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1. Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb
Riešenie problematiky poskytovania kvalitnej sociálnej služby je jednou s dôležitých oblastí
poskytovateľov sociálnych služieb. Každé zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby sa
vyznačuje určitými špecifickými rysmi, na ktorých sa podieľa umiestnenie v zemepisnom
a spoločenskom prostredí, história zariadenia, skladba prijímateľov. Preto každá prevádzka je
osobitá a odlišná od ostatných. Rozdielne sú aj podmienky pre realizáciu zmien v závislosti
od druhu poskytovanej sociálnej služby. Je nutnosťou, aby poskytované sociálne služby
vychádzali z potrieb spoločnosti, ale zároveň boli poskytované s dôrazom na individuálne
potreby prijímateľov sociálnych služieb. Tým pádom sociálna služba zachováva a rozvíja
dôstojný život tých, ktorí ju potrebujú, vytvára u nich pocit bezpečia a istoty.
Poskytovateľ sociálnej služby musí mať jasno v stratégii poskytovania sociálnej služby.
Táto stratégia musí odpovedať na otázku, čo sa dnes všeobecne očakáva od dobrej sociálnej
služby (rozsah poskytovaných služieb, uprednostnenie niektorých druhov služieb s ohľadom
na kvalitu a minimálne personálne štandardy vyplývajúce zo sociálnej alebo zdravotníckej
legislatívy a iné).
Centrum sociálnych služieb Prameň Dolný Kubín je moderné nízkokokapacitné
zariadenie s poskytovanou ambulantnou sociálnou službou a pobytovou sociálnou službou
formou týždenného pobytu, s kapacitou 42 prijímateľov sociálnej služby bez vekového
obmedzenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Zariadenie bolo dané do prevádzky 17.
septembra 1993 - vtedy pod názvom Stredisko sociálnej starostlivosti. Zriaďovateľom bol
Okresný úrad v Dolnom Kubíne.
Od 24. 7. 1996 bol zriaďovateľom Krajský úrad v Žiline a od 1. 7. 1998 bolo zariadenie
novou zriaďovacou listinou Krajského úradu v Žiline premenované na Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých.
Od 1.1.2004 je zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj v Žiline, ktorý metodicky
usmerňuje a kontroluje jeho činnosť.
Podľa zákona 448/2008 Z.z. sa menil názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a od
1.3.2016 na Centrum sociálnych služieb Prameň.
CSS je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Štatutárnym
orgánom v majetko-právnych veciach týkajúcich sa spravovaného majetku, pracovnoprávnych vzťahov a činností zariadenia je riaditeľ zariadenia. Financovanie je zabezpečované
prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja.
Nevyhnutnú sociálnu, výchovnú, zdravotnú a ďalšiu starostlivosť poskytuje obyvateľom
personál v počte 34 pracovníkov:
1 riaditeľ
1 ekonómka
1 účtovník
1 mzdová účtovníčka, hospodárka
1 sociálna pracovníčka
8 pracovníkov výchovného úseku
9 zdravotníckych pracovníkov
10 pracovníkov stravovacej prevádzky
1 šička, práčka
1 údržbár, vodič
V zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov sú poskytované sociálne
služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytuje
prijímateľom sociálnej služby odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia. Poskytuje
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prijímateľom sociálnej služby obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie. Poskytuje a zabezpečuje ďalšie činnosti: záujmovú činnosť a
vzdelávanie. Vzdelávaciu činnosť v značnej miere zabezpečuje Spojená škola, ktorá má
sídlo v zariadení. Jej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Žiline a pracovníci (špeciálni
pedagógovia) sú pracovníkmi rezortu školstva.
Zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3,
(podľa Z.z. č. 448/2008, § 38).
Sídlo poskytovateľa sociálnych služieb (ďalej len C SS) sa nachádza blízko
hlavného centra mesta Dolný Kubín, na ulici Matúškovej č. 1631. Je verejným
poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 485/2013 Z.z., rozpočtovou
organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V poradovníku žiadateľov o umiestnenie
resp. poskytovanie sociálnej služby t.č. neevidujeme žiadnu žiadosť. CSS je moderné,
nízkokapacitné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby ambulantnou a pobytovou formou
(denný a týždenný pobyt).
Centrum sociálnych služieb poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov
sociálnych služieb s telesným postihnutím, s telesným postihnutím a duševnými poruchami a
poruchami správania. V absolútnej prevahe je zastúpená detská mozgová obrna v rôznych
formách v závislosti od veku a stupňa vývinu, ďalej dominuje porucha hybnosti a mentálne
postihnutie od ľahkého po najťažší stupeň (viď štruktúra prijímateľov sociálnej služby).
Postavenie - pozícia nášho zariadenia v rámci poskytovateľov sociálnej služby
Žilinského samosprávneho kraja sa trochu odlišuje od ostatných zariadení a to najmä v tom,
že vzdelávanie pre našich prijímateľov sociálnej služby zabezpečuje Špeciálna základná
škola, ktorá má sídlo v našom zariadení.
Ďalšie špecifiká nášho zariadenia:
- intenzívne sa venujeme klientom (prijímateľom sociálnej služby)
s diagnózou autizmus,
- máme vytvorenú osobitnú výchovnú skupinu pre týchto klientov,
- máme vytvorenú špeciálnu triedu na vzdelávanie týchto klientov v rámci
ŠZŠ (špeciálnej základnej školy),
- v našom zariadení a Zariadení núdzového bývania a útulku,
poskytujeme komplexné sociálne poradenstvo našimi zamestnancami.
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení je zamerané na napĺňanie podmienok kvality
poskytovaných sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy s dôrazom na individuálne
potreby prijímateľov. Zámerom ďalej je poskytovanie takej pomoci a podpory, ktorá by im
umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života,
podpora prirodzených vzťahov klientov, udržiavanie kontaktov so spoločenským prostredím,
pomoc pri každodennom živote, zabránenie sociálneho vylúčenia z dôvodu telesného,
zmyslového, zdravotného postihnutia, vytváranie priestoru pre sebarealizáciu podľa
schopností a možností prijímateľov. V oblasti riadenia sa zameriavame na skvalitnenie
plnenia pracovných povinností pracovníkov v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej
starostlivosti, na poskytnutie odbornej pomoci odborníkov, tvorbou vhodných pracovných
podmienok pre výkon kvalitnej práce, vypracovaním systému oceňovania pracovníkov
(finančná odmena, zvyšovanie kvalifikácie, zabezpečenie školení), kontrolou pracovníkov na
pracoviskách a využívanie pracovného času. Odborné činnosti sa orientujú na sociálne
poradenstvo s ohľadom k mentálnym a intelektuálnym schopnostiam prijímateľov, tvorbou
príležitostí k tomu, aby prijímatelia sociálnej služby mohli byť sami sebou ( rešpektovanie ich
potrieb a názorov, ochrana osobnej slobody).

4

Sociálne služby musia rešpektovať právo detí a ľudí so zdravotným postihnutím najmä na:
- nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti tak, aby mali možnosť zvoliť si
miesto pobytu, ako aj to, kde a s kým budú žiť, na rovnakom základe s ostatnými, a
aby neboli nútení žiť v určitom prostredí. Aby mali prístup k celému spektru podporných
služieb, či už domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných služieb
vrátane osobnej pomoci, nevyhnutných pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie
sa do nej a na zabránenie izolácie alebo segregácie v spoločnosti.
- rešpektovanie domova a rodiny –poskytnutie primeranej pomoci pri výkone ich
povinností spojených s výchovou detí. Zabezpečenie, aby deti so zdravotným
postihnutím mali rovnaké práva, pokiaľ ide o život v rodinnom prostredí.
- habilitáciu a rehabilitáciu –vytvoriť účinné a primerané opatrenia, a to aj cestou
vzájomnej podpory ľudí so zdravotným postihnutím, aby umožnili osobám so
zdravotným postihnutím dosiahnuť a udržať si maximálnu možnú samostatnosť, uplatniť
v plnej miere telesné, duševné, sociálne a profesijné schopnosti a dosiahnuť plné
začlenenie a zapojenie do všetkých oblastí života.
- osobnú mobilitu - najmä uľahčenie prístupu ku kvalitným pomôckam na mobilitu,
zariadeniam, podporným technológiám a k rôznym formám asistencie a k
sprostredkovateľom, a to aj zabezpečením ich finančnej dostupnosti.
- účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe s cieľom
umožniť zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými, na rekreačných, záujmových
a športových aktivitách.
2. Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb, outcourcing (externé
obstarávanie predtým interne vykonaných výkonov – jednotlivé procesy
vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca )
Zabezpečované sú jednak na základe vlastných (interných) podmienok možností a našimi zamestnancami. Jedná sa najmä o prípravu stravy, vrátane všetkých
druhov diét, čistenie, upratovanie, dezinfekcia, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne
resp. zhotovovanie nových pomôcok z textilu, oprava a údržba strojových a
vodárenských zariadení, zabezpečovanie dopravy, udržiavanie čistoty a poriadku v
exteriéri a interiéri budovy, relaxačno-oddychovej zóne a pod. Ďalšie činnosti prevádzkové podmienky sú zabezpečované dodávateľský - externými dodávateľmi.
Zmluvne máme zabezpečené:
- dodávky tepla od firmy TEHOS, s.r.o., Dolný Kubín pre DSS,
- dodávky elektrickej energie od firmy Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina,
- dodávky plynu od firmy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava,
- dodávky vody od firmy Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín,
- odvoz komunálneho odpadu od Mesta Dolný Kubín.
Dodávateľsky, zmluvne máme ďalej zabezpečené odborné prehliadky, opravy a revízie
výťahov, plynospotrebičov, elektrospotrebičov, bleskozvodov, hasiacich prístrojov a
hydrantov, dezinsekčné a deratizačné práce, ciachovanie váh a závaží, výkon prác v
oblasti BOZP a PO (bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany) vrátane školení
zamestnancov z oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. Všetky
dodávateľsky vykonávané služby a dodávky tovaru sú ošetrené riadnymi zmluvami
vrátane so všetkými dodávateľmi, v zmysle zákona NRSR č. 25/2006 Z.z. o verejnom

