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1. INFORMÁCIE O DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
1.1.

KONTAKTY

Adresa na doručovanie pošty:
Forma organizácie:

Telefón (ústredňa):
E-maily:
webová stránka:
IČO:
DIČ:
Dátum vzniku ZSS:
Štatutárny orgán:

1.2.

Domov sociálnych služieb
Čeláre - Kírť 189, 99122 p. Bušince
Organizácia je zariadením sociálnych služieb zriadeným
zriaďovateľom ako rozpočtová organizácia s vlastnou
právnou subjektivitou.
Zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj
047/4308300, 047/4308333
riaditelka@dsscelarekirt.sk,
uctovne@dsscelarekirt.sk
socialne2@dsscelarekirt.sk,
www.dsscelarekirt.sk
00647560
2021314141
1953
Anastázia Kertészová Boriková, PaedDr.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v zmysle Zriaďovacej listiny Domova
sociálnych služieb, Čeláre – Kírť č. 189, Bušince č. 002/002560 zo dňa 25.6.2002 v znení
neskorších doplnkov v súlade s ustanoveniami zákona 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.
Sociálne služby sa poskytujú prijímateľom sociálnych služieb s nasledovnou skladbou
kapacity:
46 miest – Domov sociálnych služieb – poskytovanie sociálnych služieb dospelým
zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania
celoročnou formou pobytu - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie,
žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie ošetrovateľskej
starostlivosti, pracovnej terapie, záujmovej činnosti a utváranie podmienok na úschovu
cenných vecí.
60 miest - Špecializované zariadenie – poskytovanie sociálnej služby fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je
najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Huntingtonova
choroba a schizofrénia celoročnou formou pobytu - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie
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ošetrovateľskej starostlivosti, pracovnej terapie, záujmovej činnosti a utváranie podmienok
na úschovu cenných vecí.

2.

POLITIKA KVALITY

Poslanie zariadenia
Umožniť ľuďom, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách, zostať rovnocennými členmi
spoločnosti a využívať ich prirodzene zdroje, žiť nezávisle, v kontakte s ostatnými ľuďmi
a v prirodzenom sociálnom prostredí.

Vízia
Dosiahnuť spoločnou prácou plné uspokojovanie potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej
služby a ich blízkych, získať ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti
zamestnancov.

Hlavný cieľ
Neustále zlepšovanie poskytovaných
hospodárením s finančnými prostriedkami.

sociálnych

služieb

v súlade

s efektívnym

Pre napĺňanie vízie a hlavného cieľa prijal manažment nasledovné zásady
politiky kvality:


Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania
rozvoja DSS. Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo
zlepšovať SMK.



Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby
a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.



Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným
prístupom riešiť. Akceptovať nezvyčajné spôsoby správania prijímateľov sociálnej
služby, keď nie sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, bezpečnosťou
PSS
a personálu.



Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných
príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie,
stravovanie, ubytovanie a sociálne služby.



V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť
prijímateľa sociálnej služby.



Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané
kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále zlepšovať podmienky pre
ďalší rozvoj našich aktivít, zvyšovať odbornú úroveň zamestnancov a ich
kompetentnosť.



Vytvárať pracovné prostredie vylučujúce vznik možných chýb, a podporujúce
vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo a tímovú spoluprácu.
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Riadiť sa platnými zákonmi a normami a rešpektovať práva PSS. Sledovať najnovšie
trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho
zariadenia.

3.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB

3.1.

UBYTOVANIE

DSS poskytuje ubytovacie služby s časovo neobmedzeným ubytovaním pre klientov v 46
izbách so spoločnými hygienicko-sociálnymi zariadeniami s kapacitou 106
miest.
Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní na základe dohody v jedno-, dvoj-, troj-,
a štvorlôžkových izbách v piatich samostatných obytných budovách. Piate oddelenie funguje,
ako prípravné centrum podporovaného bývania, kde sú umiestnení 7 klienti s vyššou mierou
samostatnosti. Ubytovanie sa poskytuje s prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky
klientov.
Počet izieb v zariadení:
Päťlôžkových:
Štvorlôžkových:
Trojlôžkových:
Dvojlôžkových:
Jednolôžkových

44
1
4
8
30
1

Základné vybavenie izieb:
Stále lôžko pre každého ubytovaného, spoločenský stôl v každej izbe, stolička pre
každého ubytovaného, dvojdielna skriňa pre každého ubytovaného, nádoba na odpady.
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Základné vybavenie lôžok:
Nočný stolík, matrac, plachta, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka.

3.2.

STRAVOVANIE

Príprava jedál je uskutočňovaná v zariadení, ktoré spĺňa hygienické požiadavky na
stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na
prevádzku podľa vyhlášky č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia
spoločného stravovania v znení neskorších predpisov.
Stravovanie v zariadení je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy a
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Kuchyňa
je prevádzkovaná počas celého roka. Jedná sa o prípravu jedál spoločného stravovania pre
obyvateľov a zamestnancov domova. Priestory jedálne pre obyvateľov sa nachádzajú na
jednotlivých oddeleniach s kapacitou počtu ubytovaných prijímateľov sociálnej služby
v objekte. Strava sa prepravuje v nerezových várniciach z kuchyne na jednotlivé oddelenia v
hermeticky uzatvárateľných nádobách.
Prijímatelia SS sa stravujú 5x denne (pre diabetikov 6 x)., z toho varená strava je obed
a večera.

Stravná jednotka za rok 2018 (PSS)
Na určenie stravnej jednotky na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba
v DSS Čeláre – Kírť s celoročnou pobytovou formou s počtom odobratých jedál
zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa pre účely určenia úhrady za stravovanie
počíta:
Strava racionálna,
nízkobielkovinová
na raňajky
na desiatu
na obed
na olovrant
na večeru
na 2.vereču
Režijné náklady 15 % zo stravnej jednotky
SPOLU

20 %
7%
40 %
7%
26 %
0

diéta diabetická,
diabetická -šetriaca,
diabetická- nízkobielkovinová
20 %
0,58 €
7%
0,20 €
40%
1,15 €
7%
0,20 €
20 %
0,58 €
6%
0,17 €
0,43 €
3,31 €

0,51 €
0,18 €
1,02 €
0,18 €
0,61 €
0,38 €
2,88 €

Stravná jednotka za rok 2018 (zamestnanci a cudzí stravníci)
Fyzické osoby, ktorým sa poskytuje stravovanie v DSS Čeláre - Kírť, platia úhradu za
celkovú hodnotu stravy (náklady na suroviny a 100 % režijné náklady na prípravu stravy).
Hodnota stravy
Obed

pre zamestnancov DSS

pre cudzích stravníkov
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Stravná jednotka
Režijné náklady
Príspevok zo sociálneho fondu
Príspevok zamestnávateľa 55 %
SPOLU
Zamestnanec hradí

1,02 €
0,88 €
0,18 €
1,05 €
1,90 €
0,67 €

1,02 €
0,88 €
0,00 €
0,00 €
1,90 €

Počet odobratých jedál
za rok 2018
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
2.vereča
SPOLU

