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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,
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upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečenie
ošetrovateľskej starostlivosti, pracovnej terapie, záujmovej činnosti a utváranie podmienok
na úschovu cenných vecí.

2.

POLITIKA KVALITY

Poslanie zariadenia
Zabezpečiť optimálne, úspešné, zmysluplné a dôstojné podmienky na každodenný život
prijímateľov sociálnej služby pri rešpektovaní individuality a jedinečnosti ich osobnosti, ktoré
prispievajú k sociálnej integrácii a znižujú riziko ich sociálnej exklúzie.

Vízia
Stať sa zariadením poskytujúcim vysoko kvalitné a bezpečné sociálne služby, spĺňajúce
individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, so snahou neustáleho zvyšovania ich
kvality života a miery sebestačnosti.

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

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-, trojlôžkových
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:

49

Trojlôžkových:
Dvojlôžkových:
Jednolôžkových

13
31
5

Fotodokumentácia: obnovené priestory ubytovacieho pavilónu CENTRUM (2019)

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.

Na vykonávanie osobnej hygieny prijímatelia v každom pavilóne využívajú spoločné
kúpeľne, vybavené umývadlami, vaňou a sprchovacími kútmi a toaletami.
Fotodokumentácia: sociálne priestory ubytovacích priestorov Platan, Breza, Javor a Lipa po
komplexnej rekonštrukcii (2018 – 2019)
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3.2.

STRAVOVANIE

DSS má vlastnú kuchyňu, ktorá je prevádzkovaná počas celého roka. V roku 2019 prešla
celkovou rekonštrukciou.
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.
Kapacita kuchyne je 200 jedál denne. Jedná sa o prípravu jedál spoločného stravovania a to
 pre obyvateľov domova
 pre zamestnancov
 pre cudzích stravníkov
Fotodokumentácia: kuchyňa po komplexnej rekonštrukcii (2019)

Priestory jedálne pre obyvateľov sa nachádzajú na jednotlivých oddeleniach s kapacitou
počtu ubytovaných prijímateľov sociálnej služby v objekte. Strava sa prepravuje z kuchyne
na jednotlivé oddelenia v hermeticky uzatvárateľných nádobách.
Fotodokumentácia: priestory jedálne na ubytovacích pavilónoch
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Prijímatelia SS sa stravujú 5 x denne (pre diabetikov 6 x), z toho varená strava je obed
a večera.
Druh a počet priemerne vydaných jedál denne za rok 2019
Diéta

86
86

diabetická
diabetická-šetriaca,
diabetickánízkobielkovinová
14
14

100

14

114

86
86
0
444

14
14
14
84

100
100
14
528

racionálna,
nízkobielkovinová
Raňajky
Desiata
Obed (klienti, zamestnanci,
cudzí stravníci
Olovrant
Večera
2.vereča
SPOLU

Spolu
100
100

Obedy pre zamestnancov a cudzích stravníkov neboli poskytované od 1.8.2019-31.12.2019 z dôvodu
rekonštrukcie kuchyne. Zamestnancom boli pridelené na toto obdobie stravné lístky.

Stravná jednotka za rok 2019 (prijímatelia sociálnych služieb)
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

20 %
7%
40 %
7%
26 %

0,56 €
0,20 €
1,12 €
0,20 €
0,65 €

diéta diabetická,
diabetická -šetriaca,
diabetická- nízkobielkovinová
20 %
0,63 €
7%
0,22 €
40%
1,26 €
7%
0,22 €
20 %
0,63 €
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na 2.vereču
Režijné náklady 15 % zo stravnej jednotky
SPOLU

0

6%

0,18 €
0,47 €
3,61 €

0,41 €
3,14 €

Stravná jednotka za rok 2019 (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
Stravná jednotka
Režijné náklady
SPOLU
Príspevok zo sociálneho fondu
Príspevok zamestnávateľa 55 %
Zamestnanec hradí

pre zamestnancov DSS
1,12 €
1,03 €
2,15 €

pre cudzích stravníkov
1,12 €
1,03 €
2,15 €

0,27 €
1,18 €
0,70 €

0,00 €
0,00 €

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 zasadnutiach 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
(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).
Fotodokumentácia: práčovňa po komplexnej rekonštrukcii (2018)
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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

Percentuálny podiel odborných zamestnancov
Druh
zariadenia
DSS - § 38
(duševné
poruchy)

Počet
klientov

Maximálny
počet
Klient : Zamestn.

46

2:1

Počet
zamestnancov

% podiel
odborných
zamestnancov

Počet
odborných
zamestnancov

60 %

14

23

DSS–ŠZ-§ 39

13,8
65 %

(Schizofrénia,
Huntingtonova
chorea)

60

Spolu:

1,3 : 1

46

106

29,9

69

30
44

Schéma organizačnej štruktúry DSS Čeláre – Kírť
účinná a platná od 01.05.2018
ÚSEK

FUNKCIA

(1)
Úsek sociálno-zdravotný

Riaditeľ
(48)

Úsek ekonomicko – technický (20)

SCHVÁLENÝ
POČET
ZAMESTNANCOV
1

Vedúci sociálno - zdravotného úseku, sestra, manažér kvality

1

Sociálny pracovník

4

Asistent sociálnej práce

1

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

13

Sestra v dennej prevádzke

2

Sestra
Zdravotnícky asistent
Opatrovateľka

3
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
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Pomocný kuchár

3

Práčka, šička

3

Referent technickej prevádzky

1

Kurič, údržbár

4

SPOLU

3.6.