5

obstarávaní a smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach ŽSK a
organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Našou snahou je vždy dohodnúť s
dodávateľom tovaru alebo služby čo najvýhodnejšiu cenu a najlepšiu kvalitu. Máme
zato, že sa nám to darí.
Aj napriek tomu, že prevádzkové podmienky, stav budov sú dobré, takmer
každý rozpočtový rok ich zdokonaľujeme, zlepšujeme vybavenie zariadenia a
inovujeme prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb.
3. Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

CSS Prameň, pracovisko Matúškova 1631, Dolný Kubín má celkovú kapacitu 42 miest,
z toho 19 miest pobytová forma a 23 miest ambulantná forma pobytu. K 31.12.2017 bola
sociálna služba poskytovaná 46 prijímateľom., z toho 17 prijímateľom bola sociálna služba
poskytovaná týždennou pobytovou formou a 29 prijímateľom ambulantnou formou.
Rozdelenie prijímateľov sociálnych služieb podľa pohlavia, formy pobytu, veku, mobility ako
aj diagnostickej skladby uvádzame v nižšie uvedených tabuľkách.
Rozdelenie PSS podľa pohlavia a formy pobytu – priemerný počet PSS
Celkový počet prijímateľov sociálnej služby
Chlapci
Deti
Dievčatá
Muži
Dospelí
Ženy
Pobytová - týždenná
Forma sociálnej služby
Ambulantná

46
8
5
21
12
17
29

Prijímatelia soc. služby
8

12

5
21

6

chlapci
dievčatá
muži
ženy

Forma sociálnej služby

17

týždenná
ambulantná

29

Rozdelenie podľa veku

6 -9 r
4

Počet prijímateľov
sociálnej služby

10 - 14 r
5

VEK
15-18 r 19 - 25 r 26-39 r
4
16
14

40 -62 r
3

Rozdelenie podľa veku

14

34
16

5

6-9 r.

4

10-14 r.
15-18 r.
19-25 r.
26-39 r.
40-62 r.

Rozdelenie PSS podľa mobility
Forma poskytovanej SS
Týždenná pobytová SS
Ambulantná SS

7

Deti
Dospelí
Deti
Dospelí

Mobilní
4
4
8
11

Imobilní
0
9
1
9

týždenná PF

0

4

9

deti mobilné
deti imob.

4

dospelí mobilní
dospelí imobilní

ambulantná forma

8

9

deti mobilné
deti imobilné

11

1

dospelí mobilní
dospelí imobilní

Rozdelenie PSS podľa prevažujúcich diagnóz
Diagnóza
DMO - Detská mozgová obrna
Mentálna retardácia
Morbus Down
Autizmus
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Počet prijímateľov SS
22
12
6
6

6

6

diagnóza

22
12

DMO
Mentálna retard.
Morbus Down
Autizmus

4. Personálne podmienky a organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnych služieb
Personálne podmienky v Centre sociálnych služieb PRAMEŇ boli zabezpečené na dobrej
úrovni. V zariadení pracovalo celkom 43 zamestnancov, z toho v Domove sociálnych služieb
38, v Zariadení núdzového bývania 2,5 a v Útulku 2,5 zamestnanca.
Všetci zamestnanci z hľadiska odbornosti spĺňali požadované kvalifikačné predpoklady. Počet
zamestnancov zodpovedal požadovanému počtu v jednotlivých zariadeniach aj na
jednotlivých úsekoch. Z celkového počtu zamestnancov počet odborných zamestnancov
predstavoval 75%.
Organizačná štruktúra poskytovateľa sociálnej služby (viď príloha) zahŕňa dve zariadenia
(DSS, ZNB - Útulok). Podmienky pre výkon práce (priestorové, materiálne, vybavenie
pracovísk, finančné zabezpečenie, starostlivosti o zamestnancov) sú na veľmi dobrej úrovni.
Stravovacia prevádzka v DSS zabezpečuje stravovanie
PSS, zamestnancom
zariadenia, ako aj cudzím stravníkom a to pre Zariadenie pre seniorov a DSS Dolný Kubín.
Stravovacia prevádzka je uzavretý typ stravovania so stanovenými stravnými jednotkami,
ktorý sa riadi
požiadavkami správnej výživy a súborom hygienicko-epidemiologických
požiadaviek (HCCP).
Kolektív 10-tich zamestnancov riadi vedúca stravovania - diétna sestra, v kumulovanej
funkcii. Vedúca a hospodár stravovacej prevádzky pracujú na dopoludňajšej zmene, 8
kuchárov sa strieda v dvojzmennej prevádzke nepretržite (soboty, nedele, sviatky). Prípravu
pokrmov pre cca 160 ľudí realizujeme v modernej, technologicky a materiálne dobre
vybavenej kuchyni. Jej súčasťou sú plynové a elektrické spotrebiče (pece, kotly, panva),
krájače, roboty, mixéry, 2 konvektomaty. Pripravuje sa racionálna strava, ale aj šetriaca,
diabetická, neslaná a nízko bielkovinová diéta. Skladovacie priestory sú pri kuchyni,
disponujú suchým a chladným skladom, chladiacimi boxami, chladničkami a mrazničkami.
Hotové jedlá rozdeľujú - porciujú zamestnanci kuchyne, vydávajú ich v súčinnosti so
zdravotníckym personálom.
Personál
kuchyne je pravidelne školený o zdravotných rizikách pri nedodržaní
technologických postupov, či porušení pravidiel osobnej hygieny o dodržiavaní bezpečnosti
pri práci a protipožiarnej ochrane.
V roku 2017 boli uzatvorené hospodárske zmluvy na dodávanie potravinárskeho tovaru
s nasledovnými dodávateľmi.:
CBA Verex a.s. Liprovský Mikuláš, , INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Anton Skurčák Oravská
Polhora, ORAVA –MILK záujmové združenie Leštiny, Pekárne a cukrárne Rusina, s.r.o.,
Dolný Kubín.
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Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu bola uzatvorená so
spracovateľom COR Waste s.r.o. Dolný Kubín.
5. Poskytovanie sociálnych služieb
V roku 2017 sme v CSS Prameň poskytovali sociálne služby v rozsahu stanovenom
zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
v CSS Prameň sme v roku 2017 poskytovali:
-

sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, konkrétne službu včasnej intervencie.
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku, ktoré poskytujeme v rámci domova sociálnych služieb.

Služba včasnej intervencie
Službu včasnej intervencie poskytujeme od 6.11.2015. Táto služba predstavuje pomoc
rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku od
0-7 rokov .
Službu včasnej intervencie sme v roku 2017 poskytovali terénnou a ambulantnou formou.
Formu poskytovanej služby volíme podľa potrieb a požiadaviek rodičov a ich detí.
Terénna sociálna služba prebieha spravidla v rodinnom prostredí dieťaťa a jeho rodiny,
ambulantná forma prebieha v priestoroch CSS Prameň, kde je služba realizovaná
v miestnostiach vybavených didaktickými pomôckami a v rehabilitačných priestoroch, kde sa
dieťaťu venuje sociálny pracovník, špeciálny pedagóg a fyzioterapeut pod vedením vedúcej
sestry. V tomto roku sme zriadili novú terapeuticko-relaxačnú miestnosť Snoezelen, ktorá
sa často využíva pri poskytovaní služby včasnej intervencie.
V roku 2017 bola služba včasnej intervencie poskytovaná 4 rodinám v celkovom počte 350
hodín. Služba bola primárne zameraná na rehabilitačnú činnosť, masáže, perličkové kúpele,
bazálnu stimuláciu pre deti, ako aj na poradenstvo pre rodičov.
Domov sociálnych služieb
V DSS sme počas roka v zmysle citovaného zákona poskytovali odborné, obslužné a ďalšie
činnosti 46 prijímateľom sociálnych služieb.
- odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú
terapiu.
Odbornú činnosť sme vykonávali na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych
služieb.
- v obslužných činnostiach sme poskytovali: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržbu bielizne. Stravovanie bolo zabezpečované z vlastnej stravovacej prevádzky
a bolo poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný
stav fyzických osôb detí a dospelých podľa stravných jednotiek.
- v ďalších činnostiach sme poskytovali základné hygienické a iné zdravotné činnosti fyzickej
osobe prostredníctvom zdravotno - ošetrovateľskej (rehabilitačnej) starostlivosti a záujmovú a
vzdelávaciu činnosť prostredníctvom výchovnej a sociálno - terapeutickej starostlivosti, resp.
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špeciálnej základnej školy, ktorá sa nachádza v budove DSS.
V roku 2017 ukončili pobyt v našom zariadení 4 prijímatelia sociálnej služby, z toho 3
prijímatelia sa vrátili do domáceho prostredia, 1 prijímateľ bol premiestnený do zariadenia
sociálnych služieb s celoročným pobytom. Vo všetkých štyroch prípadoch bol pobyt
ukončený na základe žiadosti prijímateľa, resp. zákonného zástupcu Do DSS v priebehu roka
2017 nastúpili štyria noví prijímatelia sociálnej služby.