Racionálna

Diabetická

Spolu

31 581
31 581
42 083
31 581
31 581

4 480
4 480
4 480
4 480
4 480
4 480
26 880

36 061
36 061
46 563
36 061
36 061
4 480
195 287

Druh a počet priemerne vydaných
jedál denne za rok 2018
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
2.vereča
SPOLU

Racionálna

Diabetická

Spolu

86
86
115
86
86
0
459

12
12
12
12
12
12
72

98
98
127
98
98
12
531

168 407

STRAVOVACIA KOMISIA
Komisia je iniciatívnym a poradným orgánom riaditeľa DSS pre skvalitnenie stravovania
a presadzovania záujmov prijímateľov sociálnej služby (PSS) a zamestnancov v danej
oblasti. Zloženie členov stravovacej komisie upresňuje interná smernica č. 24 – „Činnosť
stravovacej komisie“. Stravovacia komisia zasadá každý pondelok vždy v prítomnosti
prijímateľov sociálnej služby. Na zasadaniach stravovacej komisie, pri tvorbe jedálneho
lístka, prijímatelia sociálnej služby majú umožnené podávať pripomienky k jedálnym lístkom
a navrhovať jeho zmenu. Raz ročne sa hodnotí spokojnosť prijímateľov a zamestnancov
formou ankety, ktorá sa vyhodnocuje a na základe hodnotenia sa robia zmeny v zostavovaní
jedálnych lístkov. Možnosť vyjadriť sa k stravovaniu (svoje písomné návrhy, pripomienky
a požiadavky) majú všetci
poberatelia stravy. Na verejne
prístupnom mieste
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(v zamestnaneckej jedálni) je k dispozícii uzamknuteľná schránka na uloženie písomných
pripomienok. Takto uložené písomné pripomienky sa raz mesačne vyhodnotia a v rámci
možnosti sú návrhy a pripomienky akceptované.

3.3.

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE, ÚDRŽBA BIELIZNE

Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch 4 pracovníkmi. Upratovaním sa
rozumie najmä pravidelná mechanická očista a dezinfekcia umývateľných plôch, vysávanie
a tepovanie kobercov a tkaním, umývanie okien, utieranie prachu ap. priestorov obytnej
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, ako aj zabezpečenie
čistiacich prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej sily.
DSS má zabezpečené pranie znečistenej bielizne, žehlenie a údržbu bielizne vo vlastnej
práčovni zariadenia. Praním sa rozumie najmä triedenie, namáčanie, predpieranie,
dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlením sa rozumie triedenie, ukladanie, žehlenie
a mangľovanie bielizne a šatstva. Údržbou šatstva sa rozumie oprava a úprava osobného
šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie šatstva).

3.4.

MATERIÁLNE PODMIENKY

Komplex zariadenia sociálnych služieb je napojený na pitnú vodu z verejného vodovodu
a z vlastného vodojemu, ktorý je napájaný z 3 vlastných studní.
Odpadová voda sa odvádza do vlastnej ČOV.
Tepelný zdroj je samostatná centrálna kotolňa na tuhé palivo a na plyn, pri ktorom
vykurovacím médiom je propán - bután, dodávaný z vlastnej nádrže. Plynová kotolňa
zabezpečí aj prípravu teplej úžitkovej vody – TÚV. Tepelná úprava vody na jednotlivých
oddeleniach je zabezpečená aj elektrickými bojlermi.
Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách. Nádoby
na odpad sú rozmiestnené v každej miestnosti. Odpad je zhromažďovaný na vyhradenom
mieste v kontajneri v areáli DSS umiestnenom na pevnej a čistiteľnej ploche. Odvoz odpadu
sa zabezpečuje na základe VZN Obecného úradu Čeláre.
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3.5.

PERSONÁLNE PODMIENKY

Sociálnu službu zabezpečuje kvalifikovaný pracovný kolektív.
Schéma organizačnej štruktúry DSS Čeláre – Kírť
účinná a platná od 01.05.2018
ÚSEK

SCHVÁLENÝ
POČET
ZAMESTNANCOV
1

FUNKCIA

(1)

Riaditeľ

Úsek sociálno-zdravotný

(47)

Úsek ekonomicko – technický (21)

Vedúci sociálno - zdravotného úseku, sestra, manažér kvality
Sociálny pracovník

1
4

Asistent sociálnej práce

1

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

13

Sestra v dennej prevádzke

2

Sestra

3

Zdravotnícky asistent
Opatrovateľka

4
16

Upratovačka

4

Vedúci ekonomicko - technického úseku, ekonóm

1

Odborný referent PaM

1

Účtovník

1

Referent registratúry, administratívy a MTZ

1

Referent prevádzky obslužných činností

1

Skladová účtovníčka potravín

1

Kuchár

3

Pomocný kuchár

3

Práčka, šička

3

Referent technickej prevádzky

1

Kurič, údržbár

4

SPOLU

69 zamestnancov

Percentuálny podiel odborných zamestnancov
Druh
zariadenia

Počet
klientov

Maximálny
počet
Klient :
Zamestn.

46

2:1

Počet
zamestnancov

% podiel
odborných
zamestnancov

Počet
odborných
zamestnancov

60 %

14

DSS - § 38
(duševné
poruchy)

23

13,8
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DSS–ŠZ-§ 39

(Schizofrénia,
changtingtonova
chorea)

Spolu:

3.6.

65 %

60

1,3 : 1

106

46
69

29,9

30
44

FINANČNÉ PODMIENKY

DSS je financovaný z prostriedkov rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja
a z iných zdrojov. Hospodári s finančnými prostriedkami určenými na krytie jeho potrieb
podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok.
DSS hospodári s majetkom zvereným BBSK do jeho správy, ktorý slúži na výkon služieb
sociálnej starostlivosti podľa „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“.
Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní tovarov, prác,
služieb a výkonov určujú zásady vypracované v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Finančné hospodárenie sa riadi jeho finančným rozpočtom, ktorý sa zostavuje na každý
rozpočtový rok. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. DSS vedie o svojom
hospodárení účtovnú evidenciu a zostavuje ročnú účtovnú závierku.
Údaje o čerpaní rozpočtu v roku 2018
sú podrobne špecifikované v prílohe č.1 tejto výročnej správy.
Prehľad úhrad za poskytované služby
Úhrada za pobyt prijímateľov sociálnej služby DSS je určená podľa zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a VZN BBSK č.20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK v znení neskorších dodatkov.
Najnižšia úhrada

Najvyššia úhrada

Priemerná úhrada

DSS

254,64 €

295,29 €

274,97 €

ŠZ

254,64 €

286,50 €

270,57 €

Aktualizované : 11.02.2019
Vypracovala : Ing. Judita Tašká
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Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018
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4.

