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ÚVOD
Nezisková organizácia Sv. Helena n.o. (ďalej len „Nezisková organizácia“), v súlade
s ust. § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby, v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. Čl. XII Štatútu Neziskovej
organizácie, vypracovala túto výročnú správu za rok 2018.
Denný stacionár sv. Helena n.o. je opatrovateľská služba s denným pobytom,
poskytovaná seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny a tí
im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v Domovoch
dôchodcov. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa do denného stacionára
môžete dostať, ak ste odkázaný na pomoc inej osoby a túto pomoc potrebujete len na
niekoľko hodín počas dňa. Posudzuje sa schopnosť klienta vykonávať bežné denné činnosti,
napríklad pri stravovaní, osobnej hygiene, obliekaní, mobilite a potreba dohľadu. Výhodou
umiestnenia v stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora
sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie.
Naším cieľom je:
• posilňovať samostatnosť, nezávislosť a podporovať sebestačnosť klienta,
• pomáhať klientovi pri zaistení jeho základných potrieb,
• zaisťovať komplex služieb podľa individuálnych potrieb klienta pomáhať im pri riešení ich
sociálnych problémov tak, aby sami dokázali podľa svojich možností a schopností tieto
problémy riešiť a predchádzať im za pomoci mobilizáciou vnútorných a vonkajších zdrojov
jeho prirodzeného prostredia,
• podporovať individuálny rozvoj klienta a zamedziť spoločenskej izolácii.
Spolupracujeme so stavovskými organizáciami v mestskej časti Dargovských hrdinov
(škôlkou, Konzervatóriom J. Adamoviča, Mestským úradom, Mestskou a štátnou políciou) a
to hlavne pri vytváraní pestrého programu pre našich klientov s podporou vzájomných
medzigeneračných vzťahov.
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V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
40 miest celkom, svoje služby zariadenie začalo
poskytovať dňa 02.01.2016.
20 miest celkom, spustenie prevádzky zariadenia bolo
dňa 30.03.2017.
odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna
rehabilitácia, obslužné činnosti - stravovanie,
upratovanie, hygienický dohľad a dohľad nad užívaním
liekov, ďalšie činnosti – rozvoj pracovných zručnosti,
záujmová činnosť, individuálne a skupinové terapie –
muzikoterapia, výtvarná činnosť s presahom do
arteterapie, ergoterapia, biblioterapia, zabezpečovanie
spirituálnych potrieb, tréning pamäti, reminiscenčná
terapia. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne
poradenstvo aj rodine, alebo inej fyzickej osobe, ktorá
zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí
na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii
www.svatahelena.sk
E-mail: svhelenake@gmail.com

2 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Denný stacionár Exnárova 10, Košice je situovaný v zastavanej časti mesta Košíc s
vybudovanou infraštruktúrou - dobrou dopravnou dostupnosťou MHD a občianskou
vybavenosťou (zdravotné stredisko, obchody, pošta).V blízkosti sa nachádza pekný park a
kostoly. Zariadenie je situované v budove bývalej ZŠ so zabezpečeným bezbariérovým
prístupom v ktorom je poskytovaná sociálna služba pre 40 klientov. Dispozičné členenie je
nasledovné: vstupná chodba s prístupom z vestibulu v ktorej je vytvorený priestor na prezutie
a odloženie si vrchného odevu klientov. Spoločné priestory sú riešené veľkoryso s
možnosťami využitia k spoločensko – kultúrnym aktivitám jednotlivcov a skupín. Zariadenie
má veľkú oddychovú miestnosť, kuchynku na vydaj stravy a telocvičňu. Priestrannosť,
svetlosť, vzdušnosť priestorov zariadenia, ako aj veľká záhrada s altánkom sú pozitívom pre
celkovú psychoklímu a regeneráciu prijímateľov sociálnych služieb.

Denný stacionár na ulici Komenského 37/A, Košice - Sever s kapacitou 20 klientov.
Budova disponuje výsuvnou plošinou pre imobilných alebo ťažko sa pohybujúcich klientov a
celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť
klientov. Dispozičné členenie je nasledovné: vstupná chodba v ktorej je vytvorený priestor na
prezutie a odloženie si vrchného odevu klientov. Spoločné priestory sú riešené veľkoryso s
možnosťami využitia k spoločensko – kultúrnym aktivitám jednotlivcov a skupín. Zariadenie
má oddychovú miestnosť, kuchynku na vydaj stravy a izbu pre personál. Priestrannosť,
svetlosť, vzdušnosť priestorov zariadenia, ako aj veľký park sú len pozitívom.

Odborný tím v oboch zariadeniach ponúka: sociálne služby s celodennou
starostlivosťou so zameraním na stimulačné a preventívne programy, individuálny prístup k
potrebám klienta, monitorovanie, rešpektovanie a riešenie problémov klientov. V stacionári sú
vytvárané priestory pre sebarealizáciu klientov, pobyt v stacionári je prispôsobený domácim
podmienkam. Personál spolupracuje s klientovou rodinou. Zariadenie podporuje integráciu
klientov v prirodzenom prostredí v prepojení na otvorenú komunitu mesta. Starostlivosť o
klienta je zameraná na podporu jedinca, jeho rodiny a širšieho sociálneho zázemia. Klientom
sú počas prevádzkovej doby k dispozícii pre ich špeciálne zamestnania v zmysle ich
individuálnych rozvojových plánov týkajúcich sa aktivačnej terapie a záujmovej činnosti (na
precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäte - spoločenské hry, muzikoterapia,
biblioterapia, výtvarná činnosť, pohybové aktivity, ergoterapia, nácvik pamäťových,
kognitívnych a prezentačných schopností, pohybové cvičenia, nácvik komunikačných
zručností, rozhovory individuálne a v komunite, kultúrno-spoločenské aktivity, duchovná
činnosť, či ďalšie voľnočasové aktivity).
3 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Zariadenie poskytuje starostlivosť 60 prijímateľom sociálnych služieb. Kapacita
zariadenia je rozdelená na dve pracoviská a to Exnárova 10, Košice poskytovalo k 31.12.2018
starostlivosť 40 prijímateľom sociálnych služieb a Komenského 37/A, Košice poskytovalo
k 31.12.2018 starostlivosť 20 prijímateľom sociálnych služieb.
Štruktúru klientov podľa veku a počtu prijímateľov sociálnych služieb uvádza
Tabuľka č. 1 a ich grafické zobrazenie. Graf. č. 1: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej
služby na Exnárovej 10, Košice k 31.12.2018.