Výchovná a sociálno-pracovná činnosť počas roka 2017
CSS PRAMEŇ poskytoval počas roku 2017 sociálne služby zodpovedajúce
individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb a poskytovanie sociálnej služby
plánoval podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby,
viedol písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a polročne
hodnotil priebeh ich poskytovania. Každý prijímateľ sociálnej služby mal svojho kľúčového
pracovníka. Súčasťou individuálneho plánu bol aj program sociálnej rehabilitácie.
Sociálna rehabilitácia sa poskytovala v súlade s programom sociálnej rehabilitácie a
individuálnym plánom. Prijímatelia si precvičovali nadobudnuté zručnosti v rámci
sebaobsluhy a učili sa vykonávať denné činnosti, ktoré podporujú ich samostatnosť
a sebestačnosť, ktoré smerovali k dosiahnutiu čo najväčšej miery sebestačnosti a
samostatnosti s ohľadom na ich zdravotné postihnutie. S prijímateľmi sociálnej služby sa
pracovalo individuálnou alebo skupinovou formou. Najväčší dôraz bol kladený na rozvoj
komunikačných zručností, na rozvíjanie sociálnych zručností, podporu v kognitívnej oblasti, v
percepčnej oblasti, v oblasti mobility a fyzického vývinu. Boli pri tom používané metódy:
Hry
Počas celého roku sme pre prijímateľov organizovali hranie rôznych spoločenských hier.
Hrali sme karty, šípky, človeče nehnevaj sa, šachy, pexeso a mnoho ďalších. Jednou z veľmi
obľúbených bola hra holandský biliard Sjoelen. Klienti sa ich veľmi radi zúčastňovali,
nakoľko si nimi vypĺňali voľný čas zábavnou formou a minimalizovali napätie. Hry mali
svoje pravidlá, povzbudzovali k sebakontrole a k spolupráci, verbálnemu a primeranému
fyzickému kontaktu. Hry taktiež pozitívne pôsobili na sociálne správanie prijímateľov
sociálnej služby.
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Rozprávanie
Prostredníctvom tejto aktivity si prijímatelia navzájom dávali, ale i odovzdávali spätné
reakcie na seba navzájom. Cieľom bolo sprostredkovať im slobodu vo vyjadrovaní ich
myšlienok, pocitov a podporiť ich v akceptovaní názorov a pocitov iných. S prijímateľmi
sociálnej služby sa realizovali individuálne rozhovory, individuálne terapeutické činnosti, riešili sa spoločne vzniknuté spory (napr. bývanie, spolunažívanie, trávenie voľného času,
osobné problémy a iné).
Relaxačné techniky
Realizáciou relaxačných a voľnočasových aktivít / arteterapia, muzikoterapia, snoezelen,
ergoterapia, bazálna stimulácia, reminiscenčná terapia, biblioterapia, športové a duchovné
aktivity, kultúrno - spoločenské podujatia v zariadení i mimo neho/ - išlo o navodenie
príjemnej atmosféry, uvoľnenie, ale i koncentráciu.

Rozvoj pracovných zručností
- sa realizoval za účelom potreby primárne získať základné pracovné návyky. Bola im
poskytnutá asistencia či pomoc pri osvojovaní základných pracovných zručností, najmä v
oblasti sociálnej (sebaobsluha, hygiena, základné spoločenské pravidlá, základy
komunikácie). Cieľom bol nácvik sebestačnosti a sebaobsluhy v bežných denných
činnostiach. Išlo o práce za prítomnosti asistencie. Pri práci si prijímatelia sociálnej služby
rozvíjali svoje zručnosti a schopnosti, pozitívne výsledky práce vzbudzovali u nich príjemné
emócie, prebúdzali v nich ich životné záujmy. Práca v skupine umožňovala vznik nových
vzťahov, ktoré boli obohatením pre ich život. Ergoterapia bola prevádzaná počas dňa pod
vedením ergoterapeutov v pracovných dielňach. Zúčastňovali sa pracovných činností s
rôznymi druhmi materiálov ako je napríklad sklo, hlina, textil, papier, alebo drobné
prírodniny. Vyrábali rôzne ozdobné či úžitkové predmety. Výrobky z tejto činnosti
prezentovali prácu prijímateľov sociálnej služby príležitostne pri výzdobe priestorov
zariadenia, na tematických jarmokoch a iných vhodných podujatiach. Mnohé činnosti boli
sporadické a sezónne. Prijímatelia sa v rámci pracovnej terapie zapájali aj do pracovných
aktivít mimo dielní v okolí zariadenia, kedy sa prijímatelia spolupodieľali na úprave záhrady,
zametaní, hrabaní či polievaní kvetov. Cieľom bola aktivizácia, ale aj vhodné vyplnenie
voľného času, počas ktorého sa mohli porozprávať, upevňovať si vzťahy v kolektíve alebo sa
odreagovať pri jednoduchých pracovných aktivitách a tak sa zapojiť do života v zariadení.
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Záujmová činnosť
Zariadenie okrem základnej každodennej starostlivosti poskytovalo aj hodnotné
prežívanie voľného času formou krúžkových činností, kultúrnych, spoločenských,
športových
a rekreačných činností zameraných na rozvoj schopností a zručností
prijímateľov sociálnej služby. Záujmová činnosť vychádzala z Plánu kultúrno-záujmovej
činnosti, ktorý bol vypracovaný na začiatku kalendárneho roka. Postupne sa aktuálne podľa
ponúkaných aktivít dopĺňal o ďalšie akcie. Záujmová činnosť alebo voľnočasové aktivity sa
realizovali v priebehu celého roka podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov, možností
zariadenia a zaužívaných tradícií a zvyklostí.
Krúžková činnosť
Jednou z možností využitia voľného času prijímateľov sociálnej služby bola realizácia
krúžkovej činnosti, kde sa prijímatelia stretávali s rovnakými záujmami. Počas roka 2017 sa
realizovali krúžky so zameraním na literatúru – literárny, biblioterapia, návšteva Oravskej
knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, beseda s pracovníčkou knižnice, so zameraním na
výtvarné činnosti, pracovné činnosti a činnosti spojené s upevňovaním vedomostí z oblasti
písania, čítania, počítania, prácce s PC, tabletom a notebookom.
Množstvom vytvorených prác z výtvarných a pracovných činností sme prezentovali
naše zariadenie na výstavách a predajných akciách: „Veľká noc našimi očami“, „Za oknami
našich zariadení“, „Vianoce našim rukami“, “Výtvarný salón ZPMP“, výstava „Zimná
pohľadnica“, „Literárni hrdinovia našimi očami“, „Veľkonočné trhy“,“Kubínsky jarmok“,
„Katarínske trhy“, „Oravský výtvarný salón“, „Vianočný jarmok ľudových remesiel“.
Pravidelne jedenkrát za mesiac sa konali Tvorivé dielne, ktorých tematické zameranie
bolo určené vopred v Pláne činnosti tvorivých dielní.
Športová činnosť
Neodmysliteľnou súčasťou diania v Centre sociálnych služieb boli športové a
pohybové aktivity. Prijímatelia sociálnej služby sa ich veľmi radi zúčastňovali, pretože je na
nich veselo, spoločne súťažili a tak vytvárali pocit spolupatričnosti a súdržnosti. Aj v roku
2017 sme organizovali súťaž v rôznych športových disciplínach, napr. „Junácka pasovačka“,
turnaje v hre BOCCIA, sjoellen, stolnom tenise a pod. Každý deň sa prijímatelia zúčastňovali
hudobno – pohybových aktivít v telocvični, ktoré boli zamerané na precvičovanie
jednotlivých častí tela. Aktivity boli organizované podľa počasia v interiéri alebo exteriéri.
Pravidelné boli aj vychádzky s mobilnými a imobilnými prijímateľmi do mesta a okolia nášho
zariadenia. Športovými aktivitami sme sa prezentovali na akciách so športovým zameraním
ako boli napr.: * TURNAJ BOCCIA 2017 – Turie
* ŠPORTOVÉ HRY KLIENTOV DSS – Terchová – Vŕšky
* PARÁDNY DEŇ 9 alebo ŠPORTUJEME SRDCOM – SŠ Žilina
* MIKULÁŠSKY STOLNOTENISOVÝ TURNAJ – Tvrdošín
* NÁVŠTEVA ROZHĽADNE - Terchová
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ranné cvičenie v telocvični

Junácka pasovačka
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Parádny deň 9

Návšteva rozhľadne v Terchovej
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Mikulášsky stolnotenisový turnaj v Tvrdošíne

Rekreačná činnosť
K nadštandardným aktivitám zariadenia patria aspoň 1- krát ročne organizované
tematické výlety. V roku 2017 bol zrealizovaný výlet na Oravskú priehradu spolu s rodičmi
prijímateľov sociálnej služby spojený s plavbou loďou po Oravskej priehrade na Slanický
ostrov umenia a návštevou Ranča u Edyho v Námestove. Účastníci boli s výletom veľmi
spokojní a pozitívne to vplývalo na ich psychické i fyzické zdravie.
V letnom období mali možnosť prijímatelia sociálnej služby tráviť voľný čas
príjemným posedením v altánku a na lavičkách umiestnených v záhrade zariadenia; počas
pobytu vonku mali možnosť bicyklovania sa, hojdania a šmýkania sa. čítanie z kníh,
časopisov, loptové hry, spoločenské hry, kreslenie kriedami na chodník,
Pri príležitosti menín a narodenín prijímateľov sociálnej služby sa konali posedenia
spojené s gratuláciou prijímateľom sociálnej služby.
Podľa potreby boli prijímateľom sociálnej služby zabezpečené služby: masáže,
manikúra, pedikúra, kadernícke služby.
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Jazda na koňoch na Edyho ranči