TERAPIE, REHABILITAČNÉ PRÍSTUPY PRI POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Prijímateľom sociálnej služby s najvyššou mierou podpory je poskytovaná ošetrovateľská
starostlivosť a realizujú sa aktivity na zvyšovanie kvality ich života a stimulácia metódou
bazálnej stimulácie. V rámci sociálnej rehabilitácie sa prijímatelia sociálnej služby s vyššou
mierou podpory učia čo najsamostatnejšie vykonávať sebaobslužné úkony. U prijímateľov
sociálnej služby s nižšou mierou podpory sa nácviky sociálnej rehabilitácie orientujú na
získavanie praktických zručností v rôznych oblastiach života človeka, potrebných pre
samostatný život.

Používané metódy sociálnej práce súvisiace s poskytovaním sociálnej služby:


Rehabilitácia-Na jednotlivých oddeleniach poskytujeme rôzne terapeutické postupy
podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Cieľom terapeutických
postupov je prechod z pasívneho na aktívne bytie, rozvoj jemnej a hrubej motoriky s
využitím individuálneho prístupu docieliť rozvoj hybnosti horných a dolných končatín,
zvládanie sebaobslužných a hygienických návykov, orientácia v priestore, rozvoj
komunikácie, spôsob prejaviť emócie a pod. Zariadenie je vybavené rôznymi
rehabilitačnými i rekreačnými pomôckami: Sonopulz, Endomed, Posilovňa RM 7000,
Stepper mini SO1, Rotoped in SPORTline Venus, Eliptical in SPORTline Atlanta
White, Pinpongový stôl in SPORTline MOVE, Prístroj šlapací, Posiľňovací stroj
PERFORM, Gymnastické a masážne lopty, žinenky, Horské slnko, Bio-lampa,
Lavaterm, Prístroj na rozcvičovanie kĺbov hornej končatiny, Posilňovač brušných
svalov.



Rekreácia a šport-Pravidelne organizujeme voľnočasové aktivity, poznávacie
výlety, rekreačné pobyty. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastniť sa na
kultúrnych podujatiach. Navštevujeme priateľov z družobných zariadení sociálnych
služieb nielen zo SR ale aj zo zahraničia - organizujeme spoločné programy.
Každoročne sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastňujú športových súťaží, ako sú
futbalové, stolnotenisové a šachové turnaje.
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Aktivity podporujúce integráciu PSS do spoločnosti - Medzi činnosti v rámci
integrácie patria: sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby na nákupy, do cirkusu,
na rôzne spoločenské akcie, výstavy prác našich prijímateľov aj mimo zariadenia,
umožnenie prijímateľom samostatne cestovať do blízkeho okolia v rámci
vychádzky, vybavovanie na úradoch, návšteva kina, návšteva mestskej knižnice
s možnosťou vypožičiavania kníh. Zo zoznamu nemôžeme vynechať nácvik varenia,
pečenia a stolovania, patriaci do činností, ktoré v značnej miere skvalitnia úroveň
sebaobslužných činností. Na integrácií spolupracujú s našim zariadením aj žiaci
základných a materských škôl. U prijímateľov s vyššou mierou samostatnosti je
obľúbené osvojenie si a rozširovanie zručností pri práci PC a internetom.
Prostredníctvom informačných technológií sa uľahčila komunikácia prijímateľov aj
s rodinnými príslušníkmi (e-mail, web kamera, sociálne siete).

 Kreatívna dielňa – práca v kreatívnej dielni je prispôsobená osobnosti a postihnutiu
PSS. Je rozpracovaná do čiastkových cieľov, založená na rozvíjaní jemnej a hrubej
motoriky. Okrem rozvíjania pracovných zručností a návykov sa tu rozvíja aj vytrvalosť,
výchova k disciplíne, hygiene, bezpečnosti pri práci a schopnosti spolupracovať
v kolektíve. Snahou odborných zamestnancov v kreatívnej dielni je docieliť
maximálnu starostlivosť o PSS v pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie
kvality ich života. Prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých činností
sa rozvíjajú motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti, ich zručnosti a návyky,
vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity. Zhotovujú drobné predmety
z papiera, z textílie, z dreva, z cesta a ďalších vhodných materiálov.



Keramická dielňa - práca v keramickej dielni pôsobí na všestranné rozvíjanie
osobnosti prijímateľa sociálnej služby, pracuje sa tu individuálnou alebo skupinovo
formou. Princípom aktivity je vzbudzovať záujem o prácu, správne využívať voľný čas
a odstrániť negatívne prejavy správania. Dosiahnutie cieľov zabezpečujeme
individuálnym prístupom, preferovaním názornej metódy a aplikovaním humanistickej
výchovy. Práca v dielni je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu
činnosti.
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V keramickej dielni je najčastejšie využívaný pracovný materiál hlina, glazúra, ale aj
papier a iný. Výrobky sa tu povrchovo upravujú glazúrou a farbami.
Hotové výrobky sa vypaľujú v peci a realizuje sa ich predaj na rôznych výstavách,
alebo slúžia ako darček pri rôznych príležitostiach



Liečba hudbou – improvizovaná hudba poskytuje priestor otvoriť sa dôležitým
vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje vnímanie seba i vnímanie ľudí navzájom.
Hudba nás rozochvieva a pozýva, aby sme sa rozozvučali vo vzťahoch k sebe a k
iným ľuďom. Našim cieľom je doviesť našich PSS k hlbším osobným zážitkom a
zoznámiť ich s rôznymi možnosťami sebavyjadrenia a komunikácie prostredníctvom
hudby, pohybu, rytmu, tanca a spevu. Obsahom týchto aktivít sú psychodynamické
hry s hudbou, výrazový tanec, hra na telo, rytmické cvičenia, dychové cvičenia, ale aj
zameranie pozornosti na prirodzené i umelé zvuky okolitého prostredia. Počúvaním
hudby si PSS všíma svoje vnútorné pocity vyvolané hudobnou ukážkou a má
možnosť ich následného spracovania v skupinovej, či individuálnej psychoterapii.



Liečba pomocou koňa – V hippocentre prijímatelia sociálnej služby pomáhajú pri
práci s koňmi, čistia stajne, ošetrujú kone, učia sa ako ich kŕmiť, vodiť, nasadiť na
nich... Jazda na koni im pomáha uvoľniť stuhnuté svalstvo, precvičuje telo i zmysly.
Okrem fyzického pôsobenia koní má jazdenie a samotná prítomnosť koňa ohromný
vplyv na psychické a mentálne zdravie, sebavedomie, dôveru. Výrazne pomáha
dospelým s diagnózou skleróza multiplex, schizofrénia, neurotické poruchy a
podobne. Jazda a cviky na koňoch pomohli už viacerým, starším i mladším.
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Arteterapia - V našom zariadení individuálne schopnosti môžu PSS rozvíjať prácou
vo výtvarnej dielni, kde sa pracuje so širokým spektrom materiálov. Využívajú sa tu
rôzne metódy a výtvarné techniky. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého
diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti
komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo
zmiernenie obtiaži chorého človeka. Aktivity realizujeme vo výtvarnej dielni,
v keramickej dielni, pod altánkom v záhrade...