Tab. č. 1: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby na Exnárovej 10, Košice
Vek

Počet

26-39

1

40-62

4

63-74

16

75-79

12

80-84

5

85- 89

1

90 – viac

1

Spolu

40

Bližšiu štruktúru klientov na Exnárovej 10, Košice podľa veku prijímateľov sociálnych
služieb uvádza. Graf. č. 1.
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Graf. č. 1: Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby na Exnárovej 10, Košice
k31.12.2018.
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Graf č. 2 Počet mužov a žien v zariadení na Exnárovej 10, Košice k 31.12.2018

Tab. č. 2 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby na Komenského 37/A, Košice
Vek
63-74
75-79
80-84
85-89
90 a viac
Spolu

Počet
4
5
8
1
2
20

Bližšiu štruktúru klientov na Komenského 37/A, Košice podľa veku prijímateľov sociálnych
služieb uvádza. Graf. č. 3.
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Graf č. 3 Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári na
Komenského 37/A, Košice k 31.12.2018
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Graf č. 4 Počet mužov a žien v zariadení sv. Helena n.o., Komenského 37/A Košice stav k
31.12.2018

4 PREHĽAD SOCIÁLNYCH
PRIEBEHU ROKA 2018

SLUŽIEB

VYKONÁVANÝCH

V

Naším poslaním je poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnych
služieb v súlade s platnou legislatívou zamestnancami s odbornou kvalifikáciou na základe
etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd.
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle 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:
Druh sociálnej služby:
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Sociálne služby sa poskytujú:
V dennom stacionári Exnarová 10, Košice 040 22
V dennom stacionári Komenského 37/A, Košice 040 01
Forma sociálnej služby:
Sociálna služba v oboch zariadeniach sa poskytuje ambulantnou formou.
Rozsah sociálnej služby:
Je na neurčitý čas.
Odborné činnosti:
Základné sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc prijímateľovi
soc. služieb, jeho zákonnému zástupcovi alebo rodinnému príslušníkovi v nepriaznivej soc.
situácií. V dennom stacionári sa poskytuje základné soc. poradenstvo, ktoré zahŕňa posúdenie
povahy problému prijímateľa, rodiny alebo komunity a poskytnutie základných informácii o
možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej
odbornejpomoci.
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti,
nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby. Cieľom je podporovať samostatnosť prijímateľov
pri všetkých činnostiach a aktivitách. S klientmi pracujeme individuálnou alebo skupinovou
formou. Najväčší doraz kladieme na rozvoj komunikačných zručnosti, na rozvíjanie
sociálnych zručnosti, podporu kognitívnej oblasti a v oblasti mobility. Nácvik a rozvoj
sociálnych zručností: posilňovaním samostatných návykov pri sebaobsluhe a pri sociálnych
aktivitách (napr. samostatná orientácia v novom prostredí, nácvik používania kompenzačných
pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, samostatné vybavovanie
jednoduchých úradných záležitostí a podobne). V neposlednom rade úlohou sociálnej
rehabilitácie je socializácia prijímateľa sociálnej služby do nového sociálneho prostredia, do

ktorého prichádza. Kognitívnu oblasť u klientov stimulujeme pomocou: čítania, pamäťových
cvičení, rôznych spoločenských hier. Mnohí klienti sa snažia pracovať na sebe, pokiaľ
situáciu nezvládajú soc. pracovníčky im poskytnú potrebnú pomoc a oporu.
Rozvoj pracovných zručnosti je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov
fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy,
udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností a jej začlenenia do
spoločnosti.

PREHĽAD TERAPII V DENNOM STACIONÁRI SV. HELENA N.O. V ROKU 2018
Rozvoj zručnosti a schopnosti v rámci ergoterapie. Cieľom ergoterapie je zlepšenie
telesných a psychických funkcií, vzbudenie záujmu o prácu namiesto pohodlnej nečinnosti.
Ergoterapia v našom zariadení je založená na báze dobrovoľnosti. Každý klient je vedený k
práci nenútenou formou. Ergoterapia slúži, ako súbor opatrení, ktoré majú za cieľ u našich
klientov vyplniť im voľný čas a odstrániť nudu, pocit menejcennosti a neužitočnosti. Má
zvýšiť dôveru, udržať alebo prípadne zlepšiť fyzickú kondíciu, rozvíjať jemnú motoriku. Má
zabrániť sociálnej izolácii a integrovať ich späť do spoločnosti. Pri práci sa využívajú plány
činnosti s individuálnym prístupom. Možnosť zapojiť sa do práce je v týchto oblastiach: Práca
v záhrade: - pestovateľské práce (pestovanie kvetín) - hrabanie pokosenej trávy - zametanie
chodníka - polievanie kvetín a okrasných drevín Ručné práce: - vyšívanie, háčkovanie, šitie
na stroji- vlastná výroba krojov, pletenie - maľovanie na sklo, výroba dekoratívnych
predmetov. Terapie pozitívne podporujú zdravie a pohodu prijímateľov sociálnej služby
prostredníctvom zmysluplného zamestnávania sa, čo v nich udržiava pocit toho, že sú ešte
stále užitoční.
Výtvarná činnosť s presahom do Arteterapie je riadená cielená činnosť, pri ktorej
sa používajú prevažne výtvarné vyjadrovacie prostriedky. Jej cieľom nie je vytvoriť umelecké
dielo ale rozvíjať tvorivosť a spontánny prejav, komunikovať neverbálnymi cestami. Môžeme
povedať, že výtvarná tvorba – obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímanie,
sebavyjadrenie, sebareflexiu a pocity uvoľnenia.
Biblioterapia v našom zariadení prebieha individuálnou a skupinovou formou terapie
pod vedením sociálnej pracovníčky. Čítanie samo o sebe je úžasným aktom, ktoré nám
ponúka iný svet, plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov. Dáva nám možnosť vytrhnúť sa zo
všednosti dní a zažiť rôzne dobrodružstvá.
Fytoterapia je liečba pomocou využitia liečivých rastlín, čiže liečba bylinkami.
Bylinky môžeme kombinovať a vhodne zvolenú zmes môžeme potom použiť. Táto liečba je
jemnejšia a pre naše telo prirodzenejší spôsob pomoci, ako sú syntetiká a preto sme sa v
našom zariadení rozhodli využívať aj tento typ sociálnej terapie. Klientom veľmi dobre padne
posedieť si v príjemnom prostredí, pri ezoterickej a relaxačnej hudbe a popíjať si rôzne
bylinkové čaje, rozprávať sa o liečivých účinkoch rôznych rastlín a byliniek. Počas fytoterapie
sa využíva aj reminiscenčná metóda, ktorú klienti majú veľmi radi.
Canisterapia
V roku 2017 k nám do zariadenia začala chodiť p. Dáša na aktivačné činnosti. Po vstupnom
rozhovore sme sa dozvedeli, že má psíkov s ktorými robí canisterapiu aj pre iné zariadenia.