69 zamestnancov

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 2019
sú podrobne špecifikované v prílohe č.1 tejto výročnej správy.
Prehľad úhrad za poskytované služby za rok 2019
Úhrada za pobyt prijímateľov sociálnej služby DSS za rok 2019 bola 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

262,70 €

304,59 €

283,65 €

ŠZ

262,70 €

295,80 €

279,25 €

Údaje za rok 2019 poskytla: Ing. Judita Tašká
Dňa 31.01.2019
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť
Priemerný počet klientov
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo
výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných
osobných vyrovnaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne
poistenie, povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie a DDP
Tuzemské cestovné náhrady
Výdavky na energie, vodu a komunikácie

Druh a forma
sociálnej služby
napr. DSS - CP

Druh a forma
sociálnej služby napr.
ŠZ - CP

45,08

58,75

254 814 €

474 553 €

92 282 €

171 860 €

575 €
44 792 €

750 €
58 375 €
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Výdavky na materiál okrem reprezentačného
vybavenia nových interiérov
Dopravné
Výdavky a rutinnú a štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov a riešenia
havarijných stavov
Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej
veci okrem dopravných prostriedkov a špec.
strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a
materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného,
za aké sa v tom čase a na tom mieste
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci
toho istého druhu alebo porovnateľné veci
Výdavky na služby
Výdavky na bežné transfery v rozsahu
vreckového, odstupného, odchodného, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca
Medzisúčet
Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov; odpis novoobstaraných
stavieb, bytov a nebytových priestorov užívaných
na účely poskytovania sociálnych služieb v
zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie,
najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa
v tom čase a na tom mieste prenechávajú do
nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci
Celkom

Prepočet na klienta a mesiac

4.

83 667 €

109 038 €

1 141 €
2 913 €

1 486 €
3 797 €

- €

-€

19 402 €

25 285 €

2 632 €

3 431 €

502 218 €

848 575 €

15 702 €

20 464 €

517 920 €

869 039 €

957 €

1 233 €

Vyhotovil: 23.1.2020

Schválil: 23.1.2020

Ing. Martin Longauer

PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková

ekonóm DSS

riaditeľka DSS

TERAPIE, REHABILITAČNÉ PRÍSTUPY PRI POSKYTOVANÍ
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

V DSS staviame na kvalite poskytovaných služieb, plníme ciele na dosiahnutie optimálnej
starostlivosti s prihliadnutím na základné požiadavky: bezpečnosť, účinnosť, vhodnosť,
dosiahnuteľnosť, hodnotiteľnosť, komplexnosť, prijateľnosť.
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. 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.
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Používané metódy sociálnej práce súvisiace s poskytovaním sociálnej služby:
DSS zabezpečuje pracovné aktivity, ktoré môžu prispieť k rozvoju sebestačnosti a
pracovných návykov prijímateľov, pri dodržaní ich práva na primeranú prácu podľa ich
možností, schopností a záujmov v týchto oblastiach:
Stolárska dielňa
 práca s drevom – výroba rôznych výrobkov z dreva
 pomoc pri oprave poškodených predmetov (napr. lavičiek) alebo zhotovovanie
nových (záhradné sedacie súpravy)
 oprava a nátery nábytkov
Keramická dielňa
 práca s hlinou – príprava rôznych ozdobných predmetov
Práce v záhrade
 pestovateľské práce v záhrade a v skleníku (pestovanie priesad a zeleniny)
 kosenie a sušenie trávy
 sezónne práce (zber ovocia a zeleniny, vysádzanie kvetov, polievanie, úprava
záhonov, udržiavanie ihriska, hrabanie lístia, odpratávanie snehu a pod.)
Práce na vedľajšom hospodárstve
 chov zajacov, sliepok, starostlivosť o kone (terapia koňom)
 starostlivosť o rôzne domáce a exotické zvieratá v Minizoo
Práce v interiéri a exteriéry zariadenia
 zametanie a umývanie spoločných priestorov
 výzdoba spoločných priestorov
 vynášanie odpadkov
 pomoc pri manipulácii s dovezeným materiálom
 pomoc pri sťahovaní, pri maľovaní,...,
 pomoc v práčovni – vešanie šiat,
 pomoc pri úprave hrobov zosnulých obyvateľov na cintoríne
Záujmová činnosť sa organizuje a zabezpečuje podľa záujmov prijímateľov.
DSS spracováva plány aktivít, ktoré sú v jednotlivých mesiacoch dopĺňané o vybrané aktivity
prijímateľov.
Prostriedky záujmovej činnosti v DSS Čeláre- Kírť:
 individuálna a skupinová arteterapia - kreslenie, maľovanie štetcom, koláž,
enkaunistika, prstomaľba, modelovanie - hlina, plastelína, cesto, maľovanie
špachtľou,
 dramatoterapia – využitie jej prvkov v každodennej činnosti - divadlo, spev, tanec,...
aktívna účasť na oslavách v zariadení vrátane účasti na spoločenských aktivitách
v okolitých obciach
 využívanie prvkom muzikoterapie – hra na hudobné nástroje, aktívna účasť na
posedeniach so živou hudbou alebo pasívne počúvanie hudby podľa vlastného
výberu
 využívanie prvkov biblioterapie - spoločné alebo individuálne čítanie dennej tlače,
kníh - spoločenské posedenia v úzkom kruhu
 športové aktivity – kardio cviky v telocvični, ranné cvičenie na chodbách alebo v
prírode, bedminton, loptové hry, ...
 futbalový krúžok – vrátane účasti na rôznych futbalových stretnutiach aj mimo
zariadenia
 stolnotenisový klub
 kolkový klub
 šachový klub
 bicyklový team – skupinové výlety v okolí
 Individuálny a skupinový pobyt v relaxačnej miestnosti – zameranie na rozvoj
zmyslového vnímania, relaxáciu, spomienkovú terapiu, aromaterapiu, individuálne
rozhovory na ťažké témy v podnetnom prostredí, počúvanie hudby, rozprávok,..
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 tréning pamäti, individuálny nácvik a udržiavanie schopnosti písať, počítať
 nácvik práce s počítačom, nácvik samostatnej práce s internetom, vyhľadávanie
informácií, práca so SKYPE, so sociálnymi sieťami.
 ručné práce, aranžovanie, šitie, zhotovovanie darčekových predmetov, účasť na
predajoch vyrobených predmetov na rôznych trhoch
 vychádzky, výlety, organizované zájazdy podľa výberu prijímateľov,
 spoločenské hry, sledovanie TV, videa,...
 pasívna resp. aktívna účasť na rôznych spoločenských udalostiach - zábava,
posedenia, stretnutia, súťaže
 udržiavanie ľudových tradícií - sviatky, ľudové zvyky
 pomoc a podpora pri realizácií duchovných potrieb prijímateľov, duchovné cvičenie.
V rámci slobody vierovyznania, spirituálne potreby prijímateľov sú zabezpečované
v spolupráci s kňazmi rôznych vierovyznaní
Fotodokumentácia: miestnosť tmavej snoezelene a knižnice vytvorená v roku 2019