Krúžok dramatickej tvorby – V našom zariadení v rámci terapie sa vykonáva aj
kultúrno-záujmová činnosť, ktorá slúži na vyplnenie voľného času a spríjemnenie
pobytu v domove. V rámci tejto činnosti sa nacvičujú kultúrne programy ku ktorým
prijímatelia sociálnych služieb vlastnoručne zhotovujú kostýmy a kulisy.
S nacvičenými programami chodia vystupovať na rôzne súťaže, kultúrne podujatia,
do iných zariadení, na základe pozvania na Dni obcí, čo tiež slúži k ich ľahšej
integrácii do spoločnosti. Pri týchto príležitostiach získavajú nové známosti, nových
priateľov, s ktorými potom udržiavajú kontakt.



Liečba prácou - je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a
liečebné metódy, postupy pri sociálnej rehabilitácii jedincov každého veku s rôznym
typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo
mentálne postihnutí. Prostredníctvom liečby prácou sa snažíme dosiahnuť maximálnu
samostatnosť a nezávislosť PSS v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým
zvýšenie kvality ich života. Činnosť PSS na týchto „pracoviskách“ sa denne
vyhodnocuje. Pri práci sa využívajú individuálne plány činnosti a diferencovaný
prístup ku každému prijímateľovi. Pracuje sa na základe ročných plánov
rozpracovaných na jednotlivé mesiace. Toho času PSS sa majú možnosť zapojiť do
práce na týchto úsekoch:
Stolárska dielňa
 práca s drevom – výroba rôznych výrobkov z dreva
 pomoc pri oprave poškodených predmetov (napr. lavičiek) alebo
zhotovovanie nových (záhradné sedacie súpravy)
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Práce v záhrade
 pestovateľské práce v záhrade a v skleníku (pestovanie zeleniny)
 kosenie a sušenie trávy
 sezónne práce ( zber ovocia a zeleniny, úprava záhonov, udržiavanie
ihriska, hrabanie lístia, odpratávanie snehu a pod.)

Práce v prospech zariadenia
 pomoc v práčovni, pomoc pri upratovaní ubytovacích jednotiek
 práce na výstavbe ihriska, oplotenia...
 pomoc pri úprave hrobov zosnulých obyvateľov na cintoríne
 pomocné stavebné práce pri údržbe a rekonštrukcii zariadenia
 sezónne práce – odpratávanie snehu, zametanie dvora, hrabanie lístia,

Práce na vedľajšom hospodárstve
 chov zajacov, sliepok, starostlivosť o kone
 starostlivosť o rôzne domáce a exotické zvieratá v Minizoo

Strana 17 z 38

Výročná správa – rok 2018

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ČELÁRE - KÍRŤ



Uctenie náboženských a ľudských hodnôt – Uspokojovanie spirituálnych
potrieb prijímateľov sociálnej služby nezostáva ľahostajnou témou. Vychádzajúc
v ústrety duchovným potrebám dbáme o rešpektovanie náboženskej slobody, čím sa
snažíme vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný náboženský prejav a život
našich prijímateľov. Niekoľkokrát ročne navštevuje naše zariadenie duchovný otec
a formou posedenia a rozhovoru prijímatelia hľadajú zmysel života (uvedomenie si
svojho bytia, svojej nezávislosti, smrteľnosti, existenciálne problémy človeka)
a potrebu morálky (súhrn morálnych zásad, ktoré musí človek rešpektovať, ak chce
žiť v spoločnosti). Pri príležitosti Veľkonočných a Vianočných sviatkov sa prijímatelia
zúčastňujú svätej spovede a omše priamo v zariadení. V priebehu roka im ponúkame
možnosť navštevovať sväté omše v dedine. Pri svojpomocne vybudovanej kaplnke
prebieha posledná rozlúčka so zosnulými prijímateľmi. Našim želaním je, aby sa aj
títo ľudia rozvíjali ako plnohodnotné osobnosti, bez bariér, a tak im napomôcť aj
v duchovnom rozvoji.
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5.

ČINNOSŤ V ROKU 2018

Klientom sa sociálne služby poskytujú na základe vypracovaných individuálnych plánov.
Pri samotnom zostavovaní plánov spolupracujú odborní lekári. Súčasťou Individuálneho
plánu je aj dlhodobý program sociálnej rehabilitácie, ktorý zostavujú odborní zamestnanci na
jednotlivých oddeleniach. Pri zostavovaní programu vychádzajú zo sociálnej diagnostiky
a z celkového zdravotného stavu PSS. Cieľom dlhodobého plánu sociálnej rehabilitácie je
udržovať, podporovať a rozvíjať samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť obyvateľov počas
ich pobytu v našom zariadení.
V DSS staviame na kvalitu poskytovaných služieb, plníme ciele na dosiahnutie optimálnej
starostlivosti s prihliadnutím na základné požiadavky: bezpečnosť, účinnosť, vhodnosť,
dosiahnuteľnosť, hodnotiteľnosť, komplexnosť, prijateľnosť.
V systéme starostlivosti o klienta sme nepretržite zabezpečovali základné lekárske
vyšetrenia, odborné lekárske vyšetrenia, kontrolné lekárske vyšetrenia, lekárske predpisy,
poukazy na kompenzačné pomôcky, na materiálno – technické vybavenie a v neposlednom
rade v stavoch bezprostredne ohrozujúcich život privolanie RZP.
Praktický lekár pre dospelých navštevuje naše zariadenie 1 x týždenne a psychiater 2 x za
dva týždne. Kvalifikovaní odborní zamestnanci plnia ordinačné pokyny lekárov na základe
konzultácii na jednotlivých vizitách a vyšetreniach.

5.1.

HODNOTENIE PLNENIA STANOVENÝCH CIEĽOV ZA ROK 2018

A – oblasť poskytovaných sociálnych služieb :
Silné stránky:
 Úroveň spokojnosti PSS a rodinných príslušníkov (záznamy, dotazníky)
 Kontakty prijímateľov sociálnej služby s vonkajším prostredím
 Paleta ponúknutých aktivít
 Vytvorené vonkajšie prostredie pre terapie, relax a oddych klientov a zamestnancov
 Otvorenosť komunite, spolupráca s inštitúciami, školami, okolitými obcami,
 Dobré vzťahy s rodinnými príslušníkmi
 Uplatňovanie systému manažérstva kvality
 Prepojenie manažmentu, zamestnancov a klientov cez zasadnutia Výboru
obyvateľov, stravovacej komisie
Slabé stránky, ohrozenia:
 Stresujúce faktory spôsobené agresívnym správaním prijímateľov sociálnej služby
determinované ich zdravotným stavom
 Obmedzená
mikroklíma
pre
integračné
snahy
v regióne
a spoluprácu
s dobrovoľníkmi, vysokými školami
 Zvyšujúce sa zdravotné a psychické postihnutia u klientov, pasivita klientov
 Časový stres, ktorý limituje možnosť individuálneho prístupu ku klientom
Príležitosti na zlepšenie, opatrenia:
 Supervízia (interná, externá)
 Spolupráca s inými zariadeniami, (príklady dobrej praxe)
 Aktivizácia prijímateľov sociálnych služieb (športovo, tvorivo, kognitívne)
 Sledovanie a vypracovanie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov
k činnosti v tvorivej dielni
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Motivovanie zamestnancov na vzdelávanie (terapeutické postupy, práca
s nedobrovoľným prijímateľom sociálnej služby, asertívna komunikácia, košikárstvo,
hrnčiarstvo, ľudový tanec...)
Motivovanie zamestnancov na tímovú prácu pri pracovných postupoch s PSS
Zorganizovanie športových stretnutí pre prijímateľov sociálnych služieb spolu so
družobnými zariadeniami
Zorganizovanie aktivít v okolitých obcí
vytvorenie mechanizmov na vytváranie vyššej miery samostatnosti klientov – v oblasti
rozhodovania o sebe, podávania návrhov, podnetov, pripomienok k skvalitňovaniu
poskytovaných služieb