Dohodili sme sa na dňoch v ktorých bude prevádzať canisterapiu na Exnárovej a
Komenského. Klienti na príchod psov sa veľmi tešia. Môžu si ich pohladiť, pritúliť sa a aj
vyrozprávať. Celý deň majú klienti výbornú náladu, ktorá pozitívne vplývala na ich
duševnú a fyzickú pohodu.
Liečebná telesná výchova je zabezpečená kvalifikovaným pracovníkom
dobrovoľníkom v priestoroch telocvične. Miestnosť je vybavená športovým naradím,
rebrinami a bicyklom. Tí, ktorí zostanú aktívni, sa dožívajú nielen vyššieho veku ale v danom
veku sú aj v lepšej celkovej kondícii. Našim klientom taktiež raz týždne ponúkame Jogu pod
vedením kvalifikovaného inštruktora Jogy Ladislava Šimona.
Spevácke aktivity v rámci zariadení si seniori počas predchádzajúceho roka založili
ľudový súbor FURČANE. Po celý rok si v rámci speváckeho krúžku nacvičujú rôzne ľudové
piesne za doprovodu heligonky. Spevácka skupina sa zúčastnila sa na viacerých speváckych
súťažiach kde dostali za krásny spevácky výkon ocenenie.
Práca s PC a internetom je predovšetkým skvalitnenie života klientov v DS, príprava
na postupnú integráciu do spoločnosti, čo najviac eliminovať bariéry medzi našimi klientmi a
ich blízkymi v zahraničí. Klienti sa najprv zoznámia s počítačom a internetom, naučia sa
základy práce s PC a ako pracovať s internetom (písanie, sťahovanie obrázkov, ukladanie a
prezeranie fotografií, vytvorenie e-mail adresy, posielanie e-mailov, vyhľadávanie priateľov a
komunikovanie s priateľmi, rodinou,... prostredníctvom internetu). Práca klientov s PC a
internetom je pre nich veľmi prínosná, pretože im zabezpečuje ich sebarealizáciu,
odbúravanie bariér, začleňovanie do komunity a neobmedzený prístup k informáciám.
Tréning pamäti cieľom je udržať si dobrú pamäť aj vo vyššom veku, dosiahnuť
zdravé sebavedomie, dostatočný stupeň nezávislosti v každodennom živote. V zariadení sme
tri krát týždenne v roku 2018 organizovali rôzne druhý cvičení zamerane na rozvoj
a uchovávanie pamäte a spomienok. Ak nezaťažujeme psychiku, môže dochádzať k
znižovaniu schopnosti koncentrácie, zvyšuje sa zábudlivosť, neschopnosť nájsť v reči správny
výraz a podobne. Praktickými cvičeniami zameranými na pamäť sa udržiavajú a rozvíjajú
rozumové dispozície, schopnosti prijímať nové vedomosti a porozumieť im, orientovať sa v
zmenách. Zároveň sa posilňuje zdravé sebavedomie a udržiava sebestačnosť človeka do
neskorého veku.
Spoločenské a športové aktivity počas roka 2018 sme dostávali pozvánky na rôzne
spoločenské a kultúrne akcie mimo zariadení. Klienti sa na akciách striedali podľa ich
individuálnych zručnosti a schopnosti, ktorými disponujú. Akcie boli zamerané na športové,
pohybové aktivity, pamäťové aktivity a mnoho iných. Počas týchto akcií naviazali
kamarátstva a spoluprácu s viacerými zariadeniami v Košiciach a vytvoril sa im nový priestor
na začlenenie sa do spoločnosti. Počas roka sme organizovali rôzne podujatia pri príležitosti
sviatkov, významných udalostí, na ktorých sme si pripomenuli zaujímavé zvyky, obyčaje,
tradície.
Spolupráca s organizáciami v roku 2018 sme spolupracovali s rôznymi
organizáciami: spolupráca s mestskou časťou Dargovských hrdinov, mestskou políciou,
konzervatóriom J. Adamoviča, folklórne skupiny a rôzny pozvaný hostia ktorí si pre našich
klientov pripravili rôzne besedy, prednášky a vystúpenia. Klienti tak získali nové poznatky
a mnoho krásnych spomienok.