Návšteva Slanického ostrova umenia

17

Plavba loďou po Oravskej priehrade

Kultúrno-spoločenská činnosť
Súčasťou práce CSS PRAMEŇ Dolný Kubín bola aj organizácia kultúrnych a
spoločenských podujatí v zariadení pri rôznych príležitostiach a sviatkoch. Niektoré z nich
boli zamerané na zachovávanie zvykov a tradícií. Medzi tie, ktoré sa konali v roku 2017 treba
spomenúť: karneval, Deň detí, MDŽ, Mikuláš, Deň matiek, Valentín, besedy s rôznymi
ľuďmi a pod. V roku 2017 sme zorganizovali 2 akcie na regionálnej úrovni pod názvom:
„Poďme spolu čítať“ a „Oravský výtvarný salón“. Každá z nich bola zameraná na iné
schopnosti a zručnosti prijímateľov zo zariadení v blízkom okolí nášho zariadenia.
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Karneval v MsKS v Dolnom Kubíne

Športovo-zábavné popoludnie v záhrade zariadenia pri príležitosti Dňa detí
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Mikuláš v zariadení CSS PRAMEŇ Dolný Kubín

Vystúpenia prostredníctvom nadácie Dr. Klaun
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Akcia „Poďme spolu čítať“

Program ku Dňu matiek
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Koncert P. Bažíka v zariadení CSS PRAMEŇ Dolný Kubín

Naši prijímatelia mali počas roku 2017 v zariadení zabezpečené duchovné potreby
rôznymi formami. Pravidelne 1x mesačne sv. omša s možnosťou spovede, októbrové
pobožnosti, v pôstnom období to bola pobožnosť Krížovej cesty.

Sv. omša

Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť účasti na kultúrno - spoločenských akciách
aj mimo zariadenia na regionálnej, krajskej úrovni. Prijímatelia sa na akciách striedali. Ich
účasť závisela od ich individuálnych schopností a zručností, ktorými disponujú. Akcie boli
zamerané na spoločenské aktivity, duchovné potreby, pohybové aktivity, spoločenské hry,
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divadelné predstavenia, návšteva kina, koncertov a mnoho iných. Prijímatelia sa tak dostali do
širšieho kolektívu, našli si nové kamarátstva a vytvoril sa nový priestor na ich začlenenie do
spoločnosti.

ŽILINSKÝ OSKAR 2017 - RUŽOMBEROK
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NÁVŠTEVA GOTICKÉHO KOSTOLÍKA V TVRDOŠÍNE
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ÚČASŤ NA BIBLICKEJ OLYMPIÁDE

- TURIE

NÁVŠTEVA VÝSTAVY WARHOLA V ORAVSKEJ GALÉRII DOLNÝ KUBÍN
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Zdravotno-ošetrovateľskú starostlivosť v roku 2017 v DSS v Dolnom Kubíne
zabezpečovali 4 sestry, 4 opatrovateľky v trojzmennej prevádzke, v jednozmennej
prevádzke vedúca sestra, 1 opatrovateľka, 1 masérka , 1 fyzioterapeutka, práčka – šička.
ktorá zabezpečuje starostlivosť o pranie posteľnej bielizne PSS, žehlenie, pranie znečistenej
osobnej bielizne PSS, šitie roztrhaných častí odevov a pod. Diagnostická skladba PSS prevažuje stredný stupeň mentálneho postihu: Downov syndróm, detská mozgová obrna,
hemiparéza, epilepsia, poruchy správania, sluchový a zrakový postih, autizmus.
Počas roka 2017 sa vyskytli vírusové ochorenia, ale aj chrípkové ochorenia u 32 prijímateľov
sociálnych služieb ( ďalej len PSS). Z celkového počtu 46 PSS boli v roku 2017 preočkovaní
7 PSS proti chrípke. PSS boli ošetrení u svojho obvodného lekára v sprievode rodiča
a liečenie prebiehalo v domácom prostredí, čím sa zamedzuje šíreniu viróznych a chrípkových
ochorení. PSS majú dohody s praktickými a odbornými lekármi uzavreté podľa výberu
svojich rodičov, čím je zabezpečená liečebno – preventívna starostlivosť.
Lieky na denný a týždenný pobyt pre PSS počas roka 2017 zabezpečovalo rodičia podľa
ordinácie praktických a odborných lekárov, čím nevznikajú zásoby v DSS. Lieky sú
uzamknuté v ambulancii a podľa rozpisu a ordinácie, sú sestrou aplikované všetkými
dostupnými formami, s následným sledovaním ich účinkov, pozitívnych , či negatívnych.
V roku 2017 RZP bola privolaná 2 krát z dôvodu výraznej agresivity klienta. O akejkoľvek
závažnej zmene zdravotného, alebo psychického stavu ihneď boli informovaní rodičia
a vedúca sestra zariadenia. Pri príjme PSS do zariadenia sa realizoval vstupný filter konzultácia a podpis prehlásenia o zdravotnom stave, preberanie liekov, plienok na jedno
použitie, osobného ošatenia, hygienických potrieb, dokumentácie. Pri odchode PSS domov
sestra informuje rodičov o zdravotnom a psychickom stave PSS počas pobytu v zariadení.
Sestry počas roka 2017 nepretržite sledovali a zabezpečovali uspokojovanie biologických,
psychických, sociálnych a duchovných potrieb prijímateľov sociálnych služieb súvisiacich
so zdravím, postihom, chorobou, rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a udržiavaním kvality
života v DSS. Dbali na správnu životosprávu, dodržiavanie režimu dňa, bezpečnosť,
ochranu imunity a komfort pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Počas roka 2017
nedošlo v zariadení k vážnemu úrazu PSS, či jeho poškodeniu na zdraví. Sestry
a opatrovateľky počas roka zabezpečovali vysoký štandard hygieny v celom zariadení
(realizácia rannej a večernej toalety, starostlivosť o osobné prádlo, dezinfekcia použitých
osobných pomôcok a potrieb, prezliekanie posteľnej bielizne podľa plánu a potreby, výmena
uterákov, sprchovanie, celkový kúpeľ, perličkový kúpeľ, umývanie vlasov, dezinfekcia
ambulancie a všetkých pomôcok.)
Pod vedením vedúcej sestry pracovali podľa harmonogramu práce a organizačných pokynov
a tak zabezpečovali vysoký štandard ošetrovateľského procesu. Denne sestry realizovali pri
preberaní a odovzdávaní služby hlásenie o stave na oddelení ústne aj písomne.
Svoje vedomosti a odborný rast si pravidelne dopĺňali a rozširovali formou individuálneho
štúdia a pasívnou účasťou na odborných seminároch.
V rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti sa snažili u PSS vypestovať čo
najkvalitnejšie hygienické návyky (osobná hygiena, stolovanie, obliekanie, výkon
fyziologických potrieb, starostlivosť o svoje okolie a pod.), pri týchto úkonoch sestra
pomáhala nesamostatným PSS a kontrolovala ako vykonávajú úkony i podľa správnosti
v rámci svojich možností. Sestry ošetrovateľskou rehabilitáciou zabezpečovali prevenciu
vzniku dekubitov, imobility, hospitalizmu.
Sestry počas roka spolupracovali s výchovnými pracovníkmi a sociálnou pracovníčkou
zariadenia. Aktívne sa zúčastňovali pri realizácii výchovného procesu, kultúrnych
a spoločenských akcii, zabezpečovali denné pobyty vonku a športové aktivity.
Masérka a fyzioterapeutka pracovali podľa harmonogramu práce pod vedením vedúcej
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sestry DSS. Denné výkony (masáže, parafín, chôdza za chodákom, perličkový kúpeľ,
naloženie dláh na končatiny, športové aktivity, pobyt vonku, a pod.), boli zaradené do plánu
rehabilitačnej činnosti po vzájomnej dohode s výchovným pracovníkom a špeciálnym
pedagógom.
Dňa 23.11.2017 navštívila zariadenie MUDr. Horná–primárka fyziorehabilitačného oddelenia,
ktorá urobila ordináciu rehabilitácie u PSS v zariadení. Naordinované boli masáže,
perličkové kúpele, Hubbardov kúpeľ, parafín, chôdza za chodákom. Každému PSS sa
poskytovala starostlivosť 2x týždenne .
Fyzioterapeutka pod vedením vedúcej sestry zariadenia svoje odborné vedomosti plne
využívala aj pri práci s klientmi služby včasnej intervencie.
Naďalej v roku 2017 sme v zariadení realizovali bazálnu stimuláciu u imobilných PSS.
Prijímatelia sociálnych služieb sú pravidelne počas dňa polohovaní v zmysle zásad bazálnej
stimulácie. Využíva sa hlavne poloha hniezdo, táto poloha umožňuje PSS odpočinúť si
a navodzuje u nich príjemné pocity. Zároveň im táto poloha poskytne pocit istoty, bezpečia
a zlepšuje vnímanie hraníc svojho tela.