B – oblasť ekonomiky a materiálno – technického vybavenia
Silné stránky:
 Zapojenie sa do projektov – počet úspešných projektov
 Úspešné oslovenie sponzorov
 Množstvo svojpomocne a dodávateľsky riešených prác v zariadení (rekonštrukcia
sociálnych priestorov oddelenia Breza, rekonštrukcia práčovne, obnova telefónnej
stanice a lan-systému, výmena okien a dverí na oddelení II., ...)
 Príprava projektovej dokumentácie na ďalšie rekonštrukčné práce (sociálne priestory
na oddeleniach 1-3, rekonštrukcia kuchyne)
 Nákup spotrebičov do práčovne a kuchyne
 Postupné skvalitnenie materiálno-technického vybavenia ubytovacích priestorov
 Zodpovedný prístup zamestnancov pri znižovaní pohľadávok za poskytované služby
Slabé stránky, ohrozenia:
 Zvýšená poruchovosť vykurovacích telies a vodovodného potrubia.
 Sprísnenie legislatívnych noriem pitnej vody čerpanej z vlastných studní
 Zvyšujúca sa kriminalita v priamom okolí DSS
 Opotrebené nábytky na niektorých izbách (z dôvodu agresívnej, zdemolujúcej
klientely)
 Len čiastočne debarierizované objekty
Príležitosti na zlepšenie, opatrenia:
 Pokračovanie v rozšírení oddychových zón v areály
 Postupná rekonštrukcia objektov podľa priorít, s dôrazom na energetickú náročnosť
budov (zbierať informácie k zabezpečeniu sústavy na vykurovanie automatickou
reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči, vybavenie
rozvodov tepla a TÚV vhodnou tepelnou izoláciou -Z.z.č.476/2008 o efektívnosti pri
používaní energie a z.č.555/2005 o energetickej hospodárnosti budov + zákon č.
69/2013-)
 Spolupráca so zriaďovateľom v riešení postupnej debarierizácie budov
o priestorové úpravy (statické posudky k priestorovým úpravám a stavebné
práce – vytvorenie miestnosti so sadrokartónovou priečkou, vybúranie otvorov
na dvere, osadenie zárubní, vytvorenie 2 starodobých dverí k odstráneniu
prechodných izieb, ... )
o vybudovanie
výťahov/plošín
k jednotlivým
oddeleniam:
Javor,
Breza a Centrum (statické posudky, projektové dokumenty k vybudovaniu
výťahov/plošín a stavebné práce)
o komplexná oprava schodiska administratívnej budovy so zabezpečením
bezbariérovosti objektu (projektová dokumentácia,
vybudovanie plošín alebo rekonštrukcia schodište s vybudovaním nájazdovej plochy pre
imobilných).
 Výstavba nového ubytovacieho pavilónu
o vybudovanie účelového ubytovacieho pavilónu – vhodný areál pre ďalšie
stavby (projektová dokumentácia, výstavba, vybavenie)
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Komplexná oprava strechy na administratívnej budove (projekt, materiál, práca) – po
viacerých menej účinných opráv uvedenej plochej strechy je vhodné sa pouvažovať
o vybudovaní podkrovia – získali by sme aj užitočné žiaduce priestory.
Rekonštrukcia podkrovia oddelenia BREZA - vrátane obnovy elektrického vedenia
poschodia. (projektová dokumentácia, rekonštrukčné práce)
Rekonštrukcia a debarierizácia kúpeľní v ubytovacom pavilóne Centrum (projektová
dokumentácia, rekonštrukčné práce)

C - oblasť personálneho zabezpečenia:
Silné stránky:
 Úspešný recertifikačný audit
 Zapracovanie legislatívnych zmien do vnútorných smerníc
 Využívanie návrhov pri hodnotení spokojnosti prijímateľov sociálnej služby
 Periodicita vzdelávacích aktivít
 Spolupráca s úradom práce
 Kvalifikovaný team zamestnancov s dlhodobými skúsenosťami a ich uplatnením
v praxi
 Pozitívny vzťah zamestnancov k práci s prijímateľmi sociálnej služby
 Prejavený záujem o vzdelávanie a rozširovanie vedomostí
Slabé stránky, ohrozenia:
 Syndróm vyhorenia - vysoká psychická a fyzická záťaž zamestnancov
 Administratívna záťaž zamestnancov
 Rozpočtové limity pri motivácii zamestnancov
 Nízky status pracovníkov v sociálnych službách (spoločenský, ekonomický, atď.)
Príležitosti na zlepšenie, opatrenia:
 Pravidelné podchytenie legislatívnych zmien v smerniciach
 Motivovanie zamestnancov k zvyšovaniu kvalifikácie a profesionality
 Zvyšovanie sebareflexie zamestnancov pomocou interných metodických stretnutí
 Zorganizovanie supervíznych stretnutí pre zamestnancov
 Zorganizovanie spoločenských aktivít aj pre zamestnancov DSS
 Zabezpečovanie praxe pre budúcich odborníkov v danej oblasti pre študentov
vysokých škôl
 Spolupráca s tretím sektorom
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5.2.

REALIZOVANÉ
SOCIÁLNE
AKTIVITY
ORGANIZOVANÉ
PRE
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DSS V SLEDOVANOM OBDOBÍ

o
o
o
o
o
o
o

Január
Besiedky na oddeleniach, uvítanie nového roka, novoročné vinše
Biblioterapia - čítanie, lúštenie krížoviek
Zimné radovánky - guľovačka, odpratávanie snehu, robenie snehuliaka
Športové aktivity v telocvični
Arteterapia
Spoločenské hry, zamerané na trénibg pamäte a schpnosti koncentrácie
Oslavy narodenín a menín PSS za mesiac január