Fotodokumentácia: zábery z aktivít podporujúce integráciu obyvateľov zariadenia do
spoločnosti (2019)
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Fotodokumentácia: spoločenské aktivity v domove sociálnych služieb (2019)
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5.

ČINNOSŤ V ROKU 2019

5.1.

HODNOTENIE PLNENIA STANOVENÝCH CIEĽOV ZA ROK 2019

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:
 Plánovanie, zaznamenávanie a hodnotenie poskytovaných a zabezpečovaných
činností
o mapovanie spokojnosti klientov, vrátane rodinných príslušníkov – spätné
väzby vyhodnocovať...
o priebežné poskytovanie informácií medzi všetkými významnými aktérmi
 Poskytovanie bohatej škály činností
o rozšírenie paliet terapeutických postupov (príprava zamestnancov)
o voľnočasové aktivity, IKT v podpore udržiavania kontaktov s rodinou na
diaľku, spoluorganizovanie komunitných aktivít, spolupráca s družobnými
zariadeniami, s cirkevnými organizáciami, obcou, školou, škôlkou... (projekty)
 Zabezpečenie štandardných podmienok bývania prijímateľov/liek v súlade
s vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Zb.
o priestorové úpravy k eliminovaniu izieb 4 lôžkových / humanizácia prostredia...
(prehodnotenie kapacity...)
o postupné zabezpečenie bezbariérovosti aj v priestoroch budov (odstránenie
prahov, rozšírenie otvorov dverí, vybudovanie zvislej plošiny/výťahov
k jednotlivým pavilónom)
o priebežná výmena a doplnenie zariaďovacích predmetov

B – oblasť ekonomiky a materiálno – technického vybavenia
Silné stránky:
 Zapojenie sa do projektov – počet úspešných projektov
 Úspešné oslovenie sponzorov
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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:
 Plánovanie a manažovanie spolupráce s partnermi
o získavanie sponzorských finančných príspevkov
o sledovanie a vypracovanie projektov s cieľom získania finančných
prostriedkov
 Priebežné zabezpečenie chodu prevádzky
o revízie, opravy, STK, emisné kontroly, tlakové skúšky, kalibrácie, vzorkovania
(čistiareň odpadových vôd, vodojem, kotolňa, odpadové hospodárstvo,
autopark, elektrické vedenie a elektrické spotrebiče, bleskozvody, tlakové
nádoby a hasiace prístroje)
o priebežná údržba budov, vrátane obnovy náterov v súlade s predpismi
 Zvýšenie bezpečnosti budov a zariadení
o alarm-systém do administratívnej budovy / kamerový systém areálu
o postupná obnova prevádzkových strojov: elektrický sporák a varný kotol,
škrabka na zemiaky, osobné motorové vozidlo (projekt – dotácia MPSVR na
rok 2020) a prívesný vozík, stroj na označovanie šatstva, stropné zdvíhacie
zariadenie, bubnový sušič, priemyselná práčka, multifunkčné zariadenie,...
 Zníženie energetickej náročnosti budov
o zateplenie budov (odd. I. III. Admin) / zabezpečenie a využitie slnečných
kolektorov
 Debarierizácia a postupná rekonštrukcia nehnuteľnosti
o obnova ubytovacích priestorov oddelenia II. – stavebná úprava
3 interiérových dverí s osadením jednokrídlových dverí so zárubňou
a maľovanie oddelenia (NKP)
o vybudovanie bezbariérového vstupu na poschodie pavilónu Breza
o obnova kultúrnej pamiatky - obnova fasády vrátane terasy a schodov Kaštieľa