Zariadenie núdzového bývania a útulok Dolný Kubín, Záskalická č. 907
Zariadenie je organizačnou súčasťou Centra sociálnych služieb Prameň, ul. Matúškova
1631 Dolný Kubín. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľ. Zariadenie riadi a
kontroluje vedúca zariadenia, v čase jej neprítomnosti ňou poverený pracovník. Prevádzka
zariadenia je zabezpečená nepretržitými službami, ktoré vykonávajú sociálni pracovníci.
Zariadenie núdzového bývania sídli v prímestskej časti Dolného Kubína, časť Záskalie.
V prevádzke je od 4.3.2002. Zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Kapacita
zariadenia je 32 prijímateľov sociálnych služieb. Od 1. 7. 2014 je ZNB rozdelené na útulok s
kapacitou 16 miest a ZNB s kapacitou 16 miest.
Do ZNB môžu byť prijímané:
- fyzické osoby na ktorých je páchané násilie alebo fyzickej osobe, ktorá je obeťou
obchodovania s ľuďmi,
Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané domáce násilie,
zabezpečuje sa v ZNB jej utajenie miesta a jej anonymita.
V ZNB sa môže poskytnúť ubytovanie aj klientom s trvalým pobytom z iného samosprávneho
kraja, ak nie je zariadenie kapacitne vyťažené. Ubytovanie sa poskytuje na základe písomnej
žiadosti klienta a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.
V ZNB sa poskytuje:
- ubytovanie na určitý čas
- sociálne poradenstvo
- a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
a vytvárajú sa podmienky:
- na prípravu stravy
- výdaj stravy alebo výdaj potravín
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- záujmová činnosť
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Prijímatelia sociálnej služby v ZNB sú povinní platiť úhradu za poskytovanú službu, za
obslužné činnosti – ubytovanie a to za 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.
Do útulku môžu byť prijímané:
- osamelé tehotné ženy a rodičia s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej ekonomickej situácii, nemajú
zabezpečené ubytovanie, nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie
- fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek alebo ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a nemajú zabezpečené ubytovanie,
Prijímatelia sociálnej služby v útulku platia za ubytovanie 0,70 eur na deň a osobu.
V útulku sa poskytuje:
- ubytovanie na určitý čas
- sociálne poradenstvo
- nevyhnutné ošatenie a obuv
a vytvárajú sa podmienky na :
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
- na prípravu stravy alebo výdaj potravín
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- záujmovú činnosť
Ubytovanie sa poskytuje na základe písomnej žiadosti klienta, prípadne na základe
odporučenia obce, resp . úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu.
Poskytujeme sociálne služby v plnom rozsahu vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 o
sociálnych službách. Poverený zamestnanec zariadenia pri prijímaní oboznámi klienta zo
všetkými normami a predpismi zariadenia, o čom vyhotoví písomný záznam, pridelí izbu a
vyhotoví písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Sociálna služba sa poskytuje na 6
mesiacov – popr. 1 rok, výnimočne 3 roky.
Prijímateľom sociálnej služby zaisťujeme všetky ľudské práva, zvlášť právo
rozhodovať o svojom živote v konkrétnych situáciách.
Pri prijatí sa zakladá každej rodine spisová dokumentácia, ktorá obsahuje:
- žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
- záznam o prijatí do ZNB a útulku
- žiadosť o umiestnenie do ZNB a útulku
- vnútorná smernica ZNB a útulku
- zmluva o poskytovaní sociálnej služby
- potvrdenie lekára o zdravotnom stave
- potvrdenie o príjme
- fotokópie osobných dokladov
- individuálny plán prijímateľa sociálnej služby
Individuálne plánovanie závisí od zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby, od jeho
schopností a možností. Stanovené úlohy v IP sa kontrolujú pravidelne mesačne, pričom sa
využíva aktivita klienta a jeho rozhodnutie na ďalšie obdobie.
V roku 2017 bolo zariadenie kontaktované úradmi práce, mestami, ako aj samotnými
potenciálnymi klientmi v 46 prípadoch. Často krát nás kontaktujú klienti, prípadne úrady
z iných krajov. Do ZNB sme prijali 2 rodiny a do Útulku 8 rodín. V danom roku sme poskytli
sociálnu službu v ZNB 14 klientom, v útulku 39 klientom. V roku 2017 odišli zo ZNB dve
rodiny – spolu 5 klientov, z toho jedna rodina odišla naspäť do miesta trvalého bydliska
a jedna rodina bola presunutá do ďalšieho zariadenia v rámci Žilinského kraja. Z útulku
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v priebehu roka 2017 odišlo päť rodín – spolu 15 klientov. Tri rodiny odišli do miesta
trvalého pobytu, jedna rodina odišla do podnájmu, matka sa zamestnala, z jednej rodiny 6
detí bolo umiestnených v detskom domove a matka žije s priateľom v podnájme.
Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme ubytovanie a poradenstvo.
V rámci poradenstva poskytujeme sociálnu terapiu za účelom socializácie a resocializácie
rodiny. Počas pobytu sa snažíme rodinu viesť tak, aby po odchode zo zariadenia bola schopná
zaradiť sa do bežného života. V mnohých prípadoch sa nám to však nedarí, pretože
prijímateľky sociálnej služby nie sú ochotné spolupracovať a počas pobytu sú často krát
v odpore a nestotožňujú sa s pravidlami zariadenia.
Zabezpečujeme spoluprácu s orgánmi a organizáciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení
problémov rodín, ktorým poskytujeme sociálnu službu. Ide hlavne o mestá a obce z ktorých
prijímatelia sociálnej služby pochádzajú a príslušné sociálne úrady. Sme v úzkom kontakte
s pediatrom, praktickým lekárom pre dospelých, psychológom, logopédom, psychiatrom, ako
aj s príslušnou materskou škôlkou a základnou školou, ktoré naše deti navštevujú.
Ako príklad chceme aspoň v krátkosti priblížiť prácu s prijímateľom sociálnej služby
v ZNB a útulku.
1. rodina
V novembri 2016 nastúpila na pobyt do zariadenia núdzového bývania matka so štyrmi
maloletými deťmi. Bola obeťou domáceho násilia (fyzického, psychického a ekonomického)
zo strany terajšieho partnera, naviac u najstaršej dcéry bolo podozrenie na sexuálne
zneužívanie. Klientka už v minulosti absolvovala pobyty v zariadeniach núdzového bývania
z rovnakého dôvodu. Matka požiadala o zabezpečenie utajeného bývania, no napriek tomu sa
partnerovi podarilo zistiť miesto terajšieho pobytu. Počas individuálnej vychádzky ju fyzicky
napadol a vyhrážal sa jej smrťou. Zo strany zariadenia jej bolo odporučené podať trestné
oznámenie. Zo začiatku sa tomu bránila, napokon k podaniu trestného oznámenia pristúpila.
Na menovaného je vyhlásené celoštátne pátranie pre týranie, ublížení na zdraví a neplnenie si
vyživovacej povinnosti. Taktiež s ňou bol spísaný návrh o úpravu práv a povinností voči
najmladšej dcére, ktorá pochádza z ich spoločného vzťahu. Pri vybavovaní rôznych záležitostí
je jej z dôvodu bezpečnosti poskytovaný doprovod pracovníkov zariadenia. Nakoľko celá
rodina bola dlhodobo traumatizovaná, bola jej poskytnutá odborná psychologická a právna
pomoc. Vzhľadom k tejto vážnej situácii s menovanou prebiehajú intenzívne poradenské
rozhovory. Najmladšia dcéra nastúpila od nového roka do materskej škôlky a matka sa
zamestnala, najprv na dohodu, potom na pracovnú zmluvu. Začala splácať exekúcie a dúfame,
že sa klientka v budúcnosti postaví na vlastné nohy.
2. rodina
Do útulku nastúpila matka s 3 maloletými deťmi. Dôvodom poskytovania sociálnej služby
boli dlhodobo nevyhovujúce bytové pomery a nedostatočný príjem. S otcom dvoch starších
dcér viackrát obnovili spolužitie v domácnosti, no pre jeho nezodpovedný prístup k životu
a závislostiam sa rozhodla spolužitie ukončiť. Opakovane bývala s deťmi u rodinných
príbuzných, no z dlhodobého hľadiska bol takýto život neudržateľný. Medzi tým sa zoznámila
s ďalším partnerom, s ktorým po krátkej známosti otehotnela a narodila sa jej tretia dcéra. Aj
tento partner sa staval k spoločnému životu nezodpovedne, odmietal život v spoločnej
domácnosti. Rovnako sa správal aj k predošlým partnerkám a v súčasnosti je vo výkone trestu
za neplnenie si vyživovacej povinnosti.
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Zo strany zariadenia jej bolo poskytnuté ubytovanie, odborná pomoc (spísanie návrhu na
úpravu práv a povinností voči najmladšej dcére, zabezpečenie predškolského zariadenia,
pomoc najstaršej dcére s prípravou na vyučovanie, zdravotná a logopedická starostlivosť).
Klientka sa zamestnala na dohodu, šetrí si financie a pomáhame jej so zabezpečením
podnájmu v Dolnom Kubíne. Aj u tejto klientky je predpoklad, že sa nám spoločnými silami
podarí posunúť do bežného života (absencia dlhov, priaznivá rodinná konštelácia, ochota
spolupracovať).
V roku 2017 sme podali žiadosť na MPSVR SR o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja
sociálnych služieb – zakúpenie šatníkových skríň, stolíkov a stoličiek na izby klientiek.
Doposiaľ sme neobdržali vyrozumenie k podanému projektu.
V mesiaci december sme podali projekt prostredníctvom nadácie Orange, ktorý nám bol
schválený vo výške 500 eur. Za získané finančné prostriedky sme zakúpili darčeky pre deti
v zariadení.
Organizácie s ktorými sme spolupracovali počas celého roku 2017
Oravská knižnica Antona Habovštiaka:
Aj roku 2017 sme spolupracovali s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka. Deti sa
zúčastnili klubových stretnutí, ktoré boli zamerané na zvyšovanie ich čitateľskej gramotnosti.
Pracovníčkam knižnice sa vždy podarilo zaujať deti a vtiahnuť ich do rozprávkového sveta
pomocou krásnych kníh, kvízov a rôznych edukačných aktivít.
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EDUKOS
V spolupráci s Komunitným centrom Edukos sa počas roka realizovalo doučovanie detí a
rôzne tvorivé aktivity počas prázdnin.
O.Z. Misia mladých Tvrdošín
S uvedeným občianskym združením, naše zariadenie spolupracuje niekoľko rokov. Aj v roku
2017 sa venovali našim klientom a pripravili pre nich tieto zaujímavé aktivity:
Január: fašiangový karneval v Tvrdošíne spojený so súťažou o najkrajší spev a masku.
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Február: popoludnie v Tvrdošíne – pre deti bolo pripravené filmové predstavenie a pre
matky prednáška na tému „Ako si svojpomocne dopestovať chutnú zeleninu“.