Február
o Beseda na tému – Február mesiac chladu, jasu a ticha
o Príprava výzdoby, škrabošiek a masiek na fašiangovú oslavu
o Valentínske posedenie
o Arteterapia, skrášľovanie izieb PSS
o Športové popoludnie - spoločenské hry
o Oslavy narodenín a menín za mesiac február
o Fašiangy – maškarný ples a varenie kapustnice
Marec
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Počúvanie hudby spojené s relaxačným pohybovým cvičením
Oslava MDŽ – posedenie na oddelení Breza, pripomenutie si sviatku žien,
spomienky na matky
Aktivity zamerané na trénig mozgových funkcií v rámci Týždňa mozgu.
Výroba lavičiek
Vyhodnocovanie dotazníka spokojnosti PSS – besiadka
Marec mesiac knihy – čítanie kníh – besiedka
Beseda na tému – Deň vody
Prechádzky po okolí DSS
Precvičovanie jemnej motoriky – skladanie Puzzl
Veľkonočná výzdoba na oddeleniach
Príprava darčekov pre ženy CSS Sloven Slávnica
Oslava narodenín a menín za mesiac marec – torta, koláče
o

Apríl
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Uvítanie nového roka –Marec

Arteterapia – výzdoba oddelení v DSS
Príprava veľkonočných ozdôb
Duchovné sedenie s pánom farárom spojená so spoveďou k Veľkej noci
Príprava darčekov pre ženy CSS Sloven Slávnica
Deň stromov – sadenie kvetov, výroba skalky
Jarné upratovanie areálu, hrabanie a úprava záhonov
Biblioterapia - spoločné čítanie pri príležitosti Svetového dňa kníh
Veľkonočná oblievačka v družobnom zariadení CSS Sloven Slávnica
Príprava prekvapení pre PSS Veľký Blh
Oslava narodenín a menín spojená so zábavou
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o
o
o
o
o
o
o

Máj
Stavanie mája s hudbou a grilovačkou
Majáles – stavanie mája pre klientky družobného zariadenia Femina Veľký Blh,
spojená s tancovačkou
Deň matiek – rozprávanie zážitkov z detstva, pripomenutie si matiek
Moja rodina - predstavenie svojej rodiny, pri príležitosti svetového dňa rodiny
Spoločná brigáda na úpravu a skrášľovanie okolia DSS
Pripomenutie si životných jubileí
Svetový deň bez tabaku – besiedka
Jún
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skrášľovanie izieb a spoločných priestorov PSS
Moje detstvo - rozprávanie zážitkov z detstva pri príležitosti MDD
Koncert ZUS Balog nad Ipľom „Hudbou ku zdraviu“ , varenie guľáša, vozenie
sa na koči
Rúcanie mája pri hudbe a tanci
Tradičný futbalový turnaj – MR Diósjenő
Jún mesiac ochrany prírody – prechádzky v prírode
Návšteva detí zo ŠZŠ vo Veľkom Krtíši
Deň otcov – pripomenutie si svojich otcov
Športové aktivity v telocvični
Individuálne nákupy PSS v Lučenci
Deň otvorených dverí spojený so športovými súťažami v MR Ludányhalászi
Grilovačka pod altánkom
Deň oslávencov- gratulovanie k narodeninám a meninám

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Júl
Posedenie pod altánkom - grilovačka
Vtipný pondelok - Radi vtipkujeme? - rozprávanie vtipov pri príležitosti Medzinárodného dňa
vtipov a vtipkovania
Máte radi čokoládu? – pripomenutie si dňa čokolády spojený s konzumáciou čokolády
Muzikoterapia
Prechádzka v prírode
Páli Vám to? – riešenie hlavolamov pri príležitosti medzinárodného dňa hlavolamov
Čítanie kníh a časopisov
Hra s loptou v parku
Návšteva Synagógy v Lučenci
Medzinárodný deň priateľstva - besiedka
Oslavy jubileí

o
o
o
o
o
o

August
Arteterapia – kreslenie, maľovanie, lepenie
Cvičme v rytme
Stretnutie pri kaplnke
Spoločná grilovačka
Úprava záhonov, polievanie kvetov, upratovanie areálu
Oslava narodenín a menín spojená so zábavou

o
o

September
Jesenná výzdoba na oddeleniach
Stolnotenisové hry

o
o
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Precvičovanie jemnej i hrubej motoriky
Biblioterapia – čítanie časopisov, článkov
Myslime pozitívne, ovplyvní to náš život
Nákupy s PSS v Rimavskej Sobote
Prechádzky v prírode
Deň priateľstva a radosti s PSS CSS Sloven Slávnica
Šetrime si svoje srdce, lebo je pre nás to najdôležitejšie – beseda o zdravej výžive,
o potrebe aktívneho pohybu pri príležitosti svetového dňa srdca
Zaváranie v prípravnom tréningovom centre s PSS
Oslava jubileí - gratulácie k narodeninám a meninám

Október
o Jesenné upratovanie a čistenie záhrad a areálu
o Prechádzky do prírody (zber šípok, gaštanov)
o Deň priateľstva – Návšteva DSS Femina Veľký Blh
o Mesiac úcta k starším – pečenie s posedením
o Úprava kvetinových záhonov
o Medzinárodný deň hudby – počúvanie hudby
o Jesenná výzdoba ( exteriér, interiér )
o Blahoželanie oslávencom za mesiac Október
o Úprava a čistenie hrobov
November
o Skrášľovanie izieb
o Pripomenutie si zosnulých PSS pri príležitosti dňa zosnulých
– návšteva cintorína, zapálenie sviečok
o Pripomenutie si svetového dňa diabetu s besedou o diabete
o Športové aktivity
o Cvičíme v telocvični – stolný tenis, ping - pong
o Blahoželanie oslávencom
o Katarínske zvyky a tradície - besiedka
December
o Výzdoba oddelenia, ikebany, príprava vianočnej nástenky
o Adventní koncert v Bušinciach
o Mikulášska oslava
o Biblioterapia – čítanie príbehov o vianočnom čase
o Vystúpenie žiakov zo ZŠ Bušince pri príležitosti vianočných sviatkov
o Oslava jubileí spojená s počúvaním hudby
o Adventné posedenie s p. farárom
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5.3.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2018

Absolvované vzdelávania, školenia, doplňujúce vzdelávanie a pod. zamestnancami ZSS
v sledovanom období (vrátane interných vzdelávaní):
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Počet vzdelávaných zamestnancov v sledovanom období: spolu 69 zamestnancov
Počet zamestnancov, ktorí absolvovali supervíziu v sledovanom období: 32
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5.4.

PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2018

Počet podaných projektov v sledovanom období: 7
Počet úspešných projektov v sledovanom období: 1
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov: 500,00 €
 Nadácia VÚB - Kreatívna myseľ, šikovné ruky
 Nadácia VUB Nádej – Čarovný štetec v zázračnej krajine - arteterapia
 Nadácia SPP – Grantový program Opora 2018 - IPRO pre klientov (Roman K. –
Pletenie z pedigu)
 Nadácia SPP – Grantový program Opora 2018 - IPRO pre klientov (Anka H. –
vybavenie relaxačnej miestnosti Snouzelen)
 Nadácia EPH - Terapiou ku zdraviu – snouzelen
 Nadácia EPH - Krôčik k vytúženému cieľu
 Medzinárodná spolupráca - EU Projekt podaný spoločne s Obecným úradom
Čeláre-Kírť: Integrácia občanov s mentálnym postihnutím
Projekty podané cez OZ Štvorlístok pre každého v prospech prijímateľov sociálnej
služby DSS Čeláre – Kírť:
Počet podaných projektov v sledovanom období: 6
Počet úspešných projektov v sledovanom období: 1
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov: 695,00 €
 Nadácia VUB – Svet farieb s enkaunistikou – arteterapia
 Nadácia VÚB – Tvoríme zo srdca
 Nadácia SPP – Grantový program Opora 2018 - IPRO pre klientov (Róbert B. –
vybavenie knižnice)
 Nadácia SPP – Grantový program Opora 2018 - IPRO pre klientov (Marian O. –
počítač s programom na výrobu filmov)
 Nadácie EPH – Objavme spolu vodný svet
 Nadácia EPH – Čarovný svet knihy
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5.5.

