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ÚVOD
„Rieky nepijú svoju vodu, stromy nejedia svoje plody,
slnko nesvieti na seba a kvety nevoňajú pre seba.
To sú zákony prírody a my sme sa preto narodili,
aby sme si navzájom pomáhali, nech je to akokoľvek ťažké.“
(sv. otec František)
Posledný rok bol veľmi náročný pre našich prijímateľov ako aj pre zamestnancov nášho
zariadenia. Tak ako všetko dianie v spoločnosti, aj život v našom zariadení bol poznačený opatreniami
proti šíreniu ochorenia COVID – 19. V zmysle ochrany našich prijímateľov sme obmedzili spoločné
aktivity a zaviedli opatrenia proti šíreniu tohto ochorenia. Uvedomovali sme si, že tieto opatrenia nie sú
pre našich prijímateľov jednoduché, no na preklenutie tohto ťažkého obdobia sme využili naše bohaté
skúsenosti, ktoré využívame v prospech našich prijímateľov.
Toto obdobie bolo náročné aj pre zamestnancov nášho zariadenia, ktorí museli v čase najprísnejších
opatrení pomôcť prijímateľom prekonať toto obdobie a nájsť spôsob ako im sprostredkovať kontakt s ich
rodinnými príslušníkmi.
Aj napriek tejto ťažkej situácií sme sa aj v roku 2020 snažili našich prijímateľov obohatiť o činnosti a
aktivity, ktoré prispeli k ich všestrannému rozvoju osobnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám svojim ľudským prístupom pomáhajú napĺňať naše ciele.
Správna rada neziskovej organizácie LUX
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ORGANIZÁCIE

1.1 História organizácie

Výstavba zariadenia trvala od roku 1966 do roku 1970. Jeho slávnostne otvorenie sa uskutočnilo
10.3.1971 a oficiálny názov zariadenia znel ,,Ústav pre telesne chybné deti a mládež,,. Prvé deti tu boli
prijaté dňa 23.11. V prvých mesiacoch činnosti ústavu v ňom našlo svoj domov 30 obyvateľov pri
celkovej plánovanej kapacite 210 miest.
Verejnosť sa len postupom času dozvedela o jeho existencii. Ústav bol prioritne určený pre telesne
postihnuté deti s normálnym psychickým vývinom, ktoré boli znevýhodnené vrodeným alebo získaným
postihom a u ktorých ťažší stupeň telesného znevýhodnenia podstatne narušoval štandardný priebeh
výchovného a vzdelávacieho procesu a tiež prípravu na budúce povolanie v bežných typoch škôl.
V zariadení sa preto deťom od počiatku jeho existencie poskytovala komplexná rehabilitačná
starostlivosť.
Od roku 1996 tu bolo zriadené oddelenie pre deti s mentálnym postihnutím s kapacitou 30 miest. Od
1.1.1999 bol zmenený názov zariadenia na ,,Domov sociálnych služieb“. Do roku 2005 bol Domov
sociálnych služieb využívaný pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Nezisková organizácia LUX, n. o. so sídlom na Opatovskej 97 v Košiciach bola zaregistrovaná 20.12.2004.
V súlade s rozšíreným štatútom organizácie bol Domov sociálnych služieb transformovaný na neziskovú
organizáciu LUX a svoju činnosť začala v roku 2005.Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poskytovania
starostlivosti pre cieľovú skupinu detí a mládež so zdravotným postihnutím boli zachované. Účelom
založenia organizácie bolo poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zariadení podporovaného
bývania.
Od 1.1.2006 nezisková organizácia rozšírila svoju činnosť o poskytovanie starostlivosti a o starostlivosť
pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
Od 1.1.2009 sa rozšírila činnosť v zariadení sociálnych služieb pre cieľovú skupinu – dospelí s kapacitou
20 miest. Od februára 2010 bola rozšírená činnosť o poskytovanie sociálnej služby pre seniorov
s kapacitou 20 miest a vo februári 2011 sa zaregistroval ďalší druh sociálnej služby – špecializované
zariadenie s kapacitou 20 miest. V septembri 2012 sa zvýšili kapacitné miesta v zariadení pre seniorov
o ďalších 20 miest. Od januára 2013 sa v špecializovanom zariadení poskytujú sociálne služby už pre 30
prijímateľov. Od januára 2014 sa rozšírili kapacitné možnosti pre ďalších 8 prijímateľov.

1.2 Identifikačné údaje organizácie
Názov neziskovej organizácie :
LUX, n. o.
Sídlo:
Opatovská 97, Košice 040 01
IČO:
35581352
DIČ:
2021957608
Čísla účtov:

2979875057/0200 výdavkový účet pre soc. služby
2979888755/0200 príjmový účet pre prijímateľov
2627065501/1100 príjmový účet iný (účet zvláštnych príspevkov)
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2979904858/0200 výdavkový účet pre seniorov
2979891655/0200 sociálny fond
Web stránka: www.lux-no.sk
Registrácia od: 20.12.2004
Činnosť organizácie od: 1.1.2005

1.3 Predmet činnosti
Zariadenie sociálnych služieb poskytuje štyri druhy sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je stanovený v zmysle zákona
o sociálnychslužbách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Prijímateľom sociálnej služby sú
deti a dospelí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a sú odkázaní na pomoc inej
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 (§ 38 zákona
č. 448/2008 Z.z.)
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázané na dohľad,
pod ktorým sú schopní viesť samostatný život v zariadení podporovaného bývania (§ 34
zákona č.448/2008 Z. z.)
seniori, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby ( § 35
zákona č. 448/2008 Z.z.)
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v špecializovanom zariadení
so zdravotným postihnutím Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby schizofrénie,
demencie rôzneho typu etiológie ( § 39 zákona č. 448/2008 Z.z.)

