
 

 

 

 Zdá sa vám, že má vaše dieťa problémy pri učení, že 

robí zbytočné chyby a zažíva v škole často 

neúspech? 

 Nechce vaše dieťa chodiť do školy? 

 Nedarí sa vášmu dieťaťu rešpektovať školský 

poriadok? 

 Prežíva vaše dieťa ťažké obdobie, prípadne výrazné 

sklamania a chodí nerado do školy? 

 Nedarí sa vám doma vzájomne sa dohovoriť 

a rešpektovať? 

 Nedodržuje vaše dieťa stanovené rodinné pravidlá? 

 Má vaše dieťa problémy so spolužiakmi či 

kamarátmi? 

 Máte podozrenie, že vaše dieťa je ohrozené 

závislosťou? 

 Nevie si vaše dieťa vybrať vhodnú strednú školu? 

 Ak sa vyskytol vo vzťahu medzi vašim dieťaťom 

a vami problém, ktorý sa vám nedarí riešiť, nebojte 

sa vyhľadať naše služby. 

  

 

Poskytujeme 

PSYCHOLOGICKÚ 

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ 

DIAGNOSTICKÚ 

VÝCHOVNÚ 

PORADENSKÚ 

PREVENTÍVNU STAROSTLIVOSŤ 

a to najmä v oblasti optimalizácie  osobnostného, 

vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti 

o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického 

vývinu a porúch správania. 

 

041/433 41 81 

Kukučínova 162 Čadca 

www.poradnacadca.sk

www.camip.sk  

ppcadca@stonline.sk 

http://www.poradnacadca.sk/
http://www.poradnacadca.sk/
http://www.camip.sk/
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Poskytujeme odborné poradenské služby 

klientom, rodičom detí, resp. ich zákonným 

zástupcom, základným školám, materským 

školám a stredným školám v regióne svojej 

pôsobnosti. 

Klientmi nášho centra sú deti a mládež až po 

ukončenie prípravy na povolanie. 

Našim cieľom je poskytovať klientom 

a partnerom komplexné a kvalitné odborné 

poradenské služby. 

 

 

CPPPaP v Čadci sa venuje kariérovému poradenstvu pre žiakov 

v okrese Čadca. Na základe praktických skúseností bol 

zostavený Čadčiansky model interaktívneho profesijného 

poradenstva – CAMIP, ktorý je zložený z piatich modulov, 

z ktorých najznámejšie sú Dni voľby povolania a Cezhraničný 

veľtrh. 

Model CAMIP bol prezentovaný na svetovom kongrese 

kariérového poradenstva Career Guidance 2010, zároveň je 

prezentovaný nielen na slovenských ale i zahraničných 

konferenciách a seminároch, pričom skúsenosti získané počas 

fungovania projektu sú odovzdávané psychologickým 

poradniam po celom Slovensku. Model CAMIP získal viacero 

ocenení: Čestné uznanie za Kariérové poradenstvo 2010, 

ocenenie za internetovú stránku v súťaži Kariérové 

poradenstvo 2011, Národná cena kariérového poradenstva 

2012, Innovative Practices for New Skillls, Belehrad 2017, 

KOMPOSYT – CAMIP odporúčaný ako príklad dobrej praxe 

 