Duchovné potreby
Pravidelne sa modlia každý deň po obede desiatku ruženca. Raz týždenne rozoberáme písmo
sväté a rozjímame. Na nový piatok chodievame zo zariadenia spoločne na sv. omšu.
Spoznávanie krás Slovenka naši klienti sa zúčastnili viacerých výletov. Spoznali
rôzne krásy a pamiatky: Bardejovské kúpele a po ceste aj kostol v Hertníku, navštívili farmu
Kysta, Zemplínsku šíravu kde koncertovali Kandračovci, Vysoké Tatry a mnoho ďalších
pamiatok Slovenska. Maximálna spokojnosť bola zo strany klientov pozitívne to vplývalo na
ich psychické a fyzické zdravie.
Reminiscenčná terapia práca so spomienkam, využívajú sa spomienky a ich
vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov. Reminiscencia vychádza zo skutočnosti, že
aj keď v pokročilom štádiu demencie býva postihnutá krátkodobá pamäť, tak dlhodobá pamäť
je stále pomerne zachovaná. Prostredníctvom tejto terapie sa snažíme spolu s prijímateľmi
sociálnej služby "opäť si zaspomínať" na ich detstvo, mladosť, život pred ich ochorením.
Veľmi dôležitá je spolupráca s rodinou, ktorá môže poskytnúť mnoho dôležitých informácií o
živote prijímateľa sociálnej služby, ale môže taktiež doniesť predmety či fotografie, ktoré
evokujú spomienky a majú pre nich emočný význam. Reminiscenčné stretnutia priniesli
pozitívny ohlas nielen u samotných prijímateľov sociálnej služby, ale aj ich rodinných
príslušníkov.
Individuálne plánovanie zariadenie vedie písomné individuálne záznamy o priebehu
poskytovania sociálnej služby, ktoré následne vyhodnocuje za účasti prijímateľa sociálnej
služby. Pred prijatím prijímateľa sociálnej služby do zariadenia dochádza k zberu základných
údajov o klientovi. Počas prvých dní sa prijímateľovi venuje zvýšená pozornosť z dôvodu
adaptácie. Prijímateľ sociálnej služby za pomoci sociálneho pracovníka zosumarizuje svoje
očakávania, osobné ciele a túžby a následne je vyhotovený individuálny rozvojový plán
osobnosti. Individuálne plány osobnosti sa polročne písomne vyhodnotia a závery sa následne
prehodnocujú s prijímateľom sociálnej služby za pomoci sociálneho pracovníka.
Sociálna rehabilitácia klientov vedieme k samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti,
návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, základných hygienických návykov,
jedenie, používanie kompenzačných pomôcok a pod.). Udržiavame základné sociálne
zručnosti prijímateľa : nadviazať rozhovor, vyjadriť svoj názor, vedieť počúvať iných, vedieť
požiadať o pomoc, vedieť využívať informácie, vedieť sa rozhodnúť čo chcem (ako chcem
tráviť voľný čas); naučiť klienta poznávať hodnotu peňazí, nakupovať, zabezpečovať si
niektoré potreby sám, cestovať, a pod. V oblasti komunikačných zručnosti: naučiť
prijímateľa hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný
kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej i neverbálnej komunikácie
Obslužné činnosti:
Stravovanie: Zaradenia Exnárova 10 a Komenského 37/A poskytovalo svojím klientom
desiatu, obed, olovrant prostredníctvom donáškovej služby.
Ďalšie činnosti:
Záujmová činnosť - okrem základnej každodennej starostlivosti je zabezpečované i
vhodné a účelné využívanie voľného času formou krúžkových činností, kultúrnych,
spoločenských, športových a rekreačných činností zameraných na rozvoj schopnosti a
zručnosti prijímateľa sociálnej služby. Činnosť rozdelená do krúžkov a to: športový,
hudobný, turistický krúžok a krúžok šikovných rúk „šikovníček.“

Január 2018
V ďalšom roku 2018 sme na začiatok Januára spoločne s klientmi navštívili „Ľadový dom“ na
Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Tento výlet sme spoločne plánovali ešte v starom roku
2018, a mal veľký pozitívny ohlas. Našich seniorov aj takýmto aktívnym spôsobom
motivujeme k udržateľnej fyzickej aktivite.

Krásnych 95.narodení sa dožil pán Ján spoločne sme to oslávili tak ako sa patrí. Samozrejme
nesmela chýbať narodeninová torta, na ktorej pečení sa podieľali aj klienti Denného
Stacionára, hudobný sprievod nám robil náš folklórny súbor.

Zimné dopoludnia sme si krátili výrobou nami vytvorených aromatických mydielok, ktoré
vznikali z našej tvorivosti a kreativity. Spoločne sme si vybrali formu, sušené kvety a vonný
olej. Koniec mesiaca sme uzavreli v kultúrnom – divadelnom prevedení, keď k nám zavítali
šikovné deti s Downovým syndrómom. Spolu sme si tak spríjemnili chladné popoludnie.

Február 2018
Na úvod tohto mesiaca sme si zorganizovali ,,Fašiangovú zábavu“ v priestoroch Denného
stacionára, na ktorej sme si z chuti zaspievali, zatancovali a zabavili sa.

Po tejto veselici sme nezabudli ani na športového ducha, a aktívne sa zúčastnili ,,Zimnej
olympiády seniorov“ organizovanou mestom Košice a Radou seniorov v lyžiarskom
stredisku Jahodná. Naši zdatní klienti ocenili organizáciu aj pobyt na čerstvom vzduchu,
v neposlednom rade i samotné disciplíny, v ktorých sa umiestnili.

Keďže k mesiacu Február patrí aj Deň sv. Valentína, pripravili sme si milé posedenie pri
domácom koláči, káve a hudbe pre našich klientov. Akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom
najmä pre klientov – vdovcov a vdovy, ktorí tento „sviatok lásky“ nemuseli tráviť sami.

V tomto období sa začal aj tzv. 40 – dňový pôst – pred Veľkou nocou, a tak pri tomto sviatku
sme si prichystali malú besedu o Popolcovej strede, na ktorej sme spoločne diskutovali
o význame pôstu.

Pre seniorov sme taktiež zabezpečili aj lekársku prednášku od p. MUDr. Kvapilovej, na tému
– Zrak náš každodenný. Účasť bola bohatá, i otázky našich klientov boli podnetné. Prednáška
vzhľadom na veľký záujem trvala celé popoludnie a debata o zdravých očiach trvala i na ďalší
deň.