1.4 Zameranie organizácie
Nezisková organizácia LUX poskytuje sociálne služby pre
deti,
dospelých
a seniorov
so
špecifickými
potrebami s prihliadnutím na ich individuálne potreby.
Sociálne služby poskytujeme ambulantnou a pobytovou
formou - týždennou a celoročnou.
Spolunažívaním viacgeneračných skupín v zariadení sa
snažíme o
vzájomné zlepšovanie kvality ich
života. O každodenné individuálne potreby sa stará tím
kvalifikovaných zamestnancov v priamom dennom
kontakte.
Obr. č. 1 Návšteva ZOO

1.5 Kapacita zariadenia
Celková kapacita prijímateľov v zariadení je rozčlenená na jednotlivé druhy a formy poskytovania
sociálnych služieb. 225 prijímateľov sa člení na deti, dospelých, seniorov, špecializované zariadenie
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a zariadenie podporovaného bývania, pričom 190 prijímateľov využíva aj ubytovacie služby a 35
prijímateľov dochádza do zariadenia denne.
Počet zazmluvnených miest s Košickým samosprávnym krajom podľa jednotlivých druhov a
foriemsociálnej služby za sledované obdobie:
pobytová celoročná forma (CF) a týždenná forma
(TF)

92

špecializované zariadenie (ŠZ)

38

podporované bývanie (ZPB)

20

ambulantná forma (AF)

30

Počet zazmluvnených miest s Magistrátom mesta Košice:
zariadenie pre seniorov

40

Graf č. 1 Druhy sociálnych služieb
DSS CF + TF
ŠZ
ZPB
DSS AF
ZPS

ambulantná forma (AF)

30

týždenná forma (TF)

12

pobytová celoročná forma (CF)

80

Graf č. 2 Formy sociálnych služieb

AF
TF
CF
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1.6 Hlavné riziká v činnosti organizácie







riziko úniku dôverných a osobných údajov
riziko neefektívnej komunikácie
riziko emočnej a pracovnej záťaže personálu (syndróm vyhorenia)
riziko nezaškoleného personálu pri priamom kontakte s prijímateľmi
riziko zvyšovania prijímateľov s emočnou instabilitou a poruchami správania
riziko zvyšovania prijímateľov zo sociálne znevýhodnených rodín a sťažená spolupráca
s rodinným príslušníkmi

1.7 Zdroje možných rizík
 zhoršovanie životných podmienok pre ľudí, ktorí svoju životnú situáciu nevedia sami zvládnuť
 zhoršovanie zdravotného stavu fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby
 nevytváranie vhodných podmienok, ktoré by zabránili vzniku, alebo nárastu negatívnych
spoločenských javov
 nevytváranie podporných aktivít, ktoré by zamedzili nepriaznivému sociálnemu vývoju
jednotlivca, rodiny, či spoločnosti

1.8 Nástroje riadenia rizík





dodržiavať etický kódex zamestnanca
zvyšovať u zamestnancov kvalifikáciu doplňujúcim vzdelávaním, odbornými kurzami
implementácia štandardov kvality sociálnych služieb do praxe
vytváranie podporných aktivít na zamedzenie nepriaznivého sociálneho vývinu prijímateľov

1.9 Swat analýza
SILNÉ STRÁNKY
• poloha zariadenia, fyzické prostredie(príroda, veľký areál v exteriéri, blízka dostupnosť infraštruktúry)
• spolunažívanie viacgeneračných skupín prijímateľov
• zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
• spokojnosť prijímateľov a ich rodinných prijímateľov so starostlivosťou
• prezentovanie tvorivej činnosti prijímateľov smerom ku komunite (výstavy výrobkov, dramatická
činnosť – divadielko Luxáčik)
• rehabilitačná činnosť - fyzioterapia – ako doplnková služba
• bezbariérovosť budovy aj v celom areáli
• wifi v celom zariadení
SLABÉ STRÁNKY
• budova zariadenia v podnájme
• vysoké režijné náklady
• veľkokapacitné zariadenie
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•

spoločné sociálne zariadenie – absencia na izbách
slabé komunikačné zručnosti u obslužného personálu

•

ochranársky prístup ku prijímateľom

•

OHROZENIA
•
•
•
•

nestabilita zdravotného personálu – fluktuácia z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia
nárast prijímateľov s duševnými poruchami (viacnásobné kombinácie)
nedostatok finančných prostriedkov – systém financovania, nerovnomerné financovanie
jednotlivých služieb
nízke dôchodcovské dávky prijímateľov, insolventnosť prijímateľov, nárast prijímateľov s dávkou
v hmotnej núdzi

