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ÚVOD
Mentálne postihnutie predstavuje problém, ktorý ľudstvo sprevádzal od dávnej minulosti
a je zároveň súčasťou dnešného sveta. Zahŕňa oblasť medicínsku, sociálnu, hospodársku,
kultúrnu, a preto jeho riešenie nie je jednoduché. Pozitívom sa stáva skutočnosť, že mentálne
postihnutí občania sa stále častejšie stávajú súčasťou nášho života.
Príchod zdravého človeka na svet je radostnou udalosťou v každej rodine. Rodina sa snaží
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre svojho nového člena, sleduje každý jeho úsmev, pohyb,
prvý zúbok i teší sa z jeho prvých krokov. Ak do rodiny prichádza dieťa s akýmkoľvek
zdravotným problémom, či vážnejším postihnutím nastáva čas sklamania a obáv z budúcnosti
ako zabezpečiť život takéhoto dieťaťa, ako ho príjme okolie, či nebude odsunuté od svojich
rovesníkov, aké bariéry v bežnom živote na neho čakajú a mnohé iné problémy súvisiace
s jeho postihnutím. Nie každé postihnuté dieťa môže vyrastať vo svojej rodine a to i z dôvodu,
že rodičia nemajú vytvorené podmienky aby zabezpečili adekvátnu Zariadenia sociálnych
služieb pre mentálne postihnuté deti a dospelých nahrádzajú stratený domov pre deti, ktoré sa
už od svojho narodenia ocitli v nepriaznivej životnej situácii a to z dôvodu, že ich rodičia pre
ich ťažký zdravotný stav nie sú schopní sa o nich postarať. Sú umiestňovaní do inštitúcií,
ktoré majú vytvorené podmienky aby im poskytli kvalitnú zdravotnú, ošetrovateľskú
i sociálnu starostlivosť.
Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb vymedzuje § 38 zákona
o sociálnych službách. LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom je zariadením
pre deti a dospelých prijímateľov sociálnych služieb.
Poskytovanie sociálnych služieb i úhrady za poskytovanie týchto služieb v zariadení je
upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Zariadenie má vypracovanú koncepciu rozvoja, ktorá je v súlade s potrebami prijímateľov
sociálnych služieb. Všetky ciele sú orientované na uspokojenie ich potrieb, rozvoj zručnosti,
sociálnu rehabilitáciu a inklúziu. Hlavným cieľom je zavedenie novej formy poskytovania
sociálnych služieb, zriadenie podporovaného bývania pre 18 prijímateľov a vytvorenie
pracovných miest v chránenej dielni.
Naplnenie vytýčených cieľov z dlhodobého hľadiska bude významným prínosom v
skvalitnení poskytovaných služieb pre všetkých prijímateľov zariadenia.
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1 LIDWINA – Domov sociálnych služieb
LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom je zariadením pre deti a dospelých od
1.1.2011 s kapacitou 90 prijímateľov. Rozhodnutím KSK sa kapacita zariadenia od 1.11.
2013 znižuje na 80 prijímateľov. Zmena kapacity bude vyznačená až po dosiahnutí stanovenej
kapacity prirodzeným úbytkom. Zariadenie je zriadené Košickým samosprávnym krajom, je
rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, napojenou na rozpočet KSK.

1.1

Základné informácie o zariadení

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Kraj a okres:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Zriaďovateľ:
Forma sociálnej služby:
Kapacita zariadenia:
Prijímatelia:
Kontakt:

1.2

LIDWINA – Domov sociálnych služieb
Strážske, Mládeže 1
Košický, okres Michalovce
PhDr. Lýdia Bušaničová
00692026
2020734716
rozpočtová organizácia
Košický samosprávny kraj (KSK)
celoročná pobytová
80 prijímateľov
deti a dospelí občania so zdravotným a mentálnym postihnutím
tel: 056 6491421, 056 6883872,
e-mail: riaditel@dss-strazske.sk
www.dssstrazske.sk

