Výročná správa za
rok 2013

Vo Veľkej Lehote 2.5.2014

František Garaj
riaditeľ n.o.

Výročná správa za rok 2013

DOMINIK n.o.:
-

Zariadenie neziskovej organizácie DOMINIK sa nachádza v obci Veľká Lehota 11 km od
mesta Nová Baňa. Rozprestiera sa v objatí lesov Pohronského Inovca. Je situované mimo
hlavného cestného ťahu v tichom prostredí v blízkosti rímsko - katolíckeho kostola
a základnej školy. Zariadenie je dvojpodlažné. Prízemie slúži ako obslužné zázemie pre
klientov i obyvateľov obce. Na prvom podlaží sa nachádza samotné zariadenie
s bezbariérovým napojením na rozľahlú ovocnú záhradu.

Základná charakteristika:
-

Vznik neziskovej organizácie bol schválený dňa 30. júla 2004, so sídlom vo Veľkej
Lehote č. 431, 966 41 Veľká Lehota. Nezisková organizácia bola zriadená na dobu
neurčitú.

-

Nezisková organizácia počas svojej existencie prešla nasledovným vývojom. Vývoj
2004 – 2008 – príprava projektov, uchádzanie sa o grant; 2008 – 2010 – výstavba
zariadenia; 2010 – kolaudácia zariadenia, registrácia zariadenia; 4.10.2010 začiatok
poskytovania sociálnych služieb

Nezisková organizácia v rámci svojho štatútu zabezpečuje:
- Poskytovanie služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb
-

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre prestárlych a sociálne odkázaných občanov

-

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre prestárlych a sociálne
odkázaných občanov podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

-

Poskytovanie stravovania pre prestárlych a sociálne odkázaných občanov DSS a ZpS

-

Poskytovanie opatrovateľskej služby pre prestárlych a sociálne odkázaných občanov

-

Poskytovanie iných sociálnych služieb pre prestárlych a sociálne odkázaných občanov

-

Poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Podnikateľská činnosť: Dominik n.o. na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení
poskytuje nasledovné činnosti: prenájom miestností, príprava a rozvoz stravy, pranie bielizne,
maloobchodný predaj, reklamná činnosť.
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Ciel DOMINIK n.o.:
Dominik n.o. sa snaží vo svojom Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb o aplikáciu
moderných opatrovateľských metód spolu s komplexným a individuálnym prístupom k
seniorom vytvorením bezbariérového prostredia a poskytnutím sociálnej istoty a
zodpovedajúcej starostlivosti. Okrem realizovania zákonom stanovených činností robíme všetko
pre rozvoj klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania. Cieľom zariadenia
sociálnych služieb je vytvorenie štruktúrovaného denného programu pre klientov, ako aj
podpora ich schopností s cieľom udržať čo najvyššiu kvalitu ich života.

Nezisková organizácia DOMINIK.:
Orgány spoločnosti:
Riaditeľ neziskovej organizácie: František Garaj
Riadiace orgány:
Správna rada :
Predseda správnej rady – Bc. František Garaj ml.
Členovia – Timotej Garaj
- PhDr. Erika Sučanská
Dozorná rada:
Členovia – Slavomíra Garajová
-

Emília Garajová

-

Pavel Kocian

Dňa 13.6.2013 sa konalo zasadnutie správnej rady neziskovej organizácie s nasledovným
programom:
1. Privítanie
2. Zhodnotenie činnosti DOMINIK n.o. za obdobie 1.10.2012 – 31.5.2013
3. Pozitíva a negatíva činnosti
4. Sociálna oblasť DSS a ZpS
5. Prevádzka zariadenia
6. Ďalšie poskytované služby
7. Mzdová a personálna oblasť
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8. Ekonomika – financie
9. II. etapa dostavby
10. Ciele v roku 2013
11. Diskusia
12. Uznesie
13. Záver
Charakteristika zariadenia sociálnych služieb:
Nezisková organizácia Dominik bola zaregistrovaná ako poskytovateľ sociálnych služieb v roku
2010 v registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja.
Dominik poskytuje tieto sociálne služby:
• Druh sociálnej služby – podľa § 12 zákona č. 448/2008 ods.1 písm.c) ods.1,2 e) ods.1
Zariadenie pre seniorov - v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Domov sociálnych služieb - v zmysle § 38 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Opatrovateľská služba – v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
•

