REFERENT PRE ZRAKOVÉ POSTIHNUTIE
V PODNIKU
Pre dlhodobé zamestnanie ľudí so zrakovým postihnutím

FUNKCIA Pre aký post ?
Poznať zrakové postihnutie, aby bolo možné poskytovať lepší doprovod, lepšie radiť,
lepšie sensibilizovať, …
•

V podniku : zamestnať alebo udržať v zamestnaní ľudí so zrakovým postihnutím
(ĽZP)

•

Mimo podnik:
organizácie

byť privilegovaným spolupracovníkom pre sprostredkovateľské

TYPY ORGANIZÁCII, KDE BY SA MAL TENTO POST VYTVORIŤ
•
•
•
•
•

Podniky
Združenia
Profesné združenia
Odborové zväzy
…

CIELE
•
•

•
•
•

Podporovať (rozvíjať) zamestnávanie ľudí so zrakovým postihnutím v rámci podniku
Udržať v zamestnaní pracovníkov, u ktorých dôjde k zrakovému postihnutiu alebo sa
postih zhoršuje
Podporovať kariérny rast ľudí so zrakovým postihnutím
Informovať a sensibilizovať zamestnancov podniku
Zapojiť sa do sietí odborníkov pracujúcich na poli zrakového postihnutia

POŽADOVANÉ KOMPETENCIE
Postoje:
•
•
•
•
•

Schopnosť počúvať
Empatia
Dobrá komunikácia
Vedieť presvedčiť/presvedčivosť
Disponibilita

Zručnosti:
•
•
•
•
•

Zrakové postihnutie
Legislatívne aspekty v oblasti postihnutia
Zamestnávanie a udržanie si zamestnania osôb so zrakovým postihnutím: brzdy
a pomoc
Profesionálny rast/celoživotné vzdelávanie
Zdroje a siete, ktoré treba zmobilizovať

ÚLOHY, KTORÉ MÁ VYKONÁVAŤ
1. Sprístupniť zamestnanie pre ĽZP
•
•
•
•

Identifikovať pracovné miesta dostupné pre ĽZP
Mobilizovať pracovné tímy
Sprístupniť pracovné miesta
Poskytovať (odovzdať) informácie tímom pracovníkov
zamestnancov

poverených

výberom

2. Sensibilizovať
•
•
•

Organizovať informačné stretnutia pre pracovné kolektívy
Oboznámiť ich s poznatkami o zrakovom postihnutí a uľahčiť tak
začlenenie sa do kolektívu
V prípade potreby zapojiť špecialistov

pochopenie a

3. Zvýšiť dostupnosť pracovných miest
•
•
•
•
•
•

Kontaktovať odborníkov na dostupnosť
Vypracovať jednoduché zadávacie podmienky s presne určenými cieľmi
Zapojiť rôznych ľudí : vedúcich pracovníkov, personálne oddelenie, pracovných
lekárov, …
Byť predvídavý pri nákupe materiálu, organizácii, …
Spracovať a sledovať žiadosti o financovanie
Zbilancovať veci s daným zamestnancom so zrakovým postihnutím

4. Udržanie si pracovného miesta
•
•
•

Pomôcť zamestnancovi vyjadriť svoj problém
Kontaktovať špecialistov (pracovný lekár, personálne oddelenie, …)
Diskrétne sledovať prípad

5. Podporovať kariérny rast
•
•
•

Predvídať technický, organizačný alebo štrukturálny vývoj, ktorý môže mať dopad na
profesie alebo na potrebu vytvoriť/skvalitniť/zrušiť pracovné miesta
Pomáhať pri realizácii dostupného vzdelania a kurzov
Zabezpečiť sledovanie kariéry pracovníkov so zrakovým postihnutím

6. Podporiť tvorbu sietí
•

Zapojiť sa do existujúcej/cich alebo vytvoriť jednu alebo viaceré siete, ktoré by sa
venovali zrakovému postihnutiu (špecializované centrá, lekári, organizácie prvého
kontaktu, vzdelávacie a rekvalifikačné organizácie, miestne združenia, …)