História zariadenia

Zriadenie Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež v Strážskom
podnietil nedostatok inštitucionálnych kapacít na umiestnenie postihnutých detí z celého
východoslovenského kraja.
Návrh funkcionárov bývalého ONV v Michalovciach podporila Rada ONV, čím sa
v roku 1972 začalo s rekonštrukciou jedného objektu bývalej ubytovne Chemkostavu.
Prevádzka ústavu bola zahájená 30. 8. 1973 s kapacitou 52 chovancov, ktorí boli premiestnení
z iných ústavov a starostlivosť im zabezpečoval civilný personál.
Jedna budova kapacitne nepostačovala pre umiestnenie vysokého počtu žiadateľov o
umiestnenie do ústavu a tak v roku 1984 bola odkúpená ďalšia budova a následne v roku
1990 postavená spojovacia hospodárska budova, čím dostal ústav dnešnú podobu písmena U.
V tomto období kapacita ústavu bola 120 detí vo veku od 3 do 15 rokov, ktorým komplexnú
zdravotnú a sociálnu starostlivosť poskytovalo 59 stálych zamestnancov.
Po reorganizácií štátnej správy na úseku sociálneho zabezpečenia došlo k zrušeniu
Okresného ústavu sociálnych služieb v Michalovciach, ktorý bol následným zriaďovateľom
ústavu.
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Dňom 1. januára 1991 ústav nadobudol právnu subjektivitu a vrátil sa do zriaďovateľskej
pôsobnosti Okresného úradu v Michalovciach.
K zníženiu kapacity na počet detí 100 došlo až v roku 1994 a to následkom zriadenia
ústavu s denným a týždenným pobytom Stacionár Michalovce, čo prispelo k zvýšeniu kvality
služieb a bývania v ústave. Veková hranica pobytu detí v ústave sa posunula na 18 rok veku.
V roku 1996 sa zriaďovateľom organizácie stáva Krajský úrad v Košiciach, ktorý výrazne
začal podporovať humanizáciu a estetizáciu ústavu smerujúcu ku skvalitneniu podmienok
života detí.
Najvýraznejšie zmeny boli zaznamenané od roku 1997, kedy tím pracovníkov pripravil
Projekt skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetky tieto zmeny v organizácií
ústavu si vyžiadali komplexnú prestavbu vybavenia a následne Projekt bol uvedený do praxe
vo februári 1998. Organizačné zmeny priniesli svoje pozitíva nielen v oblasti výchovnovzdelávacieho procesu, ale i v poskytovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Nadobudnutím účinnosti zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. sa názov organizácie
mení na „Domov sociálnych služieb“ s účinnosťou od 1. 1. 1999.
Od 1. 1. 2004 zriaďovateľom domova sa stáva Košický samosprávny kraj a v roku 2010 sa
mení názov na LIDWINA – Domov sociálnych služieb, pobytové zariadenie pre deti
a dospelých.

1.3 Predmet činnosti a kapacita zariadenia
Predmet činnosti zariadenia je určený zriaďovacou listinou Košického samosprávneho
kraja podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v zmení neskorších predpisov
a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti
alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.
Zariadenie LIDWINA ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok
ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dieťaťu a dospelej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca. Zariadenie LIDWINA ako domov sociálnych služieb
poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu,
záujmovú činnosť a utvára podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.
1.3.1 Popis súčasného stavu zariadenia
LIDWINA – Domov sociálnych služieb je pobytovým zariadením pre deti a dospelých
klientov s telesným, mentálnym i zmyslovým postihnutím s kapacitou 90 miest. Sídli v troch
jednopodlažných budovách, pavilón A,B,C. K zariadeniu patrí i štvrtá budova pavilón D,
ktorý sa pripravuje na rekonštrukciu. Areál zariadenia má parkovú úpravu a slúži
prijímateľom na oddych i relaxáciu.
Kapacita zariadenia :
Skutočný stav k 31.12.2012

90 prijímateľov
82 prijímateľov
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Štruktúra podľa pohlavia
Prijímatelia DSS

Počet

Muži
Ženy
Celkom

44
39
83

Priemerný vek prijímateľov je 17,92 roka.