Odľahčovacia služba – v zmysle § 54 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách

•

Forma poskytovania – sociálne služby zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb sa poskytujú
pobytovou formou, opatrovateľská služba sa poskytuje
v prirodzenom prostredí klienta

K základným ponúkaným službám patrí:
• Ubytovanie v jedno a dvojlôžkových izbách so samostatnou kúpeľňou a WC
• Stravovanie 5x denne v priestoroch jedálne prípadne podľa zdravotného stavu klienta
na izbe
• Stála opatrovateľská a zdravotná starostlivosť
• Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom praktického lekára, ktorý
pôsobí priamo v zariadení
• Pranie, žehlenie a údržba bielizne šatstva
• Upratovanie
• Základné sociálne poradenstvo
• Kultúrny a spoločenský život – sprostredkovanie kontaktu s okolím
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• Možnosť vykonávať záujmové činnosti
Pre klientov zabezpečujeme v priestoroch zariadenia sociálnych služieb využitie nasledovných
služieb: kaderníctvo, pedikúra, masáže, kozmetika, možnosť nákupov drobného tovaru
K zásadným princípom starostlivosti o klientov patrí:
• Úcta k človeku prejavená citlivým, chápavým a tolerantným prístupom
• Individuálny prístup k človeku s ohľadom na jeho potreby a priania – vypracovávanie
individuálnych plánov
• Aktivizácia klienta ponúkanými činnosťami – biblioterapia, pracovná terapia,
muzikoterapia, reminiscenčná metóda, animoterapia- ovečky, rekreačná činnosť,
kultúrna činnosť
• Udržiavanie kontaktu s rodinou klienta - uskutočnené aktivity - tradičná slovenská
zabíjačka, varenie slivkového lekváru
• Rešpektovanie vlastného rozhodnutia
• Maximálne súkromie
Dominik n.o. sa snaží vo svojom Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb o aplikáciu
moderných opatrovateľských metód spolu s komplexným a individuálnym prístupom k
seniorom vytvorením bezbariérového prostredia a poskytnutím sociálnej istoty a
zodpovedajúcej starostlivosti. Okrem realizovania zákonom stanovených činností robíme všetko
pre rozvoj klienta, jeho samostatnosť a integráciu do spoločenského diania.

KLIENTI ZARIADENIA DOMINIK n.o.:

•

Cieľová skupina: podľa § 35 a 38 ods. 1 zákona 448/2008 Z.z o sociálnych službách
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, alebo b)
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V domove sociálnych služieb sú cieľovou skupinou občania, ktorí sú odkázaní na pomoc
inej fyzickej osoby, ktorých stupeň postihnutia je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona
448/2008 Z.z., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej
stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č.3
Opatrovateľská služba sa poskytuje osobe, podľa § 41 ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na
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pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4
Odľahčovacia služba (§54) sa poskytuje osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorou sa zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje,
nemôže opatrovanie vykonávať.

ZAMESTNANCI DOMINIK n.o.:
Dominik n.o. k 31.12.2013 zamestnávala na trvalý pracovný pomer 24 zamestnancov.
Z celkového počtu zamestnancov bolo 22 žien a 2 muži. Pri napĺňaní personálnej politiky
zariadenia sociálnych služieb dbáme predovšetkým na osobnostné a vzdelanostné
predpoklady pre prácu so sociálne odkázaným klientom.

VZDELÁVANIE A ROZVOJ ZAMESTNANCOV DOMINIK, n.o.:
Ciele našich vzdelávacích aktivít každoročne nastavujeme tak, aby zodpovedali cieľom
zariadenia DOMINIK. Pri ich určovaní sme vychádzali z prieskumu realizovaného medzi
zamestnancami a obsah vzdelávania sme upravili vzhľadom k ich potrebám.
VZDELÁVACÍ HARMONOGRAM ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013
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Január
9.1.2013 Školiaca akcia
Predchádzanie chrípkovým epidémiám
Vzdelávateľ: Helena Garajová, Olga Nehnevajová, Milka Gocníková
Cieľová skupina: zdravotná sestra
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Udičková Eva (500)
14.1.2013 Školiaca akcia