Marec: stavba fóliovníka v priestoroch našej záhrady
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Apríl: pracovná terapia – zhotovenie pieskoviska

Jún: zber bazového kvetu, prechádzka po okolí

Júl: 5-dňový tábor pre naše deti na Oravskej priehrade
August: Fazuľový festival v Tvrdošíne, denný tábor – členovia o. z. Misia mladých pripravili
pre deti týždeň plný výletov, súťaží, športových a tvorivých aktivít. V pondelok navštívili
ZOO Bojnice, v utorok sa zabavili v Aqarelaxe v našom meste, v stredu si zajazdili na
koníkoch, na Gäceli si zašportovali a pochutnali na výbornom obede. Na štvrtý deň sa plavili
loďou po Oravskej priehrade, navštívili Slanický ostrov a zabavili sa pri hre bowlingu. Piatok
ukončili tábor záhradnou párty. Deti si z tohto týždňa odniesli krásne a nezabudnuteľné
zážitky.
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Okrem horeuvedených projektov a spolupráce s inými organizáciami pravidelne
organizujeme vychádzky do okolia, čím sa snažíme, aby naši prijímatelia sociálnej služby
spoznávali krásy prírody a prostredie, v ktorom momentálne žijú. Voľnočasové aktivity
plánujeme viac menej na víkendy, kedy majú deti viac voľného času. Cez týždeň sa
pracovníci s deťmi doučujú a pomáhajú im pri príprave na školské vyučovanie. Aktivity
plánujeme na jednotlivé mesiace, prispôsobujeme ich ročnému obdobiu. Medzi pravidelné
aktivity môžeme zahrnúť privítanie Nového roka, polročná diskotéka pre deti pri príležitosti
odovzdania polročného vysvedčenia, tvorivé dielničky, príprava veľkonočných a vianočných
ozdôb, valentínskych darčekov, pečenie zákuskov na veľkonočné a vianočné sviatky a na
narodeninové oslavy, úprava okolia zariadenia, deň matiek, MDD, záver školského roka,
športové popoludnia, zber lesných plodov a byliniek, vianočné posedenie..
Na spoločnú vianočnú večeru sme pozvali dobrovoľníkov a sponzorov, ktorí nám po celý
rok pomáhali, venovali svoj čas, finančné prostriedky i úsilie, aby sme im aspoň touto cestou
vyjadrili svoju vďaku.
Tento rok nám vyšla v ústrety aj majiteľka dolnokubínskej jazdeckej školy, ktorá v nej
umožnila našim deťom a matkám tráviť voľný čas. Deti sa čo-to naučili o starostlivosti
o kone, pomáhali pri ich čistení, kŕmili ich a za odmenu si na nich zajazdili.

Formou pracovnej terapie počas celého roku sa snažíme matky a deti zapájať do úprav,
skrášľovania, upratovanie zariadenia a okolia
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Počas celého roka 2017 sme sa snažili deťom vyplniť voľný čas prácou v tvorivých
dielňach:
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PRACOVNÍCI

ZARIADENIA PRE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ROKU
PRIPRAVILI A ZREALIZOVALI NASLEDOVNÉ AKTIVITY:

2017

aktivita –
beseda s preventistom Mgr. T. Šándorom na tému Predchádzanie sociálno-patologickým javom
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6. Financovanie sociálnych služieb a úhrady za poskytovanú sociálnu službu v roku 2017
CSS PRAMEŇ hospodáril s rozpočtom schváleným Zastupiteľstvom ŽSK dňa 19.
decembra 2016 a následných rozpočtových opatrení.
VÝDAVKY – kód zdroja 41,46,111,72f, 72c
Kategória

Názov

610
620
630
Z toho:
631
632
633
634
635
637
640
Z toho: 642
600
700
713

Mzdy, platy
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

614 72f
633 72f
637 72f
633 72c

Schválený
rozpočet

Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Služby
Bežné transfery
Transfery jednotlivcom a ...
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky

Nákup
strojov,
zariadení..
Rozpočtované spolu

v EUR
385 520,00
143 880,00
126 273,00

v EUR
395 136,00
146 446,00
123 183,00

Čerpanie
upraveného
rozpočtu
v EUR
395 136,00
144 520,77
123 166,00

450,00
73 059,00
31 165,00
1 427,00
4 500,00
15 672,00
5 175,00
5 175,00
660 848,00

437,00
60 101,00
29 942,00
1 027,00
7 319,00
24 357,00
4 175,00
4 175,00
668 940,00
12 300,00
12 300,00

436,60
60 098,66
29 940,89
1 018,49
7 318,05
24 353,31
1 604,45
1 604,45
664 427,22
11 052,00
11 052,00

99,91
100,00
100,00
99,17
99,99
99,98
38,43
38,43
99,33
89,85
89,85

660 848,00

681 240,00

675 479,22

99,15

prístrojov,

Členenie mimorozpočtových položiek
podľa kódov zdroja
Odmeny
Potraviny-stravovanie cudzí
a zamestnanci vo vl. stravov. zariadení
Stravovanie zamestnanci-strav.poukáž.
Grant DSS

Mimorozpočtové spolu
Čerpanie celkom

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočtu
v %
100,00
98,69
99,99

287,43
88 044,44
2 904,72
2 000,00

93 236,59
768 715,81

Vrátené finančné prostriedky nevyčerpané /bežné, KZ 41/ k 31.12.2017: 4 512,78 EUR.
o Tovary a služby
Hlavnou úlohou v rozpočtovom roku 2017 bolo zabezpečenie kvalitnej sociálnej
služby v našich zariadeniach, čo sa v Centre sociálnych služieb PRAMEŇ podarilo docieliť
z rozpočtu aj
- zakúpením novej výpočtovej techniky pre zdravotný a výchovný úsek, stravovaciu
prevádzku , pre využívanie informačného systému CYGNUS, ktorý je určený k používaniu
ako podporný softwarový nástroj pre docielenie sprehľadnenia všetkých úkonov pre
prijímateľov sociálnych služieb, ktorý sme aktivovali od roku 2017.
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o Program pobytová starostlivosť svojou funkčnosťou pokrýva výpočet úhrad za
pobyt, výpočet vratiek a evidenciu neprítomnosti PSS, tvorbu plánov
starostlivosti, individuálne plány a ich hodnotenie, formuláre sociálnej
a ošetrovateľskej
dokumentácie,
evidenciu
záznamov
a hodnotenie
starostlivosti, tvorba rozpisov služieb zamestnancov, spracovanie
dochádzkových výkazov.
o Modul Stravovacia prevádzka umožňuje tvorbu jedálnych lístkov, rozbor
stravníkov, tvorbu a odpis výdajok zo skladu, evidenciu skutočnej spotreby
a stravovacích noriem, evidenciu objednávok stravy zamestnancov a cudzích
stravníkov, evidenciu skladov, tvorbu príjemiek a výdajok, tlač inventúr
a uzávierok.
- zakúpením a uložením novej podlahovej krytiny vrátane nivelizácie pod krytinu
v dvoch herniach pre poberateľov sociálnych služieb
- vytvorením novej SNOEZELEN miestnosti, ktorá je vybavená pomôckami pre PSS
s diagnózou autizmus, vrátane vodnej postele.
Na zriadenie a vybavenie tejto miestnosti boli použité viaczdrojové finančné
prostriedky.
o Kapitálové výdavky
V rámci preklasifikácie z bežných výdavkov na kapitálové nám boli pridelené na
základe úpravy rozpočtu finančné prostriedky vo výške 12 300,00 EUR pre DSS, účelovo
viazané na nákup stropných zdvihákov, vyčerpané bolo 11 052,00 EUR .
Boli zakúpené 3 ks stropných zdvihákov do troch izieb pre imobilných poberateľov
sociálnych služieb na treťom podlaží .
Úhrada za sociálne služby bola stanovená VZN ŽSK č. 31/2014 . Výška úhrady
závisela od formy pobytu, od veľkosti užívanej podlahovej plochy, druhu poskytovanej
stravy a sumy úhrady za užívanie vlastných elektrospotrebičov.
•