Súčasťou mesiaca Február bolo aj usporiadanie „Kartárskeho turnaja“, na ktorom sa klienti
zúčastnili aj organizačne a spoločne si zahrali rôzne druhy kartových hier. Samozrejmosťou
boli aj víťazné umiestnenia, po ktorých boli udelené drobnosti v podobe výhry.

Marec 2018
Mesiac Marec sme začali v smútočnom duchu, keďže náš klient, p. Ján nás opustil. Pri tejto
príležitosti sme sa s ním posledný krát rozlúčili.
V tomto mesiaci sa na celom svete oslavuje i tzv. Svetový deň žien, ktorý sme neopomenuli
ani v našom Dennom stacionári. Na posedení sme si zaspievali, ponúkli sa sladkým dezertom,
a nášmu ženskému osadenstvu sme venovali kvietok. Bolo to príjemne a vrúcne posedenie,
kde sme vzdali spoločne hold všetkým ženám/matkám/starým mamám/dcéram, i vnučkám.

Keďže máme i aktívne založených klientov, zorganizovali sme pre nich Šípkový turnaj.
V tento športový deň sa zapojili všetci účastníci.

Nakoľko sa v našom Dennom stacionári stretávajú aj klienti so záujmom o spev, a pravidelne
sa združujú vo folklórnom súbore, boli i aktívne zapojení do speváckej súťaže – Seniorská
hviezda . V speve súperili so svojimi kolegami, ale vyhrala najmä dobrá zábava a pocit radosti
z účasti.

K jari neodmysliteľne patrí i participácia na Veľkonočných trhoch, ktoré boli usporiadané
mestskou časťou Sídliska Ťahanovce. Podujatie pozostávalo predovšetkým z výrobkov
z tvorivých dielní našich klientov, produktov ručných prác ich trpezlivosti a kreativity.
Samozrejmosťou bola i prezentácia nášho zariadenia a potešením pre nás bol pozitívny ohlas
u kupujúcich.
Apríl 2018
Rovnako smútočne sme začali aj tento mesiac, kedy na večnosť odišiel p. Cyril, náš verný
kamarát, manžel a otec. Stacionár reprezentoval na rôznych kultúrnych a športových
podujatiach . Dôstojne sme sa s ním rozlúčili a v pokojnej atmosfére zaspomínali na spoločne
strávené chvíle.
Po zimnom odpočinku sme sa zase na plno začali venovať ,, Petangu“ ktoré organizuje mesto
Košice spoločne s radou seniorov na sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Účastníkov bolo hojne,
a my sme si odniesli dobrý pocit z aktívne stráveného popoludnia.

Keďže sa radi vzdelávame a dozvedáme sa nové informácie, skontaktovali sme sa s p. Ing.
Gondovou, odborníčkou na zdravú výživu. Tá nám predniesla najnovšie poznatky z oblasti

zdravšieho stravovania a my sme mali čas sa zamyslieť a prehodnotiť náš jedálniček.

Máj 2018
V tomto letnom mesiaci sme spolu s našim folkornym súborom otvorili letnú sezónu
v Zoologickej záhrade Kavečany. Pri zahájení sme si s návštevníkmi schuti zaspievali a prešli
sa po najväčšej zoologickej záhrade na Slovensku. Spolu sme tak strávili príjemne
dopoludnie.

Jedno krásne májové slnečné dopoludnie sme navštívili Botanickú záhradu v Košiciach, boli
sme pozorovať motýle...Akciu sme si pre svoje čaro zopakovali ešte raz...

Naši seniori sa spolu aj s inými skupinami záujemcov aktívne zúčastnili aj umelecko –
kultúrnej akcie s názvom „Úsmevy pre Košice“. Bolo to podujatie organizované mestom
Košice a súťažiaci sa prezentovali svojím spevom, hudbou a tancom.

Po umeleckej aktivite sme sa prihlásili aj do športovej súťaže pod názvom „Šport troch
generácií.“ Princípom tohto podujatia bolo zapojenie troch generácií účastníkov na
rôznorodých športových aktivitách, a spoločné si zašportovanie i zoznámenie sa s novými
ľuďmi. Tento cieľ bol naplnený a účastníci odchádzali síce fyzicky unavení, ale o to
radostnejší.

Jún 2018
Jún je mesiacom ukončenia školskej dochádzky školopovinných detí a s tým spojené
odovzdávanie vysvedčení. I našim seniorom sme odovzdávali Vysvedčenia za ich prácu
v našom Dennom stacionári za celý rok. Spoločne sme sa stretli pri káve, koláči
a porozprávali sa o vzájomnej pomoci, spolupráce, plánoch a predstavách. Klienti sa tešili
z vlastných vysvedčení a naším cieľom im bolo poskytnúť spätnú väzbu, aby vedeli že ich
účasť v Dennom stacionári má význam.

Letné búrky sme využili na Kartársky turnaj. Bolo to popoludnie strávené pri súťažení
v kartových hrách a spoločných rozhovoroch nielen o nich. Víťazom Gratulujeme...

Júl 2018
V ďalšom letnom mesiaci sme využili krásne slnečné počasie na výlet do neďalekého
Lesoparku v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov, ku veľkému krížu. Do ruksakov
sme si zabalili pitný režim a malé občerstvenie. Prechádzka v tieni stromov v lese padla
všetkým zúčastneným vzhľadom na horúčavy vhod. Vrátili sme sa príjemne unavení.

Nakoľko sa v živote stretávame aj s rôznymi zdravotno-neočakávanými situáciami, zavolali
sme si p. dr. Domiterovú zo Slovenského červeného kríža Košice, aby nám predniesla
postupy ako reagovať v poskytovaní Prvej pomoci. Účasť našich klientov bola bohatá, aj ich
otázky k téme. Pani Domiterová k nám prišla aj s dobrovoľníčkami a tak mali seniori i
názornú vizuálnu ukážku. Mohli si podanie prvej pomoci vyskúšať aj na figurínach a zapojiť
sa do diskusie.