ĎAKUJEME NAŠIM SPONZOROM !
Ďakujeme našim sponzorom !

Vedenie DDS Čeláre- Kírť ďakuje všetkým sponzorom, ktorí v roku 2018 poskytli pre naše
zariadenie vecné a finančné dary a svojou podporou prispeli ku skvalitneniu poskytovaných
sociálnych služieb.




Finančné dary: 18 500,00
Nefinančné dary: 4 075,28
...............................................
Spolu:
22 575,28

Naša srdečná vďaka patrí:
Meno a priezvisko
príp. názov organizácie

Judita Libiaková
Gabriel Urbán
Midinet s.r.o.
Mária Víziová
Kimberly Clark, s r.o.
Katarína Krkošková
Jana Kolačanská
Nadácia SPP
Mariana Danielová
Štefan Kertész
Štefan Kertész
Daniel Ivan
Martina Ivanová
Ministerstvo Kultúry SR
BOBA- Božena Sľúková
Anonymný darca
Anonymný darca
Anonymný darca
Anonymný darca
Oľga Longauerová
Anonymný darca
Anonymný darca
Poison s.r.o.
Štefan Kertész
Judita Tašká
Anna Michelčíková

5.6.

Dar finančný
( v eur)

Dar vecný

použité šatstvo
použité šatstvo
použité šatstvo
monitor
nočné stolíky
zájazd
použité šatstvo
použité šatstvo

Cena
vecného daru
(v eur)
40,00
11,00
52,00
158,34
300,00
549,00
21,00
246,00

500,00
použité šatstvo
použité šatstvo
použité šatstvo
krmivá
použité šatstvo
18000,00 dotácia
kahance
ovocie zelenina
Šunk. saláma
vajcia
šaláty
použité šatstvo
zákusky
chlieb, pečivo
pracovné odevy
použité šatstvo
použité šatstvo
použité šatstvo

40,50
30,00
30,00
1610,00
13,00
10,00
36,00
12,00
6,50
40,00
24,00
12,60
5,00
672,34
16,50
106,00
33,50

Účel daru

pre klientov DSS
pre klientov DSS
pre klientov DSS
kancelária soc prac.
pre klientov na odd. I.
pre klientov DSS
pre klientov DSS
pre klientov DSS
soc. výpomoc - OPORA
pre klientov DSS
pre klientov DSS
pre klientov DSS
pre zvieratá DSS v ZOO
pre klientov DSS
obnova kult. Pamiatky
pamiatka zosnulých
pri návšteve druž. zariad.
pri návšteve druž. zariad.
pri návšteve druž. zariad.
pri návšteve druž. zariad.
pre klientov DSS
pri návšteve druž. zariad.
pri návšteve druž. zariad.
pre zamestnancov
pre klientov DSS
pre klientov DSS
pre klientov DSS

ROZVOJ A HUMANIZÁCIA ZARIADENIA V ROKU 2018
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Rekonštrukčné práce vykonané dodávateľsky:
- Výmena okien na odd. II – druhá etapa
- Kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na odd. IV
- Kompletná rekonštrukcia práčovne
- Oprava ČOV – výmena vzduchových vankúšov
Opravy a údržba vykonaná svojpomocne:
- Oprava striešky nad balkónom odd. I
- Maľovanie a oprava omietok v izbách na prízemí odd. IV
- Betónovanie a pokládka dlažby v izbe na prízemí odd. IV
- Vybúranie klenby medzi dvoma miestnosťami na odd. IV
- Maľovanie a oprava omietok v kuchyni
- Maľovanie a oprava omietok v ambulancii a v kancelárií vedúcej SZ
- Výmena vstupných dverí v ambulancii
- Výmena radiátorov na poschodí v izbách a v kanceláriách v centre
- Oprava cokla na budove centrum
- Zavedenie vonkajšieho osvetlenia pri garážach
- Výmena zastaraných ventilov a teplomerov na kotloch v kotolni
- Vybetónovanie plošiny a vjazdu do kotolne
- Oprava vonkajšej sušiarne – výmena pletiva
- Zavedenie verejného vodovodu do práčovne a vodojemu
- Zavedenie hlavného prívodu vody do práčovne
- Obloženie steny obkladom vo vodojeme
- Vymaľovanie vodojemu - nádrže
- Vybudovanie nového altánku a záhradného krbu
- Pokládka zámkovej dlažby pri amfiteátri
- Oprava omietok na hospodárskych budovách
- Oprava a obnova stĺpu prístrešia
- Vybetónovanie príjazdovej plošiny v sklade náradia
- Vybetónovanie podlahy v sklade náradia
- Zavedenie vody a vyvedenie odpadu v sklade náradia
- Zateplenie strechy v sklade náradia
- Oprava omietok a maľovanie na chodbe v administratívnej budove
- Výmena radiátorov na chodbe AB
- Oprava omietok a maľovanie v sklade AB a v archíve
- Osadenie žľabu pri administratívnej budove
- Oprava elektrického vedenia v sklade AB
- Oprava plotu po poistnej udalosti havária a vyvalení stromu
- Osadenie nových svetiel v archíve
- Priebežné maľovanie izieb PSS v jednotlivých ubytovacích pavilónoch
- Periodická kontrola a čistenie čističky odpadových vôd.
- Vyčistenie vodojemu.
- Vyčistenie plynových kotlov
- Periodické čistenie kotlov na tuhé palivo
- Periodické čistenie dažďových žľabov
- Pravidelné kosenie trávy v areáli
- Pravidelná údržba na práčkach
- Pravidelná oprava bojlerov
- Pravidelná oprava vodovodných batérií na oddeleniach
- Pravidelná výmena neónových svetiel a žiaroviek
- Pravidelná oprava WC splachovačov a batérií
- Pravidelné ošetrenie stien v kuchyni proti plesni
- Pravidelné čistenie kanalizácie na jednotlivých oddeleniach
- Pravidelná kontrola a údržba na služobných motorových vozidlách
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Oprava a zváranie lavičiek v DSS
Oprava vlečky za traktorom
Pílenie popadaných stromov v areály a nanosenie dreva do kotolne
Skladanie nábytkov