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
 Pozitívny vzťah zamestnancov k práci s prijímateľmi sociálnej služby
 Prejavený záujem o vzdelávanie a rozširovanie vedomostí
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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:
 Zdokonaľovanie systému „osobného prístupu a zodpovednosti zamestnancov k
svojmu pracovnému výkonu“
o pravidelná externá a interná supervízia
o skvalitnenie interných kontrolných mechanizmov
 Udržanie a skvalitnenie systému celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie
zamestnancov
o koordinovanie adaptačných procesov / plánov profesijného rastu
zamestnancov
o plánovanie a zabezpečenie vzdelávacích aktivít - interných a externých
(periodické odborné skúšky, ľudsko-právne otázky, práca s agresívnym
klientom, terapeutické postupy...)
o Podpora transformačných tímov v rámci národného projektu DI zariadení
sociálnych služieb
 Vytvorenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia
o materiálno-technické vybavenie pre zamestnancov, vrátane OOPP
o stmeľovanie kolektívu cez tímové riešenie problémov, teambuilding,
športové, kultúrne a iné tímové aktivity pre zamestnancov DSS - spolupráca
so zamestnancami družobných zariadení

5.2.

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

JANUÁR
o Snehové radovánky – prechádzky v prírode
o Spoločenské hry – zahraj si kto chceš!
o Privítanie Nového roka
o Traja králi – pripomenutie si sviatku
o Rozoberanie stromčeka
o Oslava menín a narodenín
FEBRUÁR
o Skrášľovanie izieb PSS, výzdoba oddelenia
o Príprava škrabošiek a masiek na fašiangy
o Nácvik programu na fašiangy
o Oslava menín a narodenín
MAREC
o Výzdoba oddelení a izieb
o Jarné upratovanie v DSS a jeho okolí
o Príprava darčekov pre CSS Sloven Slavnica
o Marec – mesiac knihy, čítanie a beseda
o Fašiangová oslava v našom DSS, opekanie, šišky
o Deň vody – beseda o vode
APRÍL
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Arteterapia – výzdoba oddelení v DSS
Príprava veľkonočnej výzdoby
Jarné upratovanie areálu, hrabanie, kompostovanie a úprava záhonov
Svetový deň zdravia – beseda na tému zdravia
Biblioterapia – spoločné čítanie pri príležitosti svetového dňa kníh
Veľkonočná oblievačka v našom DSS
Návšteva družobného zariadenia CSS Sloven Slavnica
Oslavy narodenín a menín
Príprava mája

MÁJ
o
o
o
o
o
o
o
o

Úprava a skrášľovanie okolia v DSS
Príprava darčekov do druž. zariadenia DSS Femina Veľký Blh
Stavanie mája, opekačka
Príprava priestoru na posedenia pod altánkom
Oslavy narodenín a menín
Futbalový turnaj v Diósjenö v Maďarsku
Svetový deň bez tabaku - beseda
Návšteva družobného zariadenia Femina Veľký Blh – stavanie mája

JÚN
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skrášľovanie izieb v DSS
Úprava vonkajších záhonov, výsadba letničiek
Úprava okolia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia
Prechádzka v lese – mesiac ochrany prírody
Deň otcov – pripomenutie si svojich otcov
Oslavy narodenín a menín
Deň otvorených dverí zariadenia v Ludányhalászi – v Maďarsku
Koncert detí zo ZUŠ Balog nad Ipľom – Dotyk hudby
Relaxačný deň na kúpalisku v Rapovciach
Výlet spojený s nákupmi na Jánskom jarmoku

JÚL
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Úprava okolia
Pohyb na čerstvom vzduchu – vychádzky po blízkom okolí
Medzinárodný deň vtipov – smiech lieči
Brigáda s názvom LEČO
Návšteva kúpaliska Novolandia Rapovce
Nákupné potulky v meste Lučenec
Deň hlavolamov – precvičíme mozgové závity
Navštívil nás Cirkus Carlson – ilúzie a kúzla
Grilovanie – oslava narodenín a menín
Deň rodičov – posedenie a besiedka s PSS
Medzinárodný deň priateľstva – beseda
Pripomenutie si životných jubileí

AUGUST
o Posedenie pod altánkom
o Letné upratovanie pavilónu Javor
o Výroba drobných predmetov z Cernitu
o Varenie cukrovej kukurice
o Osmidiv – festival v Banskej Štiavnici
o Varenie cukrovej kukurice
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SEPTEMBER
o Príprava na Domovácke trhy v DD a DSS Veľký Krtíš
o Noc netopierov a ich život
o Varenie cukrovej kukurice
o Varenie leča
o Medzinárodný deň čokolády – ako sa vyrába čokoláda - beseda
o Svetový deň vďačnosti – beseda s PSS
o Návšteva z druž. Zariadenia CSS Sloven Slavnica
o Príprava tekvíc a jesenná výzdoba oddelení
o Pripomenutie si životných jubileí
OKTÓBER
o Skrášľovanie oddelení, možnosti rozvoja jemnej a hrubej motoriky
o Výstava prác PSS
o Jesenné upratovanie a čistenie záhrad a estetizácia areálu
o Počúvanie hudby spojené s pohybovou aktivitou – medzinárodný deň hudby
o Prechádzky v prírode
o Účasť PSS na kultúrnom podujatí ,,Na krídlach anjelov“ v Žiari nad Hronom
o Pripomenutie si Medzinárodného dňa starších osôb spojené s besedou
o Úprava a čistenie hrobov, výzdoba kaplnky
o Oslava menín a narodenín – blahoželania
o Nácvik samostatného cestovania PSS do okolitých dedín...
o Rozhovory s PSS zamerané na pripomenutie si zážitkov z detstva
NOVEMBER
o Skrášľovanie izieb
o Pripomenutie si zosnulých PSS pri príležitosti dňa zosnulých – návšteva cintorína
o Oslava menín a narodenín – torty
o Dodržiavanie zásad zdravej výživy beseda pri príležitosti Svetového dňa diabetu
o Vychádzka do okolia na bicykloch, nacvičovanie pravidiel cestnej premávky
o Katarínska zábava – posedenie a občerstvenie
o Nákupy PSS na Katarínskom jarmoku vo Veľkom Krtíši
o Premietanie filmov – beseda na tému Svetový deň televízie
DECEMBER
o Výzdoba oddelenia, ikebany, príprava vianočnej nástenky
o Mikulášska oslava – adventné vystúpenie detí z Kováčoviec
o Duchovné adventné stretnutie s kňazom + spoveď PSS, sviatosť prijímania
o Varenie vianočnej kapustnice, vystúpenie detí zo ZŠ Bušince a PSS
o Biblioterapia – čítanie Vianočných príbehov
o Písomná komunikácia s príbuznými PSS – Vianočné pozdravy
o Výzdoba vianočných stromčekov na oddeleniach