Výška úhrady v roku 2017

v DSS priemerná mesačná úhrada PSS podľa druhu poskytovanej služby:
- ambulantná forma do 4 hodín - 45,10 EUR
- ambulantná forma nad 4 hodiny - 98,65 EUR
- týždenná pobytová forma 202,99 EUR.
v ZNB celoročná pobytová forma - 26,71 EUR.
v Útulku celoročná pobytová forma- 21,13 EUR.
Ekonomicky oprávnené náklady v CSS PRAMEŇ na l klienta mesačne v roku 2017
boli podľa jednotlivých zariadení nasledovné :
DSS celkom
663,00 EUR
z toho podľa druhu poskytovanej sociálnej služby: ambulantný pobyt 574,00 EUR
týždenný pobyt
802,00 EUR
Služba včasnej intervencie 6,94 EUR na jednu hodinu poskytnutej služby
ZNB celoročný pobyt

334,00 EUR
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Útulok celoročný pobyt

328,00 EUR

Plnenie príjmov za rok 2017
Kategória

Názov

210

Príjmy z prenájmu

220

Z predaja služieb
Za
stravné
zamestnanci

Rozpočet
pôvodný
v EUR
0,00

cudzí

240

Úroky z vkladov

290

Iné nedaňové príjmy

Plnenie
príjmov
v EUR

Plnenie
v%

0,00

0,00

0,00

92 489,00

92 489,00

55 932,70

60,47

0

0

91 236,59

0

0

0,00

666,00

3 654,50

548,72

666,00
0,00

666,43
2 988,07

100,06

stravníci,

0
0
0,00

z toho: z dobropisov
z vratiek
311

Rozpočet
upravený
v EUR

Granty

2 000,00

Celkom

92 489,00

93 155,00

152 823,79

164,05

6. Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych služieb za rok 2017
Prioritou výchovno-sociálnej práce v DSS bolo umožnenie prijímateľom sociálnej
služby zapojiť sa do množstva aktivít podľa ich záujmov, možností a schopností,
poskytnúť im väčší priestor pre sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj osobnosti
a tým prispieť ku postupnej eliminácii patologických javov v správaní, s cieľom
dosiahnutia najvyššieho možného individuálneho stupňa
všestranného
rozvoja
prijímateľa sociálnej služby.
Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-sociálnej práce je riešenie problematiky kvality
poskytovaných služieb. Pri realizácii sociálnej práce išlo a ide predovšetkým o
komplexné poznanie prijímateľa sociálnej služby, stanovenie jeho osobných
individuálnych možností a schopností, ktoré umožnia jeho rozvoj, stanovenie sociálnej
anamnézy (osobná, rodinná anamnéza, rozhodujúce lekárske diagnózy a ich prejavy,
komunikačné, sexuálne, sociálne možnosti,
praktické
zručnosti,
záujmy,
kontaktné osoby, vzťahy a pod.).
Dôležitosť sme prikladali tímovej spolupráci pri plnení cieľov individuálnych
rozvojových plánov a individuálnych plánov, ktoré vychádzali z reálnych možností
prijímateľov sociálnej služby, čo bolo predpokladom pre splnenie stanovených cieľov.
Tieto boli pravidelne vyhodnocované a podľa potreby dopĺňané kompetentnými
pracovníkmi.
Celkovou snahou výchovnej a sociálno-pracovnej činnosti u prijímateľov sociálnej služby
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bolo, aby čo najviac zodpovedala zámeru jej zblíženia s potrebami bežného života.
Najväčšie pokroky sme dosiahli v špecifickej práci s autistami. U autistov školského
veku práca výchovných pracovníkov nadväzovala na vzdelávaciu činnosť realizovanú
v rámci špeciálnej základnej školy pri DSS, s dôrazom na samostatnosť a sebaobslužné
činnosti.
Pri práci s dospelými autistami sa nám podarilo adaptovať prijímateľov sociálnej služby
na novovytvorenú skupinu prijímateľov s autizmom dospelého veku.
Pri výchovnej a sociálnej práci sme využívali aj netradičné formy a metódy práce,
zvýšená pozornosť bola kladená na samostatnosť a individuálne osobitosti prijímateľov.
Ciele a vízie – Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín
-

-

-

-

-

-

-

primeraným spôsobom vytvárať cieľové skupiny prijímateľov sociálnej služby dispozičné riešenie priestorov zariadenia prispôsobiť poskytovaniu sociálnych služieb
podľa cieľových skupín (prijímatelia sociálnej služby školského veku, prijímatelia
sociálnej služby školského veku s autizmom, prijímatelia sociálnej služby dospelého
veku); transformácia na centrum poskytujúce kvalitnú sociálnu službu, resp. sociálnu
rehabilitáciu;
spolupráca s inštitúciami, špeciálnou základnou školou, mestom, dobrovoľníkmi,
zvyšovanie úrovne spolupráce s rodinnými príslušníkmi a zákonnými zástupcami
prijímateľov sociálnej služby, nadväzovanie novej spolupráce – možnosti rozšírenia
a spestrenia poskytovania sociálnej služby, cieľavedomé vytváranie dlhodobých
pozitívnych vzťahov prijímateľov sociálnej služby s vonkajším prostredím,
vytváranie mechanizmov zameraných na vyššiu mieru samostatnosti prijímateľov
sociálnej služby – v oblasti rozhodovania sa, prezentovania návrhov, podnetov,
pripomienok ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb; systematické rozvíjanie
schopností, vedomostí a zručností a pracovných návykov prijímateľov sociálnej
služby; dosiahnuť u každého prijímateľa sociálnej služby čo možno najvyššiu mieru
samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti psychomotorického vývoja;
napĺňanie procesu obnovy, udržania alebo rozvoja psychických, mentálnych,
fyzických a pracovných schopností prijímateľov sociálnej služby a ich začleňovanie
do života;
rešpektovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby
a pružné prispôsobovanie poskytovaných služieb špecifickým potrebám konkrétneho
prijímateľa sociálnej služby.
orientovať sa na pomoc malým deťom so zdravotným postihnutím a rodinám, sociálne
služby orientovať na aktuálnu a účinnú pomoc dieťaťu, podľa jeho individuálnych
potrieb, pri dodržiavaní princípu ich rešpektovania a podpory ich nezávislosti (služba
včasnej intervencie); využiť odborný a ľudský potenciál vedenia C SS (vedúcich
úsekov a samostatných odborných zamestnancov) na ďalší kvalitatívny a kvantitatívny
rast poskytovaných služieb;
snažiť sa podnecovať a podporovať čo najširšiu účasť osôb so zdravotným
postihnutím na športových aktivitách, aby osoby so zdravotným postihnutím mali
možnosť organizovať a rozvíjať špeciálne športové a záujmové aktivity a zúčastňovať
sa na nich a na tento účel podporovať poskytovanie primeraného výcviku a tréningu.
(boccia, sjulen, športové hry).
zabezpečovanie dôstojných podmienok každodenného života prijímateľov sociálnej
služby; dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie individuality ich osobnosti;
individuálny prístup;
realizácia postupov, ktoré prispejú k rozvoju kvality komplexnej sociálnej služby
a spokojnosti prijímateľov sociálnej služby;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