Slnečné počasie sme využili na ďalší výlet, tento krát na kúpalisko do susedného Maďarska –
Sárospataku. Vyrazili sme zavčasu z rána objednaným autobusom a vo večerných hodinách
sme sa vrátili domov. Deň sme si užili, kúpali sa, opaľovali, ochutnali sme maďarské jedlá,
zahrali si volejbal a pekný deň bol za nami.

V júli dopoludnia sme zberali bylinky, jahody a oberali lipu aby sme mali chutný čajík
a džemik v zime...

August 2019
V mesiaci august sme si pre našich klientov pripravili Vedomostný kvíz o všeobecnom
prehľade. Otázky spočívali v oblasti dejín svetových i slovenských, geografické otázky,
otázky gramatické, otázky z oblasti gastronómie, starostlivosti o záhradu a kvety ...

Spolu s našimi seniormi sme zorganizovali aj Guláš deň, kedy sme si navarili tradičný
kotlíkový guláš na našom dvore. Všetkým nám chutilo a bolo veselo pri speve a hudbe gitary.

September 2018
Každý rok si 13.septembra pripomíname Svetový deň čokolády, a tak sme si aj my v našom
Dennom stacionári urobili čokoládový deň. Ochutnali sme z bielej, mliečnej a horkej
čokolády. Prečítali sme si pre nás nové, zaujímavé poznatky o účinkoch čokolády, resp. kakaa
a jeho blahodarnom efekte na ľudský organizmus. Uvarili sme si aj šálku horúcej čokolády
a mali tak pohodový deň.

V prvej polovici mesiaca sme sa opäť športovo zapojili do Letnej olympiády seniorov 2018,
ktorá bola organizovaná Radou seniorov mesta Košice, pod záštitou primátora. Súťažilo sa
v jednotlivých disciplínach ako šípky, kop futbalovou loptou na bránku, hod basketbalovou
loptou na kôš, beh ...Podujatie sa konalo v externých i interných priestoroch Hotelovej
akadémie na Južnej triede v Košiciach. Naši klienti sa radi zúčastňujú takýchto športových
udalostí, o to viac, ak aj získajú umiestnenie. Nebolo tomu inak ani v tomto roku a odchádzali
sme s diplomami. Radosť zo športu bola tak dvojnásobná.

Nezabúdame ani na edukatívnu stránku v našom Dennom stacionári. Pripravili sme si pre
našich seniorov prednášku z radu Červeného kríža Košice, za účasti p. dr. Domiterovej, na
tému – Kompenzácia zdravotného stavu. Oblasť našich klientov zaujala, pýtali sa otázky
bežného charakteru k téme a rozprúdila sa tak podnetná debata. Každý účastník dostal
informačný leták a možnosť tak k prístupu širším informáciám. Vzhľadom k pozitívnej
spätnej väzbe sme dr. Domiterovú kontaktovali druhý krát pri príležitosti prednášky a dohodli
sme sa na opätovnej spolupráci.

Október 2018
Mesiac október bol mesiacom, kedy sme zaviedli do Týždenného sociálneho programu
Biblický krúžok. Začal prebiehať každý utorok za prítomnosti soc. pracovníčky. Toto
pravidelne nábožensky vedené dopoludnie nám prinieslo pozitívny ohlas u klientov a môžu si
tak väčšmi naplniť svoje spirituálne potreby.

18.oktobra sme oslavovali Mesiac úcty k starším v našom Dennom stacionári pri hudbe
a kultúrnom programe. Zároveň si každý náš senior so sebou odniesol drevené srdiečko, ktoré
sme spoločne vyrábali. Program k tomuto sviatku si pripravilo aj mesto Košice
v Spoločenskom pavilóne.

Spoločnosť TESCO Košice nás skontaktovalo a rozhodlo navštíviť, aby nám doniesli ako dar
pre našich klientov chutné, čerstvé pečivo, zákusky. S veľkou vďakou sme ich prijali,
porozprávali sa o fungovaní našej neziskovej organizácie a dohodli sa na spoločnom zdobení
medovníčkov v novembri.

Tak ako aj v minulý mesiac, i v tento sme zorganizovali pre našich klientov edukatívnu
prednášku na tému – Prevencia a ochorenie mozgu, s p. MUDr. Kvapilovou.

November 2018
Tento mesiac sa niesol v znamení predvolebnej kampani. Z tohto dôvodu k nám zavítal
starosta sídliska Dargovských hrdinov, p. Andrejčák. Spolu aj s p. Dvorským, s p.
primátorom Petruškom a kolegami nás prišli navštíviť. Seniori tak mali možnosť pýtať sa na
všetko, čo ich v rámci sídliska a mesta zaujíma.

Tak ako i predošlý mesiac, sme i v tento zorganizovali odbornú prednášku na tému ,,Bezpečná
jeseň seniorov,“ za prítomnosti p. kap. Hospodárovej. Pani kapitánka u nás strávila celé
dopoludnie, rozdala našim klientom reflexné bezpečnostné pásky, i informačné letáky,
porozprávala i názorne ukázala ako sa brániť a poučila nás o bezpečnosti doma a na
verejnosti.

Zároveň sme na konci tohto mesiaca spolu s pracovníkmi TESCA Košice v našich priestoroch
zdobili medovníčky na blížiace sa Vianoce. Bolo to pekne strávené popoludnie, pri čaji,
neformálnych rozhovoroch a koledách.

December 2018
V poslednom mesiaci roka nás tak, ako každý rok navštívil i sv. Mikuláš a doniesol naším
klientom balíčky. Tento deň nám priniesol smiech, dobrú náladu a potešenie zo sladkej, ale
zdravej odmeny. Žiaci zo Základnej školy Postupimská Košice k nám zavítali a spríjemnili
nám popoludnie svojím milým vystúpením v podaní koledníkov. Navzájom sme sa spoznali a
spoločne sme sa cítili príjemne i veselo.
Keďže bolo adventné obdobie, dohodli sme sa s p. otcom Pavlíkom z farnosti sídliska
Dargovských hrdinov Košice, aby k nám prišiel a odslúžil náboženskú prednášku na tému –
Advent a jeho čaro. Táto téma našich seniorov zaujala a po ukončení hlavnej témy sa
rozprúdila debata. Klienti odprezentovali svoje názory, postrehy, spomienky a pocity
z blížiacich sa kresťanských sviatkov. Na záver nášho stretnutia s p. Pavlíkom sme sa
spoločne pomodlili a dostali i požehnanie.