5.3.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2019

Počet vzdelávacích aktivít v sledovanom období: 28
Počet školených zamestnancov:
72
Externé školenia:
Správa registratúry komplexne a efektívne
Všetko o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

(2)
(1)
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Problematika pohľadávok v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby
(3)
Kvalitná a efektívna starostlivosť o seniorov v sociálnych službách
(2)
Opakované oboznamovanie z BOZP zamestnancov
(65)
Aktualizácia odb. príprava v elektrotechnikov v zmysle § 16 ods. 1 z. č. 124/2006 Z.z. (1)
Správa registratúry v znení zmien od 1.marca 2019
(3)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vodičov referentských vozidiel
(19)
Finančná kontrola a dotácie
(1)
Riadenie rizík v SZ so zameraním na ošetrovateľské štandardy
(15)
Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej
osoby – čo robíme dobre a čo nie - poznatky z výkony dohľadu
(3)
Opakované oboznamovanie zamestnancov z CO
(65)
Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom Projekte (kvalita...) (1)
Epidemiologické minimum
(4)
Informačný seminár k NP DI PTT
(3)
Hygiena a dezinfekcia rúk
(16)
Hrnčiarsky kurz
(1)
Príprava úspešnej žiadosti o grant
(2)
Aktivity organizované BBSK
Riadenie rozpočtu a Platobný portál, Výkazníctvo a Príprava návrhu rozpočtu
Školenie používateľov softvéru Personalistika a mzdy
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach soc. služieb
Školenie k evidencii majetku v EIS iSPIN2
Školenie používateľov softvéru Personalistika a mzdy
Verejné obstarávanie

(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)

Online školenia:
Zmeny vo vykonávaní ZFK od 1.1.2019
Verejná správa SR – Poskytovanie rekreačných príspevkov a poukazov v praxi
Ochrana osobných údajov (GDPR)
Správa registratúry v roku 2019

(1)
(4)
(3)
(2)

Interné školenia:
Kvalitná a efektívna starostlivosť o seniorov v sociálnych službách
Problematika pohľadávok v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby
Registratúra a registratúrny poriadok
HACCP - zamestnanci kuchyne
4x
Komunikácia, Etický kódex zamestnanca a Dodržiavanie ľudských práv v DSS Č-K
Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby... - poznatky z výkony dohľadu
Verejné obstarávanie

(20)
(6)
(14)
(6)
(68)
(36)
(1)

5.4.








POČET EXTERNÝCH SUPERVÍZNYCH STRETNUTÍ V ROKU 2019
30.04.2019 skupinová supervízia - Riešenie konfliktov - opakujúce sa nezhody medzi
zamestnancami a nastavovanie prevencie
30.04.2019 skupinová supervízia – pozitívna motivácia v tíme a tímových
zodpovednostiach
30.04.2019 skupinová supervízia – Hodnotiaci proces v organizácií
18.10.2019 skupinová supervízia – tímové zodpovednosti prepojené so záujmami
organizácie s cieľmi a očakávaniami zamestnancov
18.10.2019 skupinová supervízia – Riešenie konfliktov - opakujúce sa nezhody medzi
zamestnancami a nastavovanie prevencie
18.10.2019 skupinová supervízia – Hodnotenie zamestnancov – riziká zavádzania v
procese
18.10.2019 individuálna supervízia – riadiaca supervízia – supervízia organizácie
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5.5.

PODANÉ PROJEKTY V ROKU 2019

5.5.1. Projekty podané cez DSS:
Počet podaných projektov v sledovanom období:
11
Počet úspešných projektov v sledovanom období:
2
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov: 670 €













Nadácia SPP – GP Opora 2019 – IPRO Janka K. - fotoaparát
Nadácia SPP – GP Opora 2019 – IPRO Dalibor D. – pomôcky na výrobu hand made
výrobkov (šperkov a drobných predmetov)
Nadácia EPH – Športom ku zdraviu – v zdravom tele zdravý duch
Nadácia EPH – Oáza našich stretnutí
Nadácia EPH – Keď umenie lieči
Nadácia EPH – Bezpečný pohyb – kvalitný život
Nadácia EPH – Hmotnosť je zrkadlom zdravia
Komunitné granty
Dotácia MK SR – Obnova kultúrnej pamiatky – obnova fasády vrátane terasy a
schodov Kaštieľa v Čelároch-Kirti.
Dotácia MPSVR SR – Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - nákup špeciálneho
osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na poskytovanie soc. služieb
NP DI PTT – podpora transformačných tímov

