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PORADENSKO−INFORMAÈNÉ CENTRUM PRE OBÈANOV SO
ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Vrámci projektu "Podpora zamestnávania obèanov so zdravotným posti−
hnutím" bolo pri úradoch PSVaR v Spišskej Novej Vsi, v Rimavskej
Sobote a v Prievidzi vybudované PORADENSKO−INFORMAÈNÉ CENTRUM

PRE OBÈANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM. O jeho úlohách sme sa
porozprávali s Mgr. Celestínom Èernákom, riadite¾om ÚPSVaR.
Aké je postavenie PIC, kto je jeho cie¾ová skupina a aké boli dôvody zriadenia
PIC?

PIC je Úèelové zariadenie, resp. špecializované pracovisko Odboru slu�ieb
zamestnanosti, ktorého cie¾ovou skupinou sú hlavne obèania so zdravotným
postihnutím a zamestnávatelia. Medzi hlavné dôvody mô�eme zaradi� poten−
ciál klientov v regióne Prievidza (poèetnos�, štruktúra), Špecifické potreby a
problémy cie¾ovej skupiny a ambíciu ÚPSVaR skvalitòova� slu�by zamest−
nanosti.
Èo všetko rámci projektu ÚPSVaR u� zabezpeèil a aké slu�by PIC poskytuje?

Doteraz sme zabezpeèili vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu stavebných a rekonštrukèných prác, vybave−
nie a zariadenie PIC a publicitu. PIC zabezpeèuje kvalitné, komplexné a špecializované odborné poradenské slu�by, sociál−
no−psychologickú a lekársku podporu (príle�itostnú intervenciu krízy), analýzu po�iadaviek a schopností klienta za úèelom
výberu vhodného pracovného miesta.
Èo PIC ponúka svojim klientom a aké sú jeho ciele?

V prvom rade je to prieskum trhu pracovných miest pre obèanov so zdravotným postihnutím a výber zamestnancov pod¾a
po�iadaviek zamestnávate¾ov, rozvoj zruèností a sociálnych kompetencií potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, pomoc
pri formovaní sebadôvery, rozvíjaní k¾úèových kvalifikácií prostredníctvom aktivizácie a motivácie klienta, cie¾om PIC bude
vytvorenie podmienok pre lepšiu prístupnos� osôb so zdravotným postihnutím k slu�bám zamestnanosti, zabezpeèenie sys−
tému integrovaných slu�ieb pre zamestnávate¾ov, zvýšenie kvality kultúrneho povedomia širšej, nielen zamestnávate¾skej
verejnosti vo vz�ahu k osobám so zdravotným postihnutím
Ako chcete dosiahnu� svoj cie¾?

Tento nároèný cie¾ chceme dosiahnu� cieleným odborným poradenstvom, klientovo orientovaným prístupom, relevant−
nými informáciami, vyu�ívaním moderných informaèných zdrojov a diagnostických pomôcok, iniciovaním spolupráce so
všetkými subjektami, participujúcimi na riešení situácie obèanov so zdravotným postihnutím.

Ïakujem za rozhovor

Osemroèné gymnázium −
príle�itos� pre štvrtákov

Gymnázi−
u m

Ivana Bellu v
H a n d l o v e j
oznamuje záujemcom o štúdium v
osemroènom odbore, �e prípravné
kurzy z matematiky sa konajú
pravidelne ka�dý druhý štvrtok.
Najbli�šie stretnutie je 2. marca
2006 o 14,30 hod. v budove gym−
názia. Kurzy sú bezplatné a okrem
matematickej prípravy poskytujú
úèastníkom mo�nos� zoznámi� sa s
gymnaziálnym prostredím, �iakmi a
uèite¾mi. Príïte si vyskúša� svoje
matematické schopnosti a urèite sa
Vám u nás zapáèi!
Akéko¾vek informácie Vám ochotne
poskytneme. 
Kontakty: 046/5475336, 0905 565
727   FAX : 046/5475843
E−MAIL :
gymhandl@gymnovha .edu .sk
www.gymnovha.edu.sk

RNDr. Gabriela Fuseková
riadite¾ka školy

Zaujímavé znaèky

Na turistickom chodníku  do
Kunešova sme si všimli zaují−
mavé turistické znaèenie,

ktoré dokazuje pravidlo, �e keï sa
nieèo robí “od stola”, nikdy to
nedopadne dobre. Ako inak si
vysvetli� osadenie nových turistick−
ých znaèiek chrbtom k turistickému
chodníku. Nu�, zase máme raritu
ktorú nám  mô�u ostatní závidie�.

V. Horváth

Riadite¾ ÚPSVaR, Mgr. Celestín Èernák