Stred mesiaca bol venovaný tradičným Vianočným trhom na sídlisku Ťahanovce Košice. Išlo
o trh, kde sme sa dokázali prezentovať s našimi vianočnými výrobkami, ktoré vznikali skrz
nášho úsilia, kreativity, času a trpezlivosti. Vo vlastnom stánku sme tak ponúkali na predaj za
symbolickú sumu svietniky, sviečky, mydlá, papučky, obrazy, štrikované zvončeky, tanieriky
s technikou dekupáže a pohľadnice, s vianočnými motívmi.

Záver mesiaca i starého roka sme zavŕšili posedením s klientmi pri Vianočnej kapustnici,
ktorú sme spolu s nimi uvarili, napiekli sme si i vianočné pečivo, pripravili vianočný punč
a z chuti si zaspievali koledy, porozprávali sa a strávili tak pokojné chvíle.

Pri rozlúčke s našimi seniormi sme sa im poďakovali za vernosť a vzájomne si popriali
požehnané vianočné sviatky i Nový rok.

Naša tvorba

5. PERSONÁLNE ZLOŽENIE A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SV. HELENA N.O.
Denný stacionár Exnárova 10, Košice a Komenského 37/A, Košice mal k 31.
decembru 2018 spolu 20 zamestnancov. Z toho bolo 17 odborných zamestnancov a 3
neodborný zamestnanci. 2 zamestnanci boli na dobrovoľníckej činnosti UPSVaR a 1
zamestnanec na aktivačnej činnosti cez UPSVaR. Odbornú úroveň predstavuje dokonala
znalosť problematiky, stupeň kvalifikácie zamestnancov, presné plnenie povinnosti, stupeň
znalosti z hľadiska odbornej problematiky, ale i všeobecné znalosti, spôsob vystupovania,
ústneho i písomného prejavu, ale i správanie sa v zamestnaní ale i mimo neho.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálných službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)znení v neskorších
predpisov má poskytovateľ sociálnej služby vypracovaný systém supervízie poskytovania
sociálných služieb. Zodpovedmá osoba za zostavenie, kontrolu dodržiavania, evidenciu
a hodnotenie komplexného plánu supervízie je riaditeľ. Plnenie komletného plánu supervízie
uvadzáme v tabuľke.

Tabuľka č. 4 Vyhodnotenie plánu supervízie
Typ supervízie

Počet účastníkov

Skupinová supervízia

8

Supervízia organizácie

1

Spolu

8

Schéma č. 1: Organizačna štruktura zariadení Exnárová 10 a Komenského 37/A Košice

Riaditeľ

Opatrovateľ

Opatrovateľka

Opatrovateľka

Opatrovateľka

Opatrovateľka

Soc. pracovník

Upratovačka

Soc. pracovník
UPSVaR

Soc. pracovník

Upratovačka

Inštruktor soc.
rehabilitácie
UPSVaR

Soc. pracovník

THP

Opatrovateľka
UPSVaR

Soc. pracovník

učtovníčka

THP

Ergoterapeut

Ergoterapeut

Systém odmeňovania zamestnancov je v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v zmysle nariadenia vlády SR č.341/2004 Z. z. a taktiež v zmysle
ustanovení § 13 a § 118 Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa stará aj o prehlbovanie
kvalifikácie zamestnancov, alebo o jej zvyšovanie. Samotný zamestnanec je však vo vlastnom
záujme povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej
zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie, ktoré má prebiehať
formou školení, kurzov, seminárov ale aj samoštúdiom odborných kníh, časopisov a pod.

Zapojenie sa do projektov UPSVaR prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení
na trhu práce s cieľom zamestnať min. 2 zamestnancov
V zmysle Národného projektu Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných
aktívnych opatrení na trhu práce boli podpísané t i e t o Dohody s UPSVaR Košice. Dohoda
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa
§ 54, NP Chceme byť aktívni na trhu práce 50+ o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V zmysle tejto dohody bolo vytvorené 2 pracovné miesta
opatrovateľky na pracovisku Komenského 37/A, Košice na dobu určitú od 19.07.2018
do 18.7.2019.
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých predpisov "Úspešne na trhu práce". V zmysle tejto dohody bolo
vytvorené 1 pracovné miesto soc. pracovníčky dobu určitú 9 mesiacov.

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie v zmysle § 50 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých predpisov. V zmysle tejto dohody bolo vytvorené 1 pracovné
miesto soc. pracovníčky dobu určitú 18 mesiacov.

Dobrovoľnícka činnosť sa v našom zariadení vykonávala od 01.12.2017 do 31.05.2018
pre 2 UoZ na pracovných pozíciách opatrovateľka a Inštruktor soc. rehabilitácie.
Dobrovoľnícka činnosť sa v našom zariadení vykonáva od 01.06.2018 do 30.11.2018 pre
2 UoZ na pracovných pozíciách opatrovateľka a sociálny pracovník. Cieľom aktivačnej
činnosti formou dobrovoľníckej služby bolo zvýšenie kvality poskytovania sociálnych
služieb klientom DS Komenského 37/A, a Exnárova 10. Účastníci dobrovoľníckej služby
pomáhali klientom pri vykonávaní hygieny, vykonávali pomocné práce pri servírovaní
stravy klientom.Pomáhali prehĺbiť praktické návyky a zručnosti v oblasti pracovných aktivít
a pracovnej terapie. Cieľ a zámer dobrovoľníckej služby sa nám podarilo splniť.
V roku 2018 sa v našom zariadení organizovala a naďalej beží aktivačná činnosť: podpora
udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Podpora sociálneho statusu formou prednášok zapojením všetkých klientov do
terapií a aktivít
-v rámci vzdelávania sme pre klientov zariadenia zorganizovali viacero prednášok pod dohľadom
odborníkov:
1. ,,Ochrana pred slnkom a pitný režim,“ Mgr. Kovaľová Lenka
2. ,,Prvá pomoc,“ PhDr. Demiterová z červeného kríža
3. ,, Diabetická strava“ MUDr. Kvapilová Lucia
4. ,,Zrak náš každodenný“ MUDr. Kvapilová Lucia
5. ,,Joga a jej blahodarne účinky na telo “ za prítomnosti p. Ladislava Šimona
6. ,,Kompenzácie“ PhDr. Demiterová z červeného kríža
7. ,,Cvičte si svoj mozog“
8. ,, Bezpečná jeseň seniorov,“ za prítomnosti p. kap. Hospodárovej.
- pre rozvoj osobnosti, talentu a tvorivosti boli pre klientov d e n n e organizované rôzne
terapie.
- pohybové aktivity pre klientov boli organizované formou hudobno - pohybových