PRÍLEŽITOSTI

•
•
•
•

zapojenie do projektu DI
spolupráca s partnermi
vytvorenie štandardov kvality sociálnych služieb
zmena vnímania štýlu poskytovania sociálnych služieb novým moderným spôsobom
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2. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE
2.1 Činnosti podľa foriem a druhov poskytovaných sociálnych služieb
Zariadenie sociálnych služieb poskytuje dve formy sociálnej služby: ambulantná a pobytová (týždenná
a celoročná).
Ambulantnú - dennú formu pobytu využívajú prijímatelia, ktorí skončili vzdelávací proces
a zúčastňujú sa denne záujmovej činnosti a aktivít v zariadení.
Pobytová

- týždenná pri ktorej prijímatelia dochádzajú do zariadenia v pondelok a odchádzajú
v piatok, počas víkendu sa im neposkytujú sociálne služby. Túto formu pobytu
využíva12 prijímateľov, z dôvodov finančnej a fyzickej náročnosti;
- celoročnú využíva cieľová skupina detí, dospelých a seniorov.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o sociálnu službu musí byť posúdená na odkázanosť na sociálnu
službu v zmysle zákona o soc. službách č. 448/2008 Z.z.

Obr. č. 2 Príprava na opekanie
Zariadenie ponúka štyri druhy poskytovanej sociálnej služby:
- Domov sociálnych služieb
- Zariadenie podporovaného bývanie
- Špecializované zariadenie
- Zariadenie pre seniorov
Pre všetky druhy sociálnej služby sa vykonávajú odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti:
 Odborné činnosti:
•
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
•
základné sociálne poradenstvo
•
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
•
sociálna rehabilitácia
10

•
•
•

ošetrovateľská starostlivosť
pracovná terapia
rehabilitačná činnosť

 Obslužné činnosti:
•
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 Ďalšie činnosti:
•
záujmová činnosť (kultúrna, spoločenská, športová, rekreačná činnosť zameraná na
rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby)
•
úschova cenných vecí
•
poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
Prijímateľov sociálnej služby tvoria fyzické osoby s
- detskou mozgovou obrnou,
- s vrodenou anomáliou končatín,
- poruchou zakrivenia chrbtice,
- myopathiou,
- úrazové ochorenia,
- vrodené poruchy vývinu,
- epilepsia,
- mentálna retardácia ľahkého až ťažkého stupňa,
- schizofrénia,
- organický psychosyndróm,
- bipolárna afektívna porucha,
- poruchy správania,
- iné duševné poruchy,
- Alzheimerova choroba,
- Parkinsonova choroba,
- rôzne typy demencie,
- problémy s pohyblivosťou.

2.2 Sociálna rehabilitácia
Túto
činnosť
zabezpečujú
ergoterapeuti
a inštruktori sociálnej rehabilitácie v jednotlivých
skupinách prijímateľov podľa mesačného plánu,
s akceptovaním slobodnej voľby výberu a snahou
o individuálny prístup. Cieľom terapeutickej činnosti
je rozvíjať osobnosť prijímateľa, záujmy, sociálne
zručnosti, nácvik sebaobslužných činností, príprava
k samostatnosti, vytvárať základné hygienické,
samoobslužné a spoločenské návyky, podľa
možnosti aj pracovné návyky.
Obr. č. 3 Pracovná terapia
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2.3 Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná individuálne odbornými lekármi, ktorí navštevujú prijímateľov
v zariadení, na ďalšie odborné vyšetrenia prijímateľov dopravujeme. Odborné zdravotné úkony
zabezpečuje zdravotný personál zariadenia, medzi najzákladnejšie považujeme:
• vykonávanie odborných špecializovaných
• činností spojené s ošetrovateľským procesom
• podávanie naordinovaných liekova sledovanie ich účinnosti
• odoberanie materiálu na mikrobiologickévyšetrenie
• ošetrovanie dekubitov, cievkovanie
• sondovanie prijímateľov
• sledovanie, meranie a zaznamenávaniefyziologických funkcií
• podieľanie sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
• zabezpečovanie
dezinfekcie a sterilizácie použitých
pomôcok a zdravotného materiálu
•
• zabezpečovanie plánovaných výkonov
• základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach
bio-psycho-sociálnych potriebprijímateľa
• spolupráca s odbornými lekármi - do zariadenia dochádzajú
pravidelne aj v prípade potrebyvšeobecný lekár, psychiater,
psychoterapeut

Obr. č. 4 – Hlavná sestra
zariadenia

2.4 Rehabilitačná činnosť
Realizuje sa ako doplnková služba v zariadení na fyziatricko –
rehabilitačnom oddelení. Program rehabilitačnej činnosti zahrňuje
komplexnú liečebnú starostlivosť s využitím všetkých dostupných
fyziatricko – rehabilitačných metód, ktoré smerujú ku kvalitnému
návratu zdravotného stavu alebo k udržaniu dosiahnutých
fyziologických funkcií postihnutého. Rehabilitačná starostlivosť je
prijímateľom dostupná na základe stanovenia diagnózy
rehabilitačným lekárom, ktorý stanoví diagnózu, indikuje
rehabilitačnú liečbu, jej začiatok, formu a rozsah podľa
individuálnej potreby.
Prijímateľom poskytujeme pravidelnú rehabilitačnú individuálnu
činnosť, masáže, vodoliečbu, elektroliečbu, termoterapiu, alebo
cvičenie na lôžku hlavne u seniorov.
Obr. č. 5 Prijímateľka počas cvičenia v
telocvični

Individuálne cvičenia vykonávajú fyzioterapeuti a maséri
s prijímateľmi v telocvični na náradí, na fit lopte, steppery,
stacionárnych bicykloch, motomede.
Každý prijímateľ má individuálny rehabilitačný program, dva až trikrát týždenne podľa zdravotného
stavu. Cvičenia sú prevádzané aktívnou, alebo pasívnou formou.
Za túto doplnkovú službu si prijímatelia uhrádzajú platbu podľa osobitného cenníka.

