 klientov
•Prešov 18 klientov
•ostatné kraje /KE,NR,TN,TT/ 11 klientov



  

Členenie podľa veku:
•menej ako 25 rokov  - 18 klientov
•25 až 50 rokov – 82 klientov
•viac ako 50 rokov – 30 klientov 

Členenie podľa stupňa ZP:
•nevidiaci – 23 klientov
•prakticky nevidiaci – 68 klientov
•slabozrakí – 39 klientov 

• najvyššia intenzita práce s klientmi a najvyššia úspešnosť v 
zamestnávaní bola zaznamenaná v prvom a druhom štvrťroku 2007 



  

Práca s klientmi so zrakovým postihnutím v rámci 

projektu SIZAR:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:
• Krajské strediská ÚNSS (BA,BB,PO) v rámci aktivity 6 – sociálne 
poradenstvo, sociálna rehabilitácia a sociálne služby – v priebehu 
projektu pracovali s 85 klientmi 
•Centrum technických a informačných služieb v rámci aktivity 7 – 
kurzy PC – v priebehu projektu pracovali s 22 klientmi

Agentúra podporovaného zamestnávania (BA,BB,PO): 
v rámci aktivity 5 – podporované zamestnávanie – v priebehu projektu 
pracovali s 52 klientmi 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania:
v rámci aktivity 8 – realizácia štandardných tréningových programov – v 
priebehu projektu pracovali s 25 klientmi 



  

Klienti, ktorí sa zamestnali vďaka projektu SIZAR:
•počet obsadených miest za celý projekt – 55 pracovných miest 

Zamestnania obsadzované ZP pracovníkmi (55 pracovných m.):
masér, telefonista, upratovačka, predavač, recepčná, pracovník APZ, 
kľúčiar, pomocný pracovník, brigádnik v obchodnom dome, robotník, 
právnik, editor, učiteľ, šatniar, účtovník, referent na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny

Dôvody ukončenia pracovného pomeru (z počtu 12):
uplynutie doby platnosti zmluvy, zmena práce, ukončenie pracovného 
pomeru /pri sezónnej práci/, zanechanie práce z vlastnej vôle, odchod z 
práce z dôvodu problémov na pracovisku, dôvod neznámy 

Cieľom aktivít bolo udržanie alebo zmena práce u pracujúcich 
zrakovo postihnutých klientov a zamestnanie u klientov ktorí 
nepracovali. Z počtu 130 klientov bola polovica klientov SIZAR 
pracujúcich.



  

Na projekte SIZAR sa podieľalo: 

72 realizátorov (pracovníci partnerov projektu), ktorí pracovali 
na určitej časti projektu SIZAR

32 anketárov realizujúcich 1. výskum

445 respondentov – zrakovo postihnutých účastníkov 1. 
výskumu

46 úradov práce – účastníkov 2. výskumu

250 zamestnávateľov – účastníkov 2. výskumu 



  

Nadnárodná spolupráca:

• 4 rozvojové partnerstvá z Českej republiky, Poľska a Veľkej Británie

• cieľovou skupinou každého partnerstva sú občania so zrakovým 

postihnutím 

• možnosť výmeny skúseností, nových informácií, postupov práce, 

metód...



  

Ďakujem za pozornosť

Kontakty:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava

Karolína Lapošová
k.laposova@unss.sk

www.unss.sk
www.sizar-vision.sk
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