Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých, Kasárenská 16, 054 01 L E V O Č A

Ponukový list

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči je zriadené Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a je jedinou inštitúciou v našej republike, ktorá poskytuje pracovnú
rehabilitáciu a rekvalifikáciu dospelým zrakovo handicapovaných vo veku od 18 - 62 rokov
podľa § 95 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Rehabilitáciu, vzdelávanie a prípravu pre trh práce poskytuje zrakovo postihnutým
občanom, ktorí sa pracovne neuplatnili v rámci svojej získanej odbornej spôsobilosti podľa § 37
a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 9 a § 46 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Pre prijatie do Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči /RSZP
Levoča/ je potrebné zaslať žiadosť, ktorú na vyžiadanie zašle RSZP alebo na www.rszp.sk.
K žiadosti je potrebné pripojiť
- vyjadrenie očného lekára
- odporučenie praktického /obvodného/ lekára - na tlačive žiadosti
- odporučenie psychológa /v prípade, že nemáte psychologické vyšetrenie, môžete ho dodatočne
absolvovať u nás/
- rozhodnutie posudkovej komisie Sociálnej poisťovne o miere poklesu vykonávať
zárobkovú činnosť v % /prípadne inej/.
Bez týchto potrebných dokladov nie je možné rozhodovať o prijatí alebo neprijatí do RSZP.

Kurzy RSZP
Kurz „Základnej sociálnej rehabilitácie“
Trvá 5 mesiacov s nástupom v septembri a februári. Je zameraný na výcvik základných zručností
nevyhnutných pre zrakovo postihnutého človeka. Obsahuje: nácvik priestorovej orientácie a
samostatného pohybu, čítanie a písanie bodového písma, písanie na stroji, cvičenia v sebaobsluhe,
kompenzácia zraku tyflotechnikou, sociálno - právna starostlivosť, odborné semináre a iné. V
priebehu kurzu sa venuje veľká pozornosť aj príprave na úspešné zvládnutie následných kurzov
pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie.
Podmienkou pre prijatie do následných rekvalifikačných kurzov je absolvovanie
základného kurzu a úspešné zvládnutie prijímacích skúšok. Každý kurz je ukončený
komisionálnymi záverečnými skúškami z teoretickej a praktickej časti. Na základe akreditácie je
vydávané osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Kurz „Informačné technológie pre zrakovo postihnutých“
10 - mesačný kurz zameraný na zvládnutie samostatnej práce s osobným počítačom pomocou
zvukových a hmatových výstupov alebo zväčšovacích programov. Do obsahovej náplne sú
zaradené: operačný systém Windows, MS Office (Word, Excel), špeciálne programy pre zrakovo
postihnutých, práca s internetom.

Kurz „Klasická masáž“
Je 9 - mesačný kurz so zameraním na teoretické a praktické zvládnutie klasickej masáže. Učivo
je zamerané hlavne na oblasť somatológie, anatómie a fyziológie pohybového ústrojenstva,
fyziatrie a balneológie, liečebnej TV.

Kurz „Športový masér“
Nadväzuje na kurz klasická masáž v trvaní 1 mesiac. Je zameraný na techniky športovej masáže.
Obsahuje odborné predmety : masáž, funkčná anatómia svalového systému, fyziológia telesných
cvičení a odborná prax.

„Košikársky kurz“
10 - mesačný kurz. Absolventi si osvoja praktické postupy a technológie pri výrobe rôznych
košikárskych výrobkov z prútia a iného košikárskeho materiálu napr. podnosy, košíky darčekové,
nákupné, hubárske, odpadkové i koše na bielizeň a opletať fľaše či demižóny.

„Kartonážnicky kurz“
10 - mesačný kurz zameraný na zvládnutie pracovných metód a postupov výrobnej technológie
kartonážnických výrobkov - krabíc, kaziet, obalov a puzdier. Na tento kurz nadväzuje
5 - mesačný kurz „Galantérnej kartonáže“ zameraný na textilné a kožené výrobky.

Kurz „Keramika“
10 - mesačný kurz. Absolventi získajú manuálne zručnosti na výrobu a vonkajšiu úpravu
rôznych výrobkov z keramickej hliny. Ovládajú jednotlivé technologické postupy výroby
keramických výrobkov a práce spojené s prípravou keramickej hliny, opracovania, tvarovania,
sušenia, vypaľovania a zdobenia rôznych výrobkov z keramiky. Získané teoretické a praktické
skúsenosti so spracovaním keramických materiálov vedia využiť pri zhotovení keramického
výrobku.
Kurzy pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie poskytujú zrakovo postihnutým občanom
možnosť opätovného pracovného uplatnenia. Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
má dobré skúsenosti aj pri realizácii individuálnych rehabilitačných programov pre prípravu na
stredoškolské i vysokoškolské štúdium, využívanie elektronických kompenzačných pomôcok a
pracovné uplatnenie v niektorých pôvodných povolaniach i v niektorých nových dostupných
pracovných možnostiach.
Pobyt v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých je bezplatný, náklady na
rehabilitáciu a rekvalifikáciu zrakovo postihnutých sú plne hradené Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Termíny nástupu: február a september.
Forma kurzu: denné štúdium.
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