2.5 Aktuálne činnosti a aktivity v Domove sociálnych služieb

Sociálna služba pre cieľovú skupinu deti a dospelých je poskytovaná pobytovou – celoročnou,

týždennou a ambulantnou formou.
Pre prijímateľov zabezpečujeme odborné činnosti v oblasti sociálnej, zdravotnej, rehabilitačnej,
a pracovno-terapeutickej, kde upevňujeme a rozvíjame ich schopnosti, návyky a zručnosti.
V každodennej činnosti sa zameriavame predovšetkým na nácvik sebaobslužných činností, nácvik
sociálnych zručností, ergoterapeutické aktivity, relaxačné aktivity, rehabilitáciu a aktivity v rámci
sociálnej rehabilitácie. Vytvárame dostatočný priestor na rekreačnú činnosť, športovú a iné aktivity.
Pri starostlivosti plne rešpektujeme individuálne potreby prijímateľa a jeho túžby a žiadosti, v činnosti
vychádzame zo zachovaných schopností, ktoré ďalej rozvíjame a aktivizujeme osobnostný vývin.
Pracovnú terapiu zameriavame na ručné práce, umeleckú a tvorivú činnosť. V sledovanom období
sme sa opäť zamerali aj na pracovnú terapiu v záhrade, udržiavanie zeleninových hriadok
a vysádzanie nových rastlín, byliniek a kvetov v skalkách. Táto činnosť je pre prijímateľov dôležitá pre
ich duševné zdravie. Začali sme s prípravou terapeutickej záhrady.
Podľa individuálnych potrieb realizujeme liečebnú rehabilitáciu, cvičenia na rozvoj vnímania
a poznávania, cvičenia na koncentráciu pozornosti, využívame prvky terapeutických intervencii
(z muzikoterapie, arteterapia, socioterapia, biblioterapia).
Tiež v spolupráci so Strednou odbornou školou veterinárnou Košice Barca, poskytujeme prijímateľom
kanisterapiu. S ich pomocou sa nám darí raz týždenne stretávať sa s ich psíkmi, ale i inými
zvieratkami, ktoré sú veľkým obohatením a prínosom pre našich prijímateľov každej vekovej
kategórie. S prijímateľmi pracujeme individuálnou alebo skupinovou formou, na denných
a mesačných komunitách sa zaoberáme problémami a individuálnymi potrebami prijímateľov,
snažíme sa zlepšovať ich kvalitu života v zariadení.
Pre prijímateľov máme k dispozícii knižnicu, ktorú využívajú najmä seniori a dospelí.
Prijímatelia môžu individuálne, alebo skupinovo využívať priestory areálu určené na športovú
a záujmovú činnosť.
Starostlivosť a realizáciu činnosti zabezpečujú , inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálny pracovník,
rehabilitačný pracovník, opatrovateľka.
V relaxačnej miestnosti snoezelen majú možnosť relaxovať a posilňovať kognitívne a zmyslové
vnímanie.
V spolupráci s občianskymi združeniami vytvárame pre deti, mládež a dospelých tradične pestrú
ponuku kultúrnych a športových akcií. Spolupracujeme so študentmi stredných škôl, s centrom
voľného času a s občianskymi združeniami. Rozvíjali sme dramatickú činnosť nácvikmi nových
divadelných a tanečných predstavení, zúčastnili sme sa predajných výstav výrobkov.

2.6 Aktivity realizované za sledované obdobie za všetky druhy sociálnych služieb
Vzhľadom na pandemickú situáciu sme v našom zariadení stihli v minulom roku zrealizovať oveľa menej
aktivít ako sme boli po iné roky zvyknutí.
Začiatkom roka sme sa všetci zúčastnili najkrajšej akcie v roku a to 1. ročník miniplesu, ktorý organizovalo
zariadenie podporovaného bývania pod vedením PaedDr. Beatou Klukovou.
V priebehu mesiaca január sme sa venovali aj športovej činnosti, zvlášť kolektívnej hre florbal.
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Obr. č. 5, 6 - 1. ročník MINIPLES

Obr.č.7 - Hráči florbalu

Vo februári sme sa tradične zabavili na našom karnevale

Obr. č. 7, 8 – Karneval

V marci začali platiť opatrenia proti vírusovému ochoreniu COVID – 19, ktoré ovplyvnili aj aktivity na našom
v našom zariadení. V rámci obmedzení sme sa preto sústredili viac na aktivity na jednotlivých oddelenia. Aby
sa nám darilo veselšie prežiť toto obdobie, spoločne sme súťažili vo vedomostnej súťaží Koroniáda.
Spoločné aktivity sme mohli obnoviť v júli. Opäť sme sa stretli na opekačkách, vajíčkobraní
14

Obr.č. 9,10, 11 – Vajíčkobranie
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Obr.č. 12,13,14,15 - Letné aktivity

Obr.č.16 - Návšteva Archeoskanzemu

Podľa pandemických možností sme obnovili aj slávenie svätých omší. Pri rímskokatolíckych Bohoslužbách sme
sa stretávali v nedeľu a v utorok, pri gréckokatolíckej liturgii v utorok v týždni po prvom piatku v mesiaci
A na evanjelických službách Božích v stredu.