cvičení, sociálnej rehabilitácie, športových súťaží, Jogy, fyzioterapie, prechádzok do prírody,
- na stimuláciu kognitívnych schopností boli organizované pamäťové cvičenia,
reminiscenčná terapia, zabezpečenie duchovných potrieb, spevácky krúžok, hranie
spoločenských hier, biblioterapia, informovanie klienta o dianí v spoločnosti v diskusných
krúžkoch,
- pre začleňovania klientov do širšej spoločnosti boli organizované rôzne
spoločenské akcie (fašiangová zábava, Valentínska zábava, stavanie Mája, pálenie
Jánskych ohňov, vystúpenia folklórnych skupín, letná olympiáda, zimná olympiáda,
polievkový festival a mnohé ďalšie).
Otvorenosť sociálnych služieb voči možnostiam poskytovaným v širšej komunite za
účelom zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb
Počas roku 2018 naše zariadenie zorganizovalo akcie, na ktorých sme súťažili medzi sebou:
1. kartársky turnaj,
2. šípkový turnaj,
3. cvičte svoj mozog,
4. športový turnaj,
Privítali sme spoluprácu Dennými centrami pre seniorov v Košiciach. Denné centrum Juh,
Ťahanovce, Sever formou kultúrnej zložky.
,,Hudbou k ľahšiemu životu“ – naši seniori/ky absolvovali množstvo vystúpení za
kalendárny rok 2018 s ktorými reprezentovali zariadenia
V rámci komunitnej spolupráce sme zorganizovali spoločné podujatia podporujúce
kultúrne zážitky našich klientov:
1. Zimná Olympiáda senior Jahodná Košice
2. Seniorská hviezda – Kulturpark Košice,
3. Veľkonočné vystúpenie v Hyper Tescu,
4. Na košickej Turni,
5. Historická radnica Košice,
6. Vystúpenie pre dôchodcoch v Herľanoch,
7. Otváranie ZOO Košice Kavečany,
8. Vystúpenie pre dôchodcov Opátske,
9. Vystúpenie nad Jazerom - Deň Jazerčanov,
10. Letná olympiáda Košice.
Rozšíriť kultúrne vnímanie klientov a integrovať ich do širšej spoločnosti
prostredníctvom návštev divadelných predstavení v divadlách a organizovaním
divadelných a kultúrnych predstavení v zariadení.
Obe zariadenia sa zúčastňovali a vedenie zorganizovalo v spolupráci s konzervatóriom
J.Adamoviča viacero kultúrnych podujatí aj v spolupráci s radou seniorov a mestom
Košice.
1. ,,Valentín“ v spoločenskom pavilóne Trieda SNP Košice,
2. ,,MDŽ“– spoločenský pavilón – Trieda SNP Košice bohatý kultúrny program,
3. ,,Vystúpenie žiakov Konzervatória J. Adamoviča v zariadení (spev, tanec),
4. ,,Voľnomyšlienkar“- štátne divadlo,
5. ,,Mesiac úcty k starším“ – spoločenský pavilón – Trieda SNP Košice,
6. ,,Vystúpenie žiakov“ Konzervatória v zariadení (spev, tanec, divadlo).

Naša organizácia sa zapájala v roku 2017 do viacerých projektov bohužiaľ neboli úspešné.
6. VÍZIA A PRIORITY ZARIADNIA

1. Poslanie zariadenia
Našou filozofiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so
štandardmi sociálnych služieb, zavádzať inovatívne metódy, rozvíjať pracovné činnosti,
pripraviť ich na zmenu postoja k životu a začlenenie do spoločnosti tak, aby aj pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav žili kvalitný a plnohodnotný život a aby boli zachované ich
základné ľudské práva a hodnoty.
A preto integrita, dobré meno zariadenia, d ôvera prijímateľov a všetkých zainteresovaných
patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou každého z nás.
Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych
práv prijímateľov. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom,
zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné
dôvery a úcty. Uznávajú etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus,
tolerancia a ochrana životného prostredia. Prijímateľ sociálnych služieb je našim
rovnocenným partnerom: jeho spokojnosť je našou prioritou.
Vízia
„Byť moderným zariadením pri poskytovaní sociálnej služby, ale zároveň rešpektovať
slobodnú vôľu klienta a poskytnúť pocit domova.“

Politiku kvality
Aby sa naplnila vízia zariadenia je potrebné presadzovať, ochraňovať, zabezpečovať a
podporovať úctu ku klientom bez akejkoľvek diskriminácie. Sociálne služby poskytovať
a plánovať podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby,
vytvárať optimálne podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život klienta s podporovaním
jeho osobnej mobility. Poskytovať klientom kultúrne podujatia a záujmové aktivity
a podporovať ich v spoločenskom živote. Ponúknuť im v zariadení širokú škálu podujatí a
terapií, aby si každý z nich mohol niečo vybrať a ich život bol naplnený radosťou, pokojom
a spokojnosťou. Poskytovať zamestnancom zariadenia také materiálne, personálne,
organizačné a vzdelávacie podmienky, aby p r i s t u p o v a l i k p r á c i a k o
k poslaniu.

7. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA (v EUR)