Materiálne vybavenie:
- Kuchyňa: Sporák, univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom, hriankovač,
- Oddelenie I.: MS Office, 4x elektrická posteľ, 2x nádoba na odpad,
- Oddelenie II.: MS Office, vysávač Sencor, 4 x elektrická polohovateľná posteľ, stena
masa, 2x nádoba na odpad, 6x nočný stolík,
- Oddelenie III.: bojler, 4x elektrická posteľ, 2x nádoba na odpad, 6x nočný stolík
- Oddelenie IV.: bojler, LCD monitor, tlakomer, 6 x elektrická polohovateľná posteľ,
stena masa, 3x nádoba na odpad, PC IBM s príslušenstvom,
- Centrum: bežecký pás, nádoba na odpad, batéria s elektrickým ohrevom,
- Kancelária soc. pracovníkov: 2x ventilátor, 4x monitor, 5 x kancelárska stolička, 1x
kancelárska zostava, 6x kancelársky stôl, 1x trojsedačka, 1x dvojsedačka, 1x
kancelárske kreslo, 1x kuchynská zostava,
- Kancelária referenta technickej prevádzky: monitor, skrinka s umývadlom, zrkadlo,
kancelárske kreslo,
- Administratívna budova: 3x kancelársky stôl, sedačka, konferenčný stolík, 1x
predsieňová zostava, 2x kancelársky nábytok, skartovač, poštová schránka, externý
disk, nástenný popolník, podstavec na PC, 2x kancelárska zostava, 3x kreslo TOBO,
2x MS Office, 2x kontajner, kávovar, 3x odpadový kôš, rýchlo varná kanvica,
Notebook HP, PC zostava, LAN systém, telefónna ústredňa,
- Oddelenie rozvoja pracovných zručností: elektrický sporák
- Údržba: kuchynská linka, jedálenský stôl + 6 stoličiek, válenda, zrkadlo, laserová
vodováha, rezačka na dlažbu, sada náradia, ručný paletový vozík, odvlhčovač,
vŕtacie kladivo, predlžovák 50m, závitnica
- Sklady: čerpadlo
- Vodojem: 2 ponorné čerpadlá,
- Archív – regál na šanóny, prídavný regál
- Ambulancia – telestojan, monitor LCD, kancelárska zostava, konferenčný stolík, 2x
stoličky, 1x kancelárske kreslo, kuchynská linka, 2x kancelársky stôl, 1x batéria
s elektrickým ohrevom, tlakomer, mikrovlnná rúra,
- Práčovňa – parný generátor, plynová bomba, skrinka s umývadlom, 3x šatníková
skriňa, kuchynská linka, priemyselná práčka,
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5.7.

EVIDOVANÉ SŤAŽNOSTI V ROKU 2018

DSS pravidelne formou ankiet zisťuje spokojnosť klientov so službou. Jednotlivé podnety a
pripomienky berie ako zdroj informácií, ktoré sú premietané do chodu služby.
Schránka pre podávanie prianí a návrhov je umiestnená na dobre prístupnom mieste, avšak
umožňuje diskrétne a anonymné využitie. Vyhodnotenie získaných informácií sú pravidelne
zverejnené na nástenke zariadenia.
DSS má vytvorené písomné pravidlá na podávanie a riešenie sťažností a postupuje podľa
nich.
Zaoberá sa dôsledne všetkými podnetmi v celom ich rozsahu. Zamestnanci DSS poznajú
princípy a zásady podávania sťažností, vznesenú sťažnosť chápu ako podnet pre zlepšenie
kvality poskytovanej služby.
DSS informuje klientov i verejnosť o podaných sťažnostiach a prijatých opatreniach.

Výpis z evidencie sťažnosti za rok 2018:
1.

Sťažovateľ: Vojtech Kinka, Sobôtka 30, 97901 Rimavská Sobota
Predmet sťažnosti: Vyúčtovanie za Kinka Roman
Prijaté opatrenia: Príkazný list č. 16/2018
Výsledok prešetrenia: sťažnosť neopodstatnená
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5.8.

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
S POSKYTOVANÝMI SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI ZA ROK 2018

Ankety sa zúčastnilo 92 prijímateľov sociálnej služby, čo predstavuje 86,8 % z celkového
počtu PSS v zariadení.
 Z toho bolo 13 žien a 79 mužov.
 Priemerný vek respondentov je 54 rokov.
S poskytovanými sociálnymi službami v DSS Čeláre – Kírť je:
 veľmi spokojných 48 %
prijímateľov sociálnej služby
 spokojných
48 %
prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných
4%
prijímateľov sociálnej služby

veľmi spokojný
369
64
700
160

spokojný
269
359
159
537

nespokojný
12
23
11
47

1320 – 48 %

1324 – 48 %

93 – 4 %

SPOKOJNOSŤ PSS – PODĽA PAVILÓNOV
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Na základe výsledkov ankety na oddelení č.1 - LIPA a CENTRUM, ktorej sa zúčastnilo 23
prijímateľov sociálnej služby, čo predstavuje 100 % z celkového počtu sa zistilo:
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.1 - LIPA je:
 veľmi spokojných 58 % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných
40 % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných
2 % prijímateľov sociálnej služby

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.2 - PLATAN, ktorej sa zúčastnilo 15 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 75 % z celkového počtu sa zistilo:
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.2 - PLATAN je:
 veľmi spokojných 14 % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných
81 % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných
5 % prijímateľov sociálnej služby

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.3 - Javor, ktorej sa zúčastnilo 29 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 100 % z celkového počtu sa zistilo:
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.3 - Javor je:
 veľmi spokojných 81 % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných
18 % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných
1 % prijímateľov sociálnej služby

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.4 - Breza, ktorej sa zúčastnilo 18 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 73,53 % z celkového počtu sa zistilo:
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.4 - Breza je:
 veľmi spokojných 22 % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných
76 % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných
6 % prijímateľov sociálnej služby
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1.1.

HODNOTENIE
SPOKOJNOSTI
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

RODINNÝCH

PRÍSLUŠNÍKOV

Pri návšteve rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby v zariadení bolo rozdaných
50 dotazníkov. Vrátilo sa 24 dotazníkov, v ktorých návštevy hodnotili spokojnosť
s poskytovanými sociálnymi službami ich príbuzným alebo priateľom. Na základe výsledkov
ankety sa zistilo.
S poskytovanými sociálnymi službami v DSS Čeláre – Kírť je:
 veľmi spokojných
 spokojných
 nespokojných

6.

48 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby
52 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby
0 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
1.
2.
3.
4.

CSS Sloven Slavnica,
DSS Veľký Blh
Göllesz Viktor RIHÁGO Diósjenő - Maďarsko
Ipolypart ÁGORI –Ludányhalászi, - Maďarsko
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5. Obecný úrad Olováry
6. Obecný úrad Bušince
7. Obecný úrad Čeláre
8. Obecný úrad Kováčovce
9. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
10. Materská škola Bušince
11. Základná škola Bušince
12. Základná škola špeciálna Veľký Krtíš
13. Základná umelecká škola Balog nad Ipľom
14. Slovenský červený kríž – miestny spolok

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ČELÁRE - KÍRŤ

V Čelároch – Kírti dňa 12.02.2019

................................................................
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
riaditeľka DSS
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