5.5.2. Projekty podané cez OZ Štvorlístok pre každého v prospech prijímateľov
sociálnej služby DSS Čeláre – Kírť:
Počet podaných projektov v sledovanom období:
4
Počet úspešných projektov v sledovanom období:
2
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov: 1480 €





Nadácia SPP – GP Opora 2019 – IPRO Peter M. – notebook s programom
Nadácia SPP – GP Opora 2019 – IPRO Štefan B. – Horský bicykel s výbavou
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis – Odstráňme digitálnu priepasť pre dobro
(všetkých) - Spojme rodiny odbúraním bariér
Dotácia poslancov BBSK – výsadba stromov a zelene

5.5.3. Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVaR, ...
Počet podaných projektov v sledovanom období:
5 (2 z roku 2018)
Počet úspešných projektov v sledovanom období:
5
Výška získaných finančných prostriedkov z úspešných projektov: 5986,5 €






Od 01.06.2018 – do 31.03.2019 – projekt realizovaný z Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 6.160,35 € - § 54
ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – “Praxou
k zamestnaniu“
Od 01.12.2018 – do 31.05.2019 – projekt realizovaný z prostriedkov štátneho
rozpočtu: 600,24 € - § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „Aktivačná
činnosť formou dobrovoľníckej služby“
Od 01.06.2019 – do 30.11.2019 - projekt realizovaný z Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 1.277,04 € - § 52a
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ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – “Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby“
Od 15.10.2019 – do 31.03.2020 – projekt realizovaný z Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 0,00 €
- § 51 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – “Absolventská prax“
Od 01.10.2019 – do 31.03.2020 - projekt realizovaný z Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 319,26 € - § 52a
ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – “Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby“
Od 01.11.2019 – do 30.04.2020 - projekt realizovaný z Európskeho sociálneho fondu
a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 957,78 € - § 52a
ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – “Aktivačná činnosť formou
dobrovoľníckej služby“
Od 01.11.2019 – do 31.07.2020 – projekt realizovaný z Európskeho sociálneho
fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje: 6.671,31 € § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – “Praxou
k zamestnaniu“

ĎAKUJEME NAŠIM SPONZOROM !

Vedenie DDS Čeláre- Kírť ďakuje všetkým sponzorom, ktorí v roku 2019 poskytli pre
naše zariadenie vecné a finančné dary a svojou podporou prispeli ku skvalitneniu
poskytovaných sociálnych služieb.
 Finančné dary:
1 000,00
 Nefinančné dary: 5 637,77
 Granty
670,00
Spolu:
7 307,77
Naša srdečná vďaka patrí:
 M Víziová
 K Tatárová
 O Ridzoň
 D Ivan
 Argus Media, a.s. Bratislava
 E Rusnáková
 J Kadanec
 R Ivanová
 Kimberly-Clark, s.r.o Bratislava
 MS Slovenský červený kríž VK
 O Longauerová
 Š Kertész
 G Molnár
 A Kováčová
 B2B partner s.r.o. Bratislava
 Anonymný darca
 Z Vohárová
 BOBA – pohrebné sl., s.r.o. Pôtor
 M Švantnerová
 A Katiová
 A Michelčíková
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M Longauer
Cs Végh
Nadácia Letokruhy, Kežmarok
Prenx s.r.o. Bratislava
Chryzantéma s.r.o. Veľký Krtíš
J Tašká
Pártystany Jičín
M Adamík
V Ďuricová
Nadácia SPP Bratislava
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ROZVOJ A HUMANIZÁCIA ZARIADENIA V ROKU 2019

Ubytovací pavilón – Oddelenie I. (LIPA)
o kompletná rekonštrukcia 3 hygienických priestorov – dodávateľsky
o maľovanie izby oproti inšpekčne – svojpomocne
o výmena osvetlenia na chodbe a na schodisku – svojpomocne
Ubytovací pavilón – Oddelenie II. (PLATAN)
o kompletná rekonštrukcia hygienických priestorov – dodávateľsky
o vyrovnanie podláh a pokládka dlažby v obytných miestnostiach – dodávateľsky
Ubytovací pavilón – Oddelenie III. (JAVOR)
o kompletná rekonštrukcia hygienických priestorov – dodávateľsky
Ubytovací pavilón – Oddelenie IV. (BREZA) + Centrálna kuchyňa
o vyrovnanie a pokládka dlažby v klientskej izbe – svojpomocne
o prepojenie 2 inšpekčiek vybúraním dverného otvoru – svojpomocne
o pokládka dlažby v inšpekčke - svojpomocne
o maľovanie 2 klientskych izieb – svojpomocne
o kompletná rekonštrukcia kuchyne – dodávateľsky
o vytvorenie relaxačnej miestnosti „Snov zelene“ – svojpomocne
o vytvorenie priestoru knižnice - svojpomocne
Ubytovací pavilón - CENTRUM + ambulancia, telocvičňa, kancelárie
o vytvorenie nových kancelárskych priestorov pre sociálne pracovníčky z priestorov
údržby - svojpomocne
o rozšírenie vstupnej chodby – svojpomocne
o vytvorenie nových ubytovacích priestorov v bývalých kanceláriách sociálnych
pracovníčok – svojpomocne
o maľovanie a pokládka vinylovej podlahy v klientskych izbách – svojpomocne
o oprava kúpeľne na poschodí, výmena sprchovacieho kúta – svojpomocne
o vytvorenie nového WC pre klientov – svojpomocne
o pokládka novej dlažby a maľovanie v kuchynke pre klientov - svojpomocne
Priestory pre rozvoj pracovných zručností
o oprava bleskozvodov – dodávateľsky
Vrátnica
o položenie vinylovej podlahy - svojpomocne
o osadenie nového policového systému – svojpomocne
Skleník
o postavenie nového skleníka z lexanu – svojpomocne
Vodojem
o vymaľovanie vodojemu - nádrže – svojpomocne
Údržba, spoločenská miestnosť
o oprava bleskozvodov – dodávateľsky
Chlievy
o oprava strechy po páde stromu – dodávateľsky
Sklad náradia
o výmena dverí, založenie nového okna - dodávateľsky
o kompletná oprava elektrického vedenia, vody -svojpomocne
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o maľovanie stien, podlahy – svojpomocne
Čistiareň odpadových vôd
o osadenie tienidla na plot a oplotenie príjazdovej cesty – svojpomocne
Administratívna budova
o pokládka plávajúcej podlahy v 2 kanceláriách – dodávateľsky
o maľovanie 2 kancelárii – svojpomocne
o výmena strešnej krytiny na celej budove - dodávateľsky