uplatňovanie rôznych foriem sociálnej integrácie prijímateľov sociálnej služby podľa
ich možností a schopností do bežného spoločenského života s cieľom dosiahnuť
najvyššiu mieru samostatnosti - zapájanie prijímateľov sociálnej služby do
spoločenských aktivít v rámci mesta, resp. kraja; poskytovanie podporných služieb,
sociálnej rehabilitácie a sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právo
chránených záujmov; propagačná, publikačná, voľnočasová a spoločensko-kultúrna
činnosť, výchova a vzdelávanie detí v CSS;
v spolupráci so ŠZŠ vypracovať plán adaptácie prijímateľa sociálnej služby
s autizmom na nové podmienky;
priebežné mapovanie a následné vyhodnocovanie požiadaviek a očakávaní
prijímateľov sociálnej služby vedúce k účelnému dosahovaniu súladu medzi
ponukou služieb v korelácii s ich potrebami a požiadavkami, zabezpečovanie
podmienok štandardov poskytovaných sociálnych služieb;
koncepciu výchovnej a sociálnej starostlivosti plánovať a rozvíjať podľa
individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľov sociálnej služby, podľa s ním
vypracovaného individuálneho plánu akceptujúceho silné stránky jeho osobnosti
vzhľadom k zdravotnému stavu; vytvoriť špeciálne tímy zamestnancov zamerané na
tvorbu a realizáciu individuálnych plánov prijímateľov sociálnej služby v zariadení;
zaviesť programy zamerané na sebarealizáciu prijímateľov sociálnej služby v internom
prostredí CSS i v externom prostredí mimo CSS.
pri práci s prijímateľom sociálnej služby pristupovať flexibilne, realizovať zmeny,
vyplývajúce z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Reagovať
na aktuálny psychosomatický stav prijímateľa sociálnej služby, na zmeny správania,
na aktivitu či pasivitu, na sociálne správanie...
skvalitňovanie materiálno–technického vybavenia a prostredia prijímateľov sociálnej
služby,
narastajúcim vekom prijímateľov sociálnej služby a meniacim sa zložením skupín
prispôsobovať sociálnu službu potrebám prijímateľov sociálnej služby; potreba
aktualizácie a rozširovania výchovno-vzdelávacej činnosti a sociálnych, resp.
rehabilitačných aktivít a služieb súvisiacich s bežným životom.
zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím, na rovnakom základe s ostatnými,
prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii, vrátane
informačných a komunikačných technológií a systémov – odstraňovanie bariér
v zariadení a areáli.
v zariadení poskytovať v Spojenej škole vzdelávanie zamerané na plný rozvoj
ľudského potenciálu a pocitu vlastnej dôstojnosti a hodnoty a na posilnenie
rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a ľudskej rozmanitosti; rozvoj
osobnosti, talentu a tvorivosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich duševných a
telesných schopností, v maximálnej možnej miere.
v spolupráci s rodinou formou včasnej intervencie osobám so
zdravotným
postihnutím zabezpečovať prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane rehabilitácii,
ktorú osoby so zdravotným postihnutím špecificky potrebujú v dôsledku svojho
zdravotného postihnutia, a služby určené na minimalizáciu alebo prevenciu ďalšieho
zdravotného postihnutia.
oboznamovať a podporovať dostupnosť, poznanie a používanie
asistenčných
zariadení a technológií určených pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú
určené na habilitáciu a rehabilitáciu. (spolupráca s fi. poskytujúcimi zdravotnícke
pomôcky a zariadenia)
uznávať právo osôb so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa, na rovnakom základe
s ostatnými, na kultúrnom živote a prijímať príslušné opatrenia, aby osoby so
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zdravotným postihnutím mali prístup ku kultúrnym materiálom, mali prístup k
televíznym programom, filmom, divadlu a iným kultúrnym aktivitám, mali prístup k
miestam určeným pre kultúrne predstavenia alebo služby, ako sú divadlá, múzeá, kiná,
knižnice a služby cestovného ruchu, a v najväčšej možnej miere, mali prístup
k historickým pamiatkam a k významným miestam národného kultúrneho dedičstva,
rozvíjali a využívali svoj tvorivý, umelecký a intelektuálny potenciál nielen na svoj
vlastný prospech, ale aj na obohatenie celej spoločnosti.
Prihliadať na vytýčené priority a ciele EÚ na obdobie rokov 2010 – 2020:
bezbariérovosť - princíp bezbariérovosti znamená, že ľudia so zdravotným
postihnutím majú, rovnako ako iní ľudia, prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave,
informáciám a komunikačným technológiám a systémom (IKT), ako aj k iným
prostriedkom a službám
• zapojenie - odstránenie prekážok, ktoré ľuďom so zdravotným postihnutím bránia
v plnom výkone ich základných práv – vrátane ich občianskych práv v Únii –
a obmedzujú ich možnosť zapojiť sa do spoločnosti rovnakým spôsobom ako iní
ľudia
. rovnosť - zabezpečiť aktívny výkon práva a implementovať aktívnu politiku na boj
proti diskriminácii vrátane ošetrenia kumulatívneho vplyv diskriminácie, ktorú ľudia
so zdravotným postihnutím môžu pociťovať aj v súvislosti s ich
štátnou príslušnosťou, vekom, rasou alebo etnickým pôvodom, pohlavím,
náboženstvom alebo vierou, príp. ich sexuálnou orientáciou,
• zamestnanosť - podpora tvorby kvalitných pracovných miest pre zdravotne
postihnutých a zamestnať viac ľudí so zdravotným postihnutím v platených pozíciách
na otvorenom trhu práce,
• vzdelávanie a odborná príprava - podporovať dosiahnutie inkluzívneho, kvalitného
vzdelávania a odbornej prípravy, odstrániť právne a organizačné bariéry v systémoch
všeobecného a celoživotného vzdelávania, poskytovať včasnú podporu pre inkluzívne
vzdelávanie a individuálne učenie a na skorú identifikáciu špeciálnych potrieb
• sociálna ochrana - aktívne využívať výhody systémov sociálnej ochrany
a programov na znižovanie chudoby,, pomoci súvisiacej so zdravotným postihnutím,
programov sociálneho bývania a iných pomocných služieb, ako aj z dôchodkových
schém a schém podpory pre zdravotne postihnutých
• zdravie - zabezpečiť rovnaký prístup k zdravotnej
starostlivosti
vrátane
preventívnych zdravotných prehliadok a k špecializovaným kvalitným zdravotníckym
a rehabilitačným službám, v ktorých sú zohľadnené ich potreby, vrátane rodových
potrieb
• externá činnosť - aktívne zapojenie EÚ a členských štátov do presadzovania práva
ľudí so zdravotným postihnutím pri svojej externej činnosti vrátane rozširovania EÚ,
susedských a rozvojových programov
•

-

-

zvyšovať povedomie v spoločnosti, týkajúce sa postavenia osôb so zdravotným
postihnutím, boj proti predsudkom a škodlivým praktikám vo vzťahu k osobám so
zdravotným postihnutím,
práca s autistami –špeciálny program, vychádzať z potrieb týchto osôb a špecifík
autistickej poruchy. Ide o využívanie štrukturovaného učenia, ktorý vyhovuje ich
špecifickým potrebám (obmedzenia v oblasti verbálnej komunikácie,
sociálnej
interakcie a predstavivosti).
Cieľom špecifickej práce s autistami je
dosiahnuť čo najvyššiu samostatnosť, nácvik samostatnej práce a sebaobsluhy,
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komunikácie (prostredníctvom alternatívnej formy – predmety, fotky, piktogramy,
znaková reč, režim dňa, vizualizácia...), redukcia problematického správania
(agresivita, negativizmus, záchvaty hnevu...), zmiernenie, či eliminovanie
kognitívnej deprivácie a rozvoj schopností a zručností.
na základe problémov vychádzajúc z dlhodobých skúseností pracovníkov zariadenia
núdzového bývania a útulku vidíme hlavnú potrebu v podpore získavania životných
zručností v sebaaktivizácii a podpore vzťahu matka – dieťa.

V rámci práce s rodinou realizovať nasledovné aktivity:
-

FILIÁLNA TERAPIA – tréning rodičovských zručností formou hravých polhodiniek.
Cieľom stretnutí je naučiť sa praktizovať rodičovské zručnosti, ktoré pomáhajú
posilniť vzťah medzi matkou a dieťaťom.

-

KLUBOVÉ STRETNUTIA DETÍ – skupinovou formou s využitím zásad skupinovej
dynamiky a skupinového učenia. Aktivity zamerať na rozvoj životných zručností
(komunikácia, riešenie konfliktov, zodpovednosť, vytrvalosť, iniciatíva

-

ZHOTOVENIE BYLINKOVEJ ZÁHRADY – pestovanie byliniek, ich výsadba a
zber. Prostredníctvom uvedených činností sa deti naučili vnímať zmeny a javy v
prírode. Spoločne s matkami aktívne prežívali voľný čas.

-

TVORIVÉ DIELNE – netradičné výrobky z papiera, práca s polymérovou
hmotou, maľovanie tričiek, práca s textíliou.

-

CHOV HYDINY – posilnenie starostlivosti o živé tvory, prehľbenie zodpovednosti
– kŕmenie, čistenie ...

-

Metodika zavádzania štandardov kvality (MZŠK) súbor odporúčaných praktík
a postupov, ktoré sa využívajú v rámci prípravy na zavádzanie a v procese samotného
zavádzania štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb. Pripraviť
zariadenie v rámci metodiky prijatými opatreniami na dosiahnutie požadovaných
štandardov v priebehu nasl. obdobia.
- pri každodenných aktivitách pri práci so zdravotne postihnutými klásť dôraz na
ich integráciu do spoločnosti. Preto aktivity zameriavať na spoluprácu so
zdravou populáciou a aktivity organizovať aj mimo areálu zariadenia.
- šíriť povedomie o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
- podporiť realizáciu procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému
sociálnych služieb.
- zo stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnost - Zvyšovanie
bezpečnosti klientov telesne a duševne postihnutých – prednášky, výcvik v teréne,
cestnej premávke ...
- etika v práci zamestnanca v sociálnej sfére a jej prehlbovanie.
- venovať pozornosť „komunikácii“ - komunikácia ako sociálny proces má určité
zvláštnosti, ktoré treba v sociálnom prostredí
rešpektovať. Pri každodennej
práci s klientom je veľmi dôležitá správna komunikácia, lebo slúži nielen k
nadviazaniu kontaktu s klientom, ale aj k jej ďalšiemu rozvíjaniu.
- v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 poskytovať v rámci sociálnej
rehabilitácie odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti,
aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ďalej sociálnu
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rehabilitáciu chápať aj ako nácvik používania pomôcky, nácvik prác v
domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba
písania a čítania a sociálna komunikácia.
supervízia
včasná intervencia - odborné služby, podporu a pomoc rodinám so zdravotne
znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku.

8. Plán financovania sociálnych služieb na rok 2018
CSS PRAMEŇ hospodári s rozpočtom
Zastupiteľstvom ŽSK dňa 29. januára 2018.

príjmov

a výdavkov

Členenie schváleného rozpočtu na rok 2018, kód zdroja 41,46
Kategória
210
220
290
610
620
630
z toho:
631
632
633
634
635
636
637
640
700

Názov

Schválený rozpočet v EUR

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Administratívne popl.a iné poplatky a platby
Iné nedaňové príjmy
Príjmy celkom
Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby

0,00
92 489,00
0,00
92 489,00
423 333,00
157 785,00
127 536,00

Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za nájom
Služby
Bežné transfery
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Výdavky celkom

450,00
71 790,00
28 690,00
1 276,00
4 350,00
0,00
20 980,00
5 175,00
713 829,00
0,00
713 829,00

9. Kontakty na poskytovateľa sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ
Adresa: Matúškova 1631,
026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 (43) 586 41 54, 55
E-mail: mailto:dssdk@vuczilina.sk
Web: http://matuskova.dsszsk.sk/
Zariadenie núdzového bývania a útulok
Adresa: Záskalická 907, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 (43) 586 23 50
E-mail: znb.dkubin@gmail.com
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schváleným

10. Prílohy
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