Obr. 17,18, - Sv. omša v zariadení
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2.7 Činnosť a aktivity v zariadení podporovaného bývania
V zariadení podporovaného bývania poskytuje subjekt sociálne služby – bývanie a dohľad pre
prijímateľov so zdravotným postihnutím alebo duševnou poruchou v zmysle zákona o sociálnych
službách č. 448/2008 Z.z. Prijímateľ musí byť schopný viesť samostatný život s pomocou inej osoby.
Zariadenie podporovaného bývania s celkovou kapacitou 20 prijímateľov. Dohľad v zariadení sa
zabezpečuje v čase od 9,00 do 17,00 hod. Tento druh poskytovania sociálnej služby je zameraný na
prípravu na samostatný život. Vytvárame nové možnosti pre ich aktívne spoločenské uplatnenie v
živote. Prostredníctvom cieľavedomého vplývania a organizácie spôsobu odpočinku, rekreácie a
zábavy, záujmovej
činnosti,
angažovanostia hľadania resp. vytvárania pracovnýchpríležitosti.
Zlepšovanie sa v samostatnosti znižuje pocit bezmocnosti a závislosti.
Prijímateľ sa má naučiť postarať sa o seba v najrôznejších životných situáciách v podobnej miere ako
jeho zdraví rovesníci. Rôzne praktické zamestnania umožňujú zlepšovať orientáciu v životnom
prostredí.
Prijímatelia sa učia hospodáriť s finančnými prostriedkami, učia sa nakupovať, cestovať, vybavovať
úradné záležitosti, starajú sa o domácnosť, varia. Ich hlavnou činnosťou je pracovná terapia (práca
v záhrade) a dramatická tvorba s divadielkom ,,Luxáčik“

Obr.č.19 - Oslava 50tky
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Obr.č.20,21 - Príprava oslavy

2.8 Činnosť a aktivity v zariadení pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa snažíme pri poskytovaní sociálnej služby rešpektovať potreby prijímateľa,
úplne rešpektovať dôstojnosť a jeho slobodné rozhodovanie, podporovať prijímateľa v udržaní čo
najvyššej kvality života aj napriek fyzickým a psychickým obmedzeniam, zachovať čo najdlhšie ich
sebestačnosť, udržiavať kontakt a väzby s rodinou, primerane ich aktivizovať k účasti na aktivitách.
Snažíme sa dopĺňať neustále nové aktivity, ktoré našich prijímateľov obohatia o nové skúsenosti
a zážitky.

Obr.č.22,23,24 - Kreatívna tvorba

V rámci poskytovania sociálnej služby, poskytujeme seniorom čo najkvalitnejšie služby s cieľom
uspokojovať nielen ich primárne, ale aj sekundárne potreby s dosiahnutím vzájomnej spokojnosti.
Vytvárame aktivity, ktoré tvoria kvalitný program dôležitý pre ich duševný a psychický stav. Seniorom
poskytujeme nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a vytvárame príležitosť
18

k vzájomnému zbližovaniu mladšej generácie a spoločenskému životu. Okrem základných obslužných
činností poskytujeme sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť,
rehabilitačnú činnosť ako doplnkovú službu.
Okrem kultúrnych a športových aktivít sa staráme aj o spirituálne uspokojenie potrieb prijímateľov,
návštev ou sv. omší v kaplnke zariadenia dvakrát v týždni (utorky, nedele).
Prijímatelia sa aktívne podieľajú na živote v zariadení (zástupcovia prijímateľov v stravovacej komisii),
prostredníctvom schránok podávajú návrhy a námety na zlepšenie kvality služieb
Pri príležitosti osobných sviatkov prijímateľov si malou kytičkou a menšou oslavou s rodinnými
príslušníkmi spomenieme na ich krásne jubileá.

2.9 Činnosť a aktivity v špecializovanom zariadení
Starostlivosť o človeka s demenciou, Alzheimerovou chorobou je pre okolie a rodinu veľmi náročné.
Starostlivosť o prijímateľa sociálnych služieb s mentálnym úpadkom je náročná, vyžadujúca špeciálnu
kvalifikáciu a chránené upravené prostredie pre jeho bezpečnosť, podporu dôstojnosti, spokojnosti,
pocit zvládania každodenného života s využitím zachovaných schopností. Pri poskytovaní sociálnej
služby sa snažíme využívať aktivity na zachovanie funkcií pre zvládanie životných situácii čo najdlhšie
bez pomoci iných, trénovanie pamäte reminiscenčnou terapiou (napr. pozeranie fotografií so
spomínaním, dotyky a pohyby, vône a chute, zvukové podnety), terapia tancom a pohybom, spevom,
prechádzky v prírode. Najčastejšie využívanou činnosťou je spev na uvoľnenie napätia. Obnovuje
pocit radosti, ktorej cieľom je dosiahnuť emocionálnu a fyzickú integráciu jedinca. Trénovanie pamäte
je významnou terapiou pri práci so seniormi s demenciou. Hlavným cieľom je posilniť poznávacie
funkcie, posilniť ich sebavedomie a naučiť ich využívať techniky na zlepšenie pamäti v každodennom
živote, čo prispieva ku skvalitneniu ich života, predlžuje ich samostatnosť a nezávislosť.
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Obr.25,26,27,28 - Činnosti na ŠZ
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3. PROJEKTY A PROGRAMY ORGANIZÁCIE
V roku 2020 sme zrealizovali:

•
•
•
•
•
•
•
•

zavedenie štandardov kvality sociálnych služieb do praxe
pokračovanie rekonštrukcie knižnice
postavenie altánku v átriu pre prijímateľov DSS
výmena okien v časti budovy bývalej školy
výmena sanity na troch oddeleniach
opravy priestorov kuchyne oprava kanalizácie
výmena podlahovej krytiny v administratívnej časti budovy
získanie finančných prostriedkov cez SPP na zakúpenie dvoch tabletov pre seniorov pre
účely zlepšenia komunikácie s príbuznými počas pandémie

V nasledujúcom roku 2021 plánujeme :

 naďalej pokračovať pri vytváraní podmienok práce v tvorivých dielňach, kuchynku pre
kulinoterapiu
 výmena sanity na oddelení DSS – 6.oddelenie
 pokračovať vo vytváraní terapeutickej záhrady pre všetky cieľové skupiny v areáli
zariadenia za pomoci projektov, a podľa možnosti a schopnosti s pomocou našich
prijímateľov , zveľaďovanie a úprava terénu v areáli,
 zabezpečiť viac záhradného nábytku pre prijímateľov do areálu – hojdačky, altánky
 pokračovať s integračnými aktivitami
 pokračovať podľa možnosti v kanisterapii , hipoterapii
 pokračovať v pracovnej terapii, zdokonaľovanie zručností pri tvorbe výrobkov na predajné
výstavy
 aktivizovať prijímateľov smerom k integrácii a inklúzii – spolupráca s OZ, školami a pod.
 podľa možnosti postupne rekonštruovať interiér a exteriér zariadenia
 zapojiť sa do projektu DI – transformačný plán
 vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom kurzov
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4. ŠTATISTICKÉ UKAZOVATELE PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
4.1 DSS
Členenie z hľadiska homogenity – DSS
Prijímatelia DSS
muži

Počet
72

ženy

50

Veková štruktúra prijímateľov – DSS
Vekové zloženie

Počet

6-10 rokov

3

10-15 rokov

3

15-18 rokov

6

18 – 25 rokov

26

26 – 39 rokov

51

40 – 59 rokov

29

nad 60 rokov

6

DSS

Priemerný vek

ambulantná forma

27,7

týždenná forma

21,2

celoročná forma

32,4

4.2 ZPB
Členenie z hľadiska homogenity – ZPB
Prijímatelia ZPB
muži
ženy

Počet
12
8

Veková štruktúra prijímateľov v ZPB
Vekové zloženie
od 19 do 25 rokov
od 26 do 39 rokov
od 40 do 59 rokov
nad 60 rokov

Počet
1
6
8
5
22

Priemerný vek
50

ZPB

4.3 ZPS
Členenie z hľadiska homogenity – ZPS
Prijímatelia ZPS
muži
ženy

Počet
10
30

Veková štruktúra prijímateľov v ZPS

4.5

4.4 ŠZ

Vekové zloženie

Počet

od 60 do 74 rokov

2

od 75 do 89 rokov

25

nad 90 rokov

6

ZPS

Priemerný vek
82,7

ŠZ

Členenie z hľadiska homogenity – ŠZ
Prijímatelia ŠZ
muži
ženy

Počet
11
27

Veková štruktúra prijímateľov v ŠZ
Vekové zloženie

Počet

do 60 rokov

2

od 60 do 74 rokov

14

od 75 do 89 rokov

22

nad 90 rokov

0

ŠZ

Priemerný vek
76,3
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4.5 Ukončenie a uzatvorenie zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb
Za uplynulý rok 2019 v zariadení sociálnych služieb skončilo poskytovanie sociálnej služby celkovo za
všetky druhy a formy sociálnych služieb:
28 prijímateľov, z toho počet úmrtí – 41 (3 z DSS, 14 seniorov, 8 v špecializovanom
zariadení) a 3 prijímatelia ukončili poskytovanie sociálnych služieb dohodou.
Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby sme celkovo uzatvorili s 28 prijímateľmi vo všetkých formách
sociálnej služby.

4.6 Štruktúra prijímateľov DSS, ZPB, ZPS a ŠZ podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2020
Stupeň
odkázanosti
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Stupeň V
Stupeň VI
Spolu

Prijímatelia
DSS
3
0
0
23
96
122

Prijímatelia
ZPB
8
5
5
1
1
20

Prijímatelia
ZPS
8
13
19
40

Prijímatelia
ŠZ
15
23
38

Prijímatelia ZPB

Prijímatelia DSSstupeň

stupeň
odkázanosti II

odkázanosti II

stupeň
odkázanosti III

stupeň
odkázanosti III

stupeň
odkázanosti IV

stupeň
odkázanosti IV

stupeň
odkázanosti V

stupeň
odkázanosti V

stupeň
odkázanosti VI

Prijímatelia ŠZ

Prijímatelia ZPS
stupeň
odkázanosti IV

stupeň
odkázanosti V

stupeň
odkázanosti V

stupeň
odkázanosti VI

stupeň
odkázanosti VI
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4.7 Štruktúra prijímateľov DSS, ZPB, ZPS a ŠZ podľa spôsobilosti na právne úkony k
31.12.2019

Osoby spôsobilé na
PÚ
Osoby s obmedzenou
spôsobilosťou na PÚ
Osoby pozbavené
spôsobilosti na PÚ
Spolu

Prijímatelia
DSS

Prijímatelia
ZPB

Prijímatelia
ZPS

Prijímatelia
ŠZ

75

18

40

32

6

-

-

4

41

2

-

2

122

20

40

38

Prijímatelia DSS

Prijímatelia ZPB

osoby spôsobilé
PÚ

osoby spôsobilé
PÚ

osoby s
obmedzenou
spôsobilosťou
PÚ

osoby s
obmedzenou
spôsobilosťou PÚ
osoby pozbavené
spôsobilosti PÚ

osoby
pozbavené
spôsobilosti PÚ

Prijímatelia ZPS

Prijímatelia ŠZ

osoby spôsobilé
PÚ

osoby spôsobilé
PÚ

osoby s
obmedzenou
spôsobilosťou PÚ

osoby s
obmedzenou
spôsobilosťou PÚ

osoby pozbavené
spôsobilosti PÚ

osoby pozbavené
spôsobilosti PÚ
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4.8 Štruktúra prijímateľov podľa mobility, vzdelania, príjmu a diagnózy

Podľa mobility

DSS (pobytová forma)
DSS (ambulantná forma)
ŠZ
ZPS
ZPB
SPOLU

mobilní
65
13
21
10
16
125

čiastočne mobilní
15
13
16
21
4
69

DSS PF

imobilní
12
4
1
9
0
26

DSS AF
mobilní

mobilní

čiastočne
mobilní

čiastočne
mobilní

imobilní

imobilní

ZPS

Šz
mobilní

mobilní

čiastočne
mobilní

čiastočne
mobilní

imobilní

imobilní

ZPB
mobilní
čiastočne
mobilní
imobilní
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Podľa vzdelania

DSS (pobytová
forma)
DSS
(ambulantná
forma)
ŠZ
ZPS
ZPB
SPOLU

Bez
vzdelania
3

3
2
1
9

Špeciálne
základné
vzdelanie
15

Základné
vzdelanie

5

15

20

6
4
5
70

Praktická Učňovské Stredoškolské Vysokoškolské
škola
vzdelanie vzdelanie
vzdelanie

40

7
4

4

27
3

5
1
2
15

21
28
12
91

DSS AF

DSS PF

3
5
8

základne vzdelanie

základne
vzdelanie

špeciálne základne
vzdelanie

špeciálne základne
vzdelanie

praktická škola

praktická škola

učňovské vzdelanie

učňovské
vzdelanie

stredoškolské
vzdelanie

stredoškolské
vzdelanie

vysokoškolské
vzdelanie

ŠZ
bez vzdelania
základne vzdelanie
špeciálne základne
vzdelanie
praktická škola

ZPS

základne vzdelanie
špeciálne základne
vzdelanie
praktická škola
učňovské vzdelanie

učňovské vzdelanie
stredoškolské
vzdelanie

stredoškolské
vzdelanie
vysokoškolské
vzdelanie

vysokoškolské
vzdelanie

bez vzdelania
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ZPB
bez vzdelania
základne špeciálne
vudelanie
základné vzdelanie
praktická škola
učňovské vzdelanie

Podľa príjmu
DSS (pobytová
forma)
DSS
(ambulantná
forma)
ŠZ
ZPS
ZPB

Invalidný
dôchodok
86

Starobný
dôchodok
3

30
5
1
17

32
36
0

Sirotský
dôchodok
0

Vdovský/vdovecký Iný
dôchodok
príjem
0
3

0

0

0

0
0
0

12
30
0

1
0
3

DSS PF

invalidný dôchodok
starobný dôchodok
vdovský/vdovecký dôchodok
iný príjem
sirotský dôchodok
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DSS AF

invalidný dôchodok
starobný dôchodok
vdovský/vdovecký dôchodok
iný príjem
sirotský dôchodok

ŠZ
invalidný dôchodok
starobný dôchodok
vdovský/vdovecký dôchodok
iný príjem
sirotský dôchodok

ZPS

starobný dôchodok
vdovský/vdovecký dôchodok
iný príjem
invalidný dôchodok
sirotský dôchodok
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ZPB
starobný dôchodok
vdovský/vdovecký
dôchodok
iný príjem
invalidný dôchodok
sirotský dôchodok

Podľa diagnózy

DSS
(pobytová
forma)
DSS
(ambulant
ná forma)
ŠZ
ZPS
ZPB

Mentáln
e
postihn
utie

DMO

Poruchy
správani
a

Psychiatrické
diagnózy

Alzheimerov
a choroba

Parkinsonov
a choroba

Demenci
a

In
é

37

19

2

23

0

0

11

0

3

15

2

7

0

0

0

3

0
0
9

0
0
3

0
0
0

5
15
8

9
0
0

14
5
0

10

0
20
0

DSS PF
mentálne postihnutie
DMO
poruchy správania
psychiatrické diagnózy
Alzheimerová choroba
Parkinsonová choroba
Demencia
Iné
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0

DSS AF
mentálne postihnutie
DMO
poruchy správania
psychiatrické diagnózy
Alzheimerová choroba
Parkinsonová choroba
Demencia
Iné

ŠZ
mentálne postihnutie
DMO
poruchy správania
psychiatrické diagnózy
Alzheimerová choroba
Parkinsonová choroba
Demencia
Iné

ZPS
mentálne postihnutie
DMO
poruchy správania
psychiatrické diagnózy
Alzheimerová choroba
Parkinsonová choroba
Demencia
Iné
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ZPB
mentálne postihnutie
DMO
poruchy správania
psychiatrické diagnózy
Alzheimerová choroba
Parkinsonová choroba
Demencia
Iné
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5. PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA
5.1 Uzavreté partnerstvá
Partnerstvá v oblasti spolupráce pri záujmových a mimoškolských činnostiach prijímateľov neziskovej organizácie:
























Artspect s.r.o.
BH komplet s.r.o.
CIMBAĽÁk, s.r.o. Bardejov
CWS boco Slovensko, s.r.o.
Exisport
Hagleitner Hygiene Slovensko, Bratislava
KOSIT a.s. Košice
Maša, Košice
Mesto Košice
Metro Cash& Carry s.r.o.
Miestny úrad Vyšné Opátske
Občianske združenie „Úsmev ako dar“
ORANGE a.s. Bratislava
Prvá catheringová, s.r.o. Košice
Ryba, s.r.o. Košice
Slovak Telekom, a.s.
SPP, a.s.
Stredná súkromná škola Bukovecká
TEKO, Košice
Vamex, Košice
VSE, a.s. Košice
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. , Dôvera, Union
VVS, a .s . Košice

5.2 Spolupráca s verejnosťou
Naša nezisková organizácia aktívne spolupracuje s viacerými občianskymi organizáciami:










Centrum voľného času – Nižná Úvrať
OZ Červený nos
OZ Otcovo srdce
s Košickým samosprávnym krajom
s Magistrátom mesta Košice
So Spojenou školou Opatovská
Stredná odborná škola veterinárna Košice Barca
Jazdecká škola Fébus v Poľove
študenti stredných škôl, ktoré uskutočňujú pre našich prijímateľov rôzne programy a aktivity

Poskytovanie sociálnych služieb je spolufinancované Košickým samosprávnym krajom a MPSVa R.
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Ďakujeme všetkým partnerom za spoluprácu pri vykonávaní našej činnosti v poskytovaní sociálnych služieb deťom
a mládeži so zdravotným znevýhodnením, dospelým a seniorom. Zároveň ďakujeme všetkým za podporu, aj všetkým
Vám, ktorí ste prispeli našej neziskovej organizácii 2% z dane.

Obr. č. 29- Spokojnosť našich prijímateľov vyjadruje úsmev
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6 ORGÁNY A ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE
6.1 Orgány neziskovej organizácie
•
•
•

správna rada - päťčlenná
riaditeľ
dozorná rada – trojčlenná

SPRÁVNA RADA:
Ing. Karol Schneider, predseda správnej rady
Mgr. Dana Žižaková
Mgr. Alexander Schneider
Mgr. Lenka Remetová
PaedDr. Metodeja Schneiderová
RIADITEĽ:
Mgr. Richard Schneider, MPH.
DOZORNÁ RADA:
Müllerová Táňa
Bohácsová Dana
Ing. Alexander Schneider
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6.2 Organizačná štruktúra

*poznámka: zamestnanci na pozícií terapeut budú po doplnení požadovaného vzdelania preradený na
pozíciu inštruktor sociálnej rehabilitácie
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6.3 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Kvalitu poskytovaných služieb zabezpečuje pracovný multidisciplinárny tím, ktorý pozostáva
z jednotlivých úsekov:
•
•
•
•

zdravotný
rehabilitačný
sociálny
ekonomicko – prevádzkový

Celkový počet zamestnancov v organizácii za uplynulé obdobie
celkový počet zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie
v riadiacej činnosti VŠ
sociálno - terapeutický úsek VŠ
zdravotný úsek VŠ
stredoškoslé vzdelanie
základné vzdelanie

122
29
4
13
5
87
5

Štruktúra zamestnancov z hľadiska homogenity
ženy
muži

109
13

Zamestnanci poberajúci dôchodok
invalidný dôchodok
starobný dôchodok

8
6

Zamestnanci neziskovej organizácie využívajú individuálne možnosti ďalšieho vzdelávania v plnej
miere a dopĺňajú si kvalifikačné odborné znalosti v oblasti sociálnych služieb. Pre kvalitné fungovanie
je dôležité, aby sa udržiavala istá miera motivácie pracovníkov.
Preventívne je potrebné predchádzať u zamestnancov syndrómu vyhorenia, čo je v sociálnej oblasti
hlavne pri pomáhajúcich profesiách veľmi častý jav. Zamestnanci využívajú možnosť zúčastňovať sa
kurzov a výcvikov potrebných pre zvýšenie odbornosti a profesionálneho rastu.
Zamestnanci si individuálne dopĺňajú vzdelanie a podľa možnosti sa zúčastňujú kurzov a školení
v danej oblasti.
Za sledované obdobie vykonávali v zariadení formou aktivačných činností, sprostredkovanou Úradom
práce a sociálnych vecí a rodiny 4 pracovníci na pozícii pomocných prác.
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