Individuálne plány a rola kľúčového
pracovníka v Dominik n.o.
Vzdelávateľ: PhDr.Erika Sučanská
Cieľová skupina: zamestnanci v priamom kontakte s klientom
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Číková Gabriela (322), Číková Zuzana (511), Hasprová Eva
(512), Hudecová Emília (513), Kalinková Ivana (514), Šályová Cecília (400),
Šmondrk Marián (515), Víglaská Ivana (516), Zduchová Jana (518), Zduchová
Mariana (517)

Február
11.2.2013 Akreditovaný kurz

Klienti s Alzheimerovou chorobou v
sociálnych službách

2,0

5,0

40,0

Vzdelávateľ: Centrum Memory
Cieľová skupina: sociálny pracovník, inštruktor soc. rehabilitácie
Číslo akreditácie: 1019
Počet dní: 5
Zoznam účastníkov: Šályová Cecília (400)
Apríl
8.4.2013 Supervízia
Supervízia
Supervízor: Mgr.Pavol Podmajerský
Typ:skupinová
Počet dní: 0
Zoznam účastníkov: Číková Gabriela (322), Číková Zuzana (511), Kalinková
Ivana (514), Šályová Cecília (400), Šmondrk Marián (515), Víglaská Ivana (516),
Zduchová Jana (518), Zduchová Mariana (517)
18.4.2013 Účasť na konferencii/kongrese Reminiscenčná metóda v praxi
Poznámka: Zahraničná cesta
Účasť: Aktívny; Počet dní: 5
Zoznam účastníkov: Sučanská Erika, PhDr. (100)
Máj
16.5.2013 Školiaca akcia
Spokojný klient, spokojný
zamestnanec, spokojný rodinný
príslušník
Vzdelávateľ: Kimberly Clark - PhDr- Urblíková
Cieľová skupina: riaditeľka DSS a ZpS
Počet dní: 2
Zoznam účastníkov: Sučanská Erika, PhDr. (100)
20.5.2013 Ostatné vzdelávanie

HCCP- Dodržiavanie hygieny v
zariadení

1,5

6,0

1,5

Vzdelávateľ: Jarmila Kocianová
Cieľová skupina: zamestnanci kuchyne
Typ:Školenie hygienických predpisov, hygienické požiadavky na stravovacie
služby a zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, manipulácia s potravinami
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Borošová Marta (220), Kocianová Júlia (221), Petlušová Eva
(222), Rojíková Mária (211), Trubianska Helena (210)
Jún
17.6.2013 Účasť na konferencii/kongrese Hypodermoklýza
Účasť: Aktívny; Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Udičková Eva (500)
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1,5

17.6.2013 Školiaca akcia
Poskytnutie prvej pomoci
Vzdelávateľ: Bc. Tomčániová Dagmar
Cieľová skupina: zdravotná sestra
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Udičková Eva (500)

2,0

22.6.2013 Školiaca akcia
Kreatívna reminiscencia
Vzdelávateľ: OZ Terapeutika
Cieľová skupina: sociálny pracovník
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Sučanská Erika, PhDr. (100), Šályová Cecília (400)
Júl
2.7.2013 Školiaca akcia
Ochrana osobných údajov
Vzdelávateľ: PhDr.Erika Sučanská
Cieľová skupina: všetci zamestnanci DOMINIK, n.o.
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Beniaková Beáta (321), Borošová Marta (220), Cibiriová
Helena (510), Číková Gabriela (322), Číková Zuzana (511), Garaj Emil (310),
Garajová Emília (300), Garajová Miroslava (048), Hasprová Eva (512), Hudecová
Emília (513), Hudecová Magdaléna (320), Kalinková Ivana (514), Kocianová
Jarmila (200), Kocianová Júlia (221), Mániková Terézia (301), Petlušová Eva
(222), Rojíková Mária (211), Sučanská Erika, PhDr. (100), Šályová Cecília (400),
Šmondrk Marián (515), Trubianska Helena (210), Udičková Eva (500), Víglaská
Ivana (516), Zduchová Jana (518), Zduchová Mariana (517)

16,0

3.7.2013 Supervízia
Supervízia
Supervízor: Mgr.Pavol Podmajerský
Typ:individuálna
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Číková Gabriela (322), Číková Zuzana (511), Hasprová Eva
(512), Hudecová Magdaléna (320), Kalinková Ivana (514), Šályová Cecília (400),
Šmondrk Marián (515), Zduchová Jana (518)
September
19.9.2013 Účasť na konferencii/kongrese Aktivizácia seniorov a
nefarmakologické prístupy v liečbe
Alzheimerovej choroby
Účasť: Pasívny; Počet dní: 2
Zoznam účastníkov: Sučanská Erika, PhDr. (100), Šályová Cecília (400)
Október
15.10.2013 Účasť na konferencii/kongrese Seniori 2013 - seniori a bývanie
Účasť: Aktívny; Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Sučanská Erika, PhDr. (100), Šályová Cecília (400)

1,5

16.10.2013 Školiaca akcia

Vykonávanie epidemiologicko
závažných činností

Vzdelávateľ: Jarmila Kocianová
Cieľová skupina: pracovníci kuchyne
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Borošová Marta (220), Kocianová Júlia (221), Petlušová Eva
(222), Šmondrková Martina (212), Trubianska Helena (210)
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1,0

1,0

22.10.2013 Supervízia
Supervízia
Supervízor: Mgr.Pavol Podmajerský
Typ:skupinová
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Číková Gabriela (322), Číková Zuzana (511), Hasprová Eva
(512), Hudecová Emília (513), Kalinková Ivana (514), Šmondrk Marián (515),
Udičková Eva (500), Víglaská Ivana (516), Zduchová Jana (518), Zduchová
Mariana (517)
November
14.11.2013 Ostatné vzdelávanie
Etika v sociálnych službách
Vzdelávateľ: PhDr.Erika Sučanská
Cieľová skupina: zamestananci Dominik n.o.
Typ:Ostatné školenie
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Beniaková Beáta (321), Borošová Marta (220), Číková
Gabriela (322), Číková Zuzana (511), Garajová Emília (300), Hasprová Eva
(512), Hudecová Emília (513), Hudecová Magdaléna (320), Kalinková Ivana
(514), Kocianová Jarmila (200), Kocianová Júlia (221), Mániková Terézia (301),
Petlušová Eva (222), Šályová Cecília (400), Šmondrk Marián (515), Šmondrková
Martina (212), Trubianska Helena (210), Udičková Eva (500), Víglaská Ivana
(516), Zduchová Jana (518), Zduchová Mariana (517)

2,0

15.11.2013 Ostatné vzdelávanie
Bazálna stimulácia
Vzdelávateľ: Mgr.Anna Michňová
Cieľová skupina: opatrovateľký personál, zdravotná sestra, sociálny pracovník
Typ:Ostatné školenie
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Číková Gabriela (322), Číková Zuzana (511), Hasprová Eva
(512), Hudecová Emília (513), Kalinková Ivana (514), Sučanská Erika, PhDr.
(100), Šályová Cecília (400), Šmondrk Marián (515), Udičková Eva (500),
Víglaská Ivana (516), Zduchová Jana (518), Zduchová Mariana (517)

5,0

18.11.2013 Špecializačné vzdelávanie na Ošetrovateľstvo v komunitách
VŠ alebo VOŠ
Názov školy: Vysoká škola zdravotníctva
Zoznam účastníkov: Udičková Eva (500)
December
10.12.2013 Školiaca akcia
Inovatívne metódy a formy práce s
klientmi v seniorskom veku
Vzdelávateľ: Rada pre poradenstvo v soc. práci
Cieľová skupina: sociálny pracovník
Počet dní: 1
Zoznam účastníkov: Šályová Cecília (400)

8,0

80,0

8,0

ZÍSKANÉ OCENENIA:

V roku 2013 boli znovu udeľované ceny za kvalitu tovarov a služieb Slovak Gold. Vyvrcholením
programu boli výročné ceny za rok 2012. Spomedzi všetkých certifikátov, udelených za minulý rok,
Prezídium Nadácie vybralo mimoriadny produkt: Poskytovanie sociálnych služieb seniorom a osobám
so zdravotným postihnutím v zariadení Dominik. Nášmu zariadeniu bola odovzdaná cena Grand Prix
Slovak Gold, zároveň v apríli roku 2013 nám prezídium nadácie schválilo predĺženie platnosti certifikátu
kvality do 9.4.2015.
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PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ:

V roku 2013 Dominik n.o. získal finančný príspevok na vybudovanie bezbariérového záhonu na
vykonávanie aktivizačných činností klientov zariadenia sociálnych služieb. Ďalej mu bol
poskytnutý grant od Nadácie Memory na vzdelávanie zamestnancov.
NAŠI PODPOROVATELIA:

Bretscher L+S
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