Materiálne vybavenie:
 Stravovacia prevádzka: Kuchynská linka do výdajného okienka, Kuchynská linka do
kuchynky pre zamestnancov, Nerezové regále -4ks/sklad chleba, suchý sklad/,
Škrabka nerezová na zemiaky, Stoly – 3+1 /jedáleň, kuchynka pre zamestnancov/,

















Stoličky 15+6 ks / jedáleň, kuchynka pre zamestnancov/, Chladiace skrine na mäso 2ks, Pekáč smaltovaný s pokrievkou – 6ks, Parák nerezový na knedle -2ks,
Termoizolačné nádoby – 6ks, Šatňové lavice do šatní pre zamestnancov – 2ks,
Kovové regále do skladu potravín v administr.budove- 9ks, Nerezový drez /sklad
zeleniny/, Germicídne svietidlo, Lapač tukov, Prístroj na hubenie hmyzu, Krájač
zeleniny, Tyčový mixér, Nárezový stroj, Mlynček na mäso, vozík optimus, stojan na
vrecia, plastová skriňa, vozík pod prepravku, europrepravka – 4x, vlhkomer
s teplomerom, rohož – 7x, skladacie schodíky, vysávač,
Oddelenie I.: trojdverová skriňa, vozík optimus, stojan na vrecia, vozík na špinavú
bielizeň, telefón Panasonic, zvonček, vysávač, rýchlovarná kanvica, varič,
sprchovacia stolička, servírovací vozík, sedačka na vaňu, paravan, termoska
s kohútikom, cyklostojan, rádio s CD prehrávačom, posteľ, lavica, skriňa,
Oddelenie II.: toaletné kreslo, 4x stolička, 1x jedálenský stôl, vozík optimus, stojan na
vrecia, nočný stolík – 4x, telefón Panasonic, zvonček, vysávač, rýchlovarná kanvica,
varič, upratovací vozík, servírovací vozík, paravan, termoska s kohútikom, rádio s CD
prehrávačom, drevený rebrík, cyklo stojan, masážne kreslo – 2x, vešiak, polica,
chladnička,
Oddelenie III.: bojler, vozík optimus, stojan na vrecia, toaletné kreslo, upratovací
vozík, telefón Panasonic, zvonček, sprchovacia stolička, elektrická rúra, dvojdverová
skriňa – 5x, komoda 5x, vysávač, rýchlovarná kanvica, varič, chladnička, servírovací
vozík, paravan, termoska s kohútikom, rádio s CD prehrávačom, rebrík hliníkový,
Oddelenie IV.: sprchovacia stolička, toaletné kreslo, masážne kreslo – 2x, vozík
optimus, stojan na vrecia, telefón Panasonic, zvonček, upratovací vozík, fotoaparát,
parný čistič, vysávač, rýchlovarná kanvica, varič, stolík – 2x, servírovací vozík,
paravan, rádio s CD prehrávačom, magnetofón, televízor, aroma difuzér, cyklo
stojan, termoska s kohútikom, posteľ,
Centrum: kuchynská linka, odsávač pár, elektrický sporák, polohovateľná posteľ –
2x, koberec – 3x, vysávač, rýchlovarná kanvica, termoska s kohútikom,
Telocvičňa: fitnes prístroj,
Kancelária soc. pracovníkov: chladnička, mikrovlnka, 4x kancelárska zostava,
sprchovací kút, podstavec pod PC – 4x, telefón – 2x, sedacia súprava, konferenčný
stolík, skartovačka,
Kancelária vedúcej soc. – zdrav. úseku: chladnička, tlakomer,
Administratívna budova: 3x kancelársky stôl, 3 x kancelársky nábytok, hriankovač,
stojan na vrecia, tlačiareň HP, skriňa vysoká, stojan na PC, externá čítačka, centrálne
úložisko, mobilný telefón, tlačiareň EPSON, vešiak, premietacie plátno,
Oddelenie rozvoja pracovných zručností: štiepkovač, skleník z lexanu, 3 x
ohrievač vzduchu, postrekovač, popolnica – 4x, párty stany, pivný set – 10x,
Kancelária referenta tech. prevádzky: stolné svietidlo, elektrický bojler, podložka
pod nohy, navigácia TOM TOM,
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 Údržba: 3 x plastová skriňa, vysávač, chladnička, skrinka pod umývadlo, laserový
zameriavač, demolačné kladivo, postrekovač, kompresor, hliníkový rebrík, ručné
miešadlo, hasák, vodováha, sada závitníkov, zdvihák, telefón, lešenie, čerpadlo,
 ČOV: elektromotor, kalové čerpadlo
 Vodojem: odstredivé čerpadlo,
 Ambulancia – teplomer digitálny, tlačiareň HP,
 Veľká telocvičňa - ventilátor nástenný
 Práčovňa – 4 x plastová skriňa, automatická práčka, 3 x parný generátor, elektrický
bojler, pojazdný vešiak – 3x, vozíky na prádlo – 7x, zrkadlo, záhradné umývadlo,
upratovací vozík, stojan na vrecia, telefón, dvojdverová skriňa – 3x,
 Kotolňa: telefón,
 Vrátnica: poštová schránka,

5.8.

EVIDOVANÉ SŤAŽNOSTI V ROKU 2019

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 2019:
1.

5.9.

Sťažovateľ: Oláh J
Predmet sťažnosti: neetické neprofesionálne chovanie zamestnancov
Prijaté opatrenia: Príkazný list č. 7/2019 (Aktualizovať poznatky zamestnancov –
Etický kódex. Upresniť podmienky času neprítomnosti p. M.O.)
Výsledok prešetrenia: sťažnosť neopodstatnená

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY
S POSKYTOVANÝMI SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI ZA ROK 2019

Na základe výsledkov ankety, ktorej sa zúčastnilo 83 prijímateľov sociálnej služby, čo
predstavuje 83 % z celkového počtu sa zistilo.
S poskytovanými sociálnymi službami v DSS Čeláre – Kírť je:
 veľmi spokojných
59 % prijímateľov sociálnej služby
 spokojných
38,75 % prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných
2,25 % prijímateľov sociálnej služby
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Celková spokojnosť
2%
39 %

veľmi spokojný

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

59 %

spokojný

nespokojný

38.75 %

2,25 %

Celkom:

SPOKOJNOSŤ PSS – PODĽA PAVILÓNOV
Na základe výsledkov ankety na oddelení č.1 - LIPA, ktorej sa zúčastnilo 17 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 73,90 % z celkového počtu sa zistilo.
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.1 - LIPA je:
 veľmi spokojných
 spokojných
 nespokojných

51 % prijímateľov sociálnej služby
48 % prijímateľov sociálnej služby
1 % prijímateľov sociálnej služby
Celková spokojnosť odd.-1 Lipa
veľmi spokojný
1%
48 % 51 % spokojný
nespokojný

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.2 - PLATAN, ktorej sa zúčastnilo 16
prijímateľov sociálnej služby, čo predstavuje 80 % z celkového počtu sa zistilo.
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.2 - PLATAN je:
 veľmi spokojných
 spokojných
 nespokojných

66 % prijímateľov sociálnej služby
33 % prijímateľov sociálnej služby
1 % prijímateľov sociálnej služby
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Celková spokojnosť odd.-2 Platan
33 %

1%

veľmi spokojný

66 %

spokojný
nespokojný

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.3 - JAVOR, ktorej sa zúčastnilo 25 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 86,20 % z celkového počtu sa zistilo.
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.3 - Javor je:
 veľmi spokojných
 spokojných
 nespokojných

85 % prijímateľov sociálnej služby
15 % prijímateľov sociálnej služby
0 % prijímateľov sociálnej služby

Celková spokojnosť odd.3 - Javor
15 %
85 %

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

Na základe výsledkov ankety na oddelení č.4 - BREZA, ktorej sa zúčastnilo 25 prijímateľov
sociálnej služby, čo predstavuje 73,50 % z celkového počtu sa zistilo.
S poskytovanými sociálnymi službami na oddelení č.4 - Breza je:
 veľmi spokojných
 spokojných
 nespokojných

34 % prijímateľov sociálnej služby
59 % prijímateľov sociálnej služby
7 % prijímateľov sociálnej služby
Celková spokojnosť odd.4 - Breza
7%

34 %

59 %

1.1.

HODNOTENIE
SPOKOJNOSTI
PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný

RODINNÝCH

PRÍSLUŠNÍKOV

Pri návšteve rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby v zariadení bolo rozdaných
89 dotazníkov. Vrátilo sa 41 dotazníkov, v ktorých návštevy hodnotili spokojnosť
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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
54 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby
 spokojných
46 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby
 nespokojných 0 % príbuzných prijímateľov sociálnej služby

46 %

54 %

veľmi spokojný
spokojný
nespokojný
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6.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE
1. CSS Sloven Slavnica
2. DSS Veľký Blh
3. DD a DSS Veľký Krtíš
4. DSS Ladomerská Vieska
5. Göllesz Viktor RIHÁGO Diósjenö - Maďarsko
6. Ipolypart ÁGORI –Ludányhalászi, - Maďarsko
7. Obecné úrady (Olováry, Bušince. Čeláre, Kováčovce)
8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
9. Slovenský červený kríž – miestny spolok
10. ZŠ so ZUŠ Balog nad Ipľom
11. MŠ so ZŠ Bušince
12. MŠ so ZS Vrbovka

V Čelároch – Kirti dňa 28.02.2020

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