Vekové zloženie prijímateľov
Vekové zloženie prijímateľov

Počet

10 – 14 r.
15 – 18 r.
19 – 25 r.
26 a viac
Celkom

8
20
49
6
83

Stupne odkázanosti klientov

Muži
Ženy
Celkom

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

0
0
0

1
2
3

0
0
0

1
0
1

0
0
0

42
37
79

Izby prijímateľov
Izby prijímateľov

Počet

2 lôžkové izby
5 lôžkové izby
6 lôžkové izby
7 lôžkové izby
8 lôžkové izby
10 lôžkové izby

6
2
1
4
2
5

1.4 Organizačná štruktúra a riadenie organizácie

6

Bývanie







LIDWINA - DSS sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi, predpismi
vyplývajúcimi zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Všeobecne záväznými
nariadeniami KSK Košice a vnútornými predpismi.
Organizačná štruktúra sa člení na 5 úsekov
úsek riaditeľa,
ekonomicko-prevádzkový,
zdravotný a rehabilitácie,
úsek výchovy,
úsek stravovací.
Prevádzka zariadenia je zabezpečovaná okrem hlavnej činnosti i pomocnými prevádzkami
(vlastná plynová kotolňa, práčovňa, žehliareň, krajčírska dielňa, autodoprava).
Košický samosprávny kraj v auguste 2012 schválil 3. etapu optimalizácie siete sociálnych
služieb, z ktorej vyplývala úloha znížiť stav zamestnancov v nasledujúcom období 2013-2014
o 11 pracovníkov. Organizačná štruktúra v roku 2012 nebola zmenená.
Stav zamestnancov k 31.12.2012
Počet zamestnancov:
Z toho:
ženy
muži

78
72
6

Organizačná štruktúra zamestnancov:
THP
5
Sociálny pracovník
3
Prevádzkový úsek
16
Zdravotný úsek
a rehab.
39
Výchovný úsek + ergoterapia 8
Stravovací úsek
7
Princípy riadenia organizácie trvajú ako v predchádzajúcom období. Systém riadiaceho
procesu je orientovaný na prijímateľa, uspokojenie potrieb s dôrazom na jeho
osamostatňovanie.
Podpora všetkých činnosti vedúcich k samostatnosti prijímateľa je teda hlavným cieľom
organizácie. Kvalita poskytovaných služieb spočíva v správaní sa zamestnancov organizácie,
ich ochote, prístupe k prijímateľovi, flexibilite a profesionálnej zdatnosti na všetkých
stupňoch riadenia.
V rámci 3. etapy optimalizácie je potrebné v organizácií znížiť stav zamestnancov a preto
oblasti personálnej politiky je venovaná zvýšená pozornosť. Úlohou manažmentu je správne
komunikovať so zamestnancami pri regulácii počtu zamestnancov na jednotlivých úsekoch
zariadenia.
Organizácia pri uplatňovaní personálneho manažmentu dbá na vytváranie dobrého
pracovného prostredia, v určitých časových intervaloch prehodnocuje spokojnosť
zamestnancov.
Zariadenie kladie veľký dôraz na vybavenie prostredia, nielen vnútorných priestorov, ale aj
okolia, ktoré vníma nielen zamestnanec, prijímateľ, ale aj návštevníci zariadenia, obyvatelia
mesta a utvárajú si vlastný obraz o zariadení.
Služby, ktoré organizácia poskytuje svojim prijímateľom sú dodávané určitým spôsobom,
procesom. Tento proces spravidla nedokáže oddeliť poskytovateľa od prijímateľa. Ide o rôzne
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druhy procesov poskytované priamo zariadením alebo prostredníctvom inej organizácie.
Proces poskytovania služieb prijímateľom je veľmi náročný na ľudskú prácu fyzickú i
psychickú. Alternatívnou možnosťou k zvýšeniu produktivity služieb je čiastočne zapojenie
prijímateľa do procesu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou poskytovanej služby.
1.4.1 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Vzdelanostná úroveň zamestnancov je do istej miery i zárukou poskytovania kvalitných
služieb. V roku 2012 ukončili dvaja zamestnanci II. stupeň vysokoškolského štúdia a 2
zamestnanci si doplnili stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent.
Vzdelanie základné
Stredoškolské úplné
Stredoškolské
Vysokoškolské

2
39
27
10

2 Činnosť a aktivity v zariadení za rok 2012
Činnosť zariadenia sa odvíja od jeho vízie a poslania. Koncepcia rozvoja sociálnych
služieb v zariadení určuje prioritné ciele, ktoré sú orientované na klienta a kvalitu služieb.
Strategické ciele boli v minulom roku prehodnotené a aktualizované akčné plány v súvislosti
so zmenami v oblasti financovania. Realizované aktivity sa uskutočnili za finančnej podpory z
rôznych dotácii a malých projektov. Vzdelávacie a voľnočasové aktivity v rámci mesta mali
významný podiel na celkových uskutočnených akciách.

2.1 Pracovná terapia a činnosť krúžkov
Pracovná terapia patrí medzi záujmové činnosti prijímateľov, nakoľko si svoje schopnosti
a zručnosti rozvíjajú v dielni s činnosťou, ktorá ich zaujíma. V zariadení sú zriadené tri dielne
so zameraním na kreatívne techniky.
Dielňa zameraná na košikárstvo a rôzne pletené predmety. Pri svojej práci v dielni využívajú
rôzne odpadové materiály a predmety zhotovujú rôznymi technikami.
Dielňa zameraná na šitie, háčkovanie, maľovanie na rôzne predmety, zhotovovanie šperkov,
ozdôb a pod.
Dielňa mladých pestovateľov sa zaoberá pestovaním liečivých bylín a levandule. Udržiavajú
parkovú úpravu a pestujú sadenice na letnú výsadbu kvetov.
Pracovná terapia okrem toho, že prináša prijímateľom radosť pôsobí na ich psychický stav
veľmi priaznivo, eliminuje pocity úzkosti, agresivity a nervozity.
V zariadení sa môžu prijímatelia realizovať i v štyroch krúžkoch.
Literárno- dramatický – cieľom tejto krúžkovej činnosti je stvárňovanie určitej témy obsahu,
slovom a pohybom pričom sa používajú pomôcky ako rôzne rekvizity, bábky a pod.
Dramatizácia je spojená s uplatnením reči, gestikulácie, mimiky, pohybu a použitie kostýmov.
Zámerom tejto záujmovej činnosti je, aby sa prijímateľ stotožnil s postavou príbehu, pritom sa
rozvíja predstavivosť, pamäť, myslenie, city, samostatnosť a výchova k tvorivosti.
Hudobný – účelom tejto záujmovej činnosti je posilňovať základy hudobnosti prijímateľov,
pestovať u nich vzťah k spevu, prebúdzať lásku k hudbe, rozvíjať schopnosť vnímať spevácke
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a hudobné prejavy. Cieľom činnosti krúžku je zmysel pre zvukovú kultúru, rozširovanie
repertoáru piesni k jednotlivým udalostiam.
Tanečný – pohyb je prvoradou úlohou pre zdokonaľovanie technickej pripravenosti na tanec,
ktorý sa prejaví v správnom estetickom držaní tela a rytmu. Cieľom tohto krúžku je prebudiť
vzťah k tancu pomocou elementárnych pohybovo-tanečných a rytmických cvičení,
choreografií, čo vedie k vypestovaniu a stabilizácii dobrej pohybovej kultúry.
Šikovné ruky – obsahom tejto činnosti je kreativita klientov, ich vyjadrenie pocitov, emócií,
získavanie zručnosti pri práci s farbami a rôznym materiálom. Klientov táto činnosť rozvíja,
pracujú s veľkým záujmom a nasadením. Táto činnosť ich napĺňa radosťou, tvorbou
a fantáziou.

2.3 Projekty a realizované aktivity
V roku 2013 sme vypracovali 2 projekty na uskutočnenie rôznych akcii a pobytu detí
mimo zariadenia. Uskutočnili sme celý rad zábavných i športových akcií pre deti zo
zariadenia i zdravú populáciu. Zúčastnili sme sa prezentácií našich výrobkov z tvorivých
dielní a predstavili talenty spevácke i dramatickú tvorbu. Zúčastnili sme sa na podujatiach
v ZŠ, MŠ, CVČ. Zorganizovali sme a zúčastnili na týchto podujatiach : karneval v zariadení.
Fašiangy v meste, Dni Andersena v knižnici, Deň zeme, májové slávnosti v zariadení, májová
veselica v meste, Strážčansky slávik, Deň matiek v zariadení, Festival Most úsmevov, oslavy
mesta, oslavy dňa detí v zariadení i v meste. Zúčastnili sme sa vianočného benefičného
koncertu v Strážskom a Humennom.
V septembri 2012 sme sa stali organizátormi športových hier Košického samosprávneho
kraja. Športové hry sa uskutočnili v septembri na Zemplínskej šírave s počtom účastníkov
135. Účastníkmi športových hier boli zamestnanci zariadení sociálnych služieb z KSK, ktorý
mali možnosť počas dvoch dní si zašportovať, zabaviť a upevniť priateľské vzťahy. Víťazné
družstvo získalo putovný pohár predsedu KSK a ostatní si odniesli spomienkový pohár
a medaily.
Tanečníci súboru Lienka v októbri začali s nácvikom spoločenských tancov pod vedením
tanečného majstra z Vranova nad Topľou. Ukončenie – venček sa uskutočnilo vo februári
2013. Prijímatelia 2 x v týždni navštevujú CVČ v Strážskom. (obrázky v prílohe).
V decembri sme získali finančné prostriedky z benefičného koncertu Humanita, ktorý sa
uskutočnil v Michalovciach.
V rámci poskytovania dotácií z MPSVaR sme pripravili žiadosť o finančnú dotáciu na
zakúpenie 9 miestného motorového vozidla s plošinou, ktorá bola zamietnutá.

2.4 Publikačná činnosť a vzťahy s verejnosťou
Vzťahy s verejnosťou PR – sme v roku 2012 orientovali hlavne na zmenu postojov a názorov
širokej verejnosti voči postihnutým občanom, čo v budúcnosti môže priniesť pozitívne ohlasy
pri deinštitucionalizácii zariadenia.
Zariadenie prehlbuje spoluprácu so samosprávou, školami, inštitúciami, cirkevnými
organizáciami, neziskovými organizáciami v meste i regióne.
Využíva všetky dostupné média na prezentáciu služieb a zviditeľnenie zariadenia. Mestské
noviny „Naše mesto“, regionálne denníky a iné dostupné médiá.
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Identite zariadenia je venovaná zvýšenú pozornosť prostredníctvom uplatňovania firemnej
kultúry, prvkov corporate identity (logo, jednotné písomnosti, propagačný materiál, jednotné
oblečenie, identifikačné karty zamestnancov a pod.)

2.5 Celoročné vzdelávanie, školenia a semináre
Zabezpečovať kvalitné sociálne služby možno len na základe etického a odborného prístupu
prostredníctvom kvalitného a kvalifikovaného personálu. Zamestnanec v procese
poskytovania sociálnych služieb je tým najdôležitejším článkom spájajúcim službu
s konkrétnym prijímateľom.
V roku 2012 sa zúčastnilo 35 zamestnancov vzdelávacieho programu KVAPKA, ktoré
organizoval Košický samosprávny kraj. Vzdelávanie sa uskutočňovalo v blokoch pre
manažment, ošetrujúci personál, sociálnych pracovníkov i pracovníkov prevádzkových
úsekov.
V zariadení sú l x štvrťročne organizované semináre pre zdravotníckych zamestnancov so
získaním kreditov i ošetrovateľskú starostlivosť a riešenie špecifických problémov
s prijímateľmi. Prednášateľmi na seminároch sú odborníci z odboru psychiatrie, psychológie
i všeobecného lekárstva.
Zamestnanci hospodárskeho úseku a správy majetku sa zúčastňujú pravidelne vzdelávania
v súvislosti s legislatívnymi zmenami.
V budúcnosti plánujeme v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie pripraviť a

-

zabezpečiť pre odborný personál kvalitné ďalšie vzdelávanie, ktoré bude smerovať
k uplatňovaniu nových trendov a postupov pri poskytovaní sociálnych služieb.

2.6 Partnerská spolupráca
Zariadenie používa rôzne komunikačné nástroje na prezentáciu zariadenia, na vytváranie
a udržiavanie
dobrých vzťahov s verejnosťou. Spolupracuje s rôznymi inštitúciami
a školami pôsobiacimi na území mesta i mimo neho.
Od roku 2005 zariadenie podpísanú partnerskú zmluvu o spolupráci s Poľskom

-

Dom pomoci společnej Nieporent. V rokoch 2006-2008 sme pracovali na
spoločnom projekte, ktorý bol vyhodnotený spoločným stretnutím v Poľsku.
Spolupracujúci partneri:

-

Základná škola Strážske
Materská škola,
Centrum voľného času,
Stredná škola podnikania, CVČ Humenné,
DSS Osadné,
Anima Michalovce,
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-

Harmónia - DS a DSS Strážske,
Ondava – DSS Rakovec nad Ondavou,
DSS sv. Jána z Boha Špišské Podhradie,
Mesto Strážske,
Mestská knižnica Strážske,
Občianske združenie kolkárov Strážske,
100. Zbor Havran – slovenský skauting
a mnohí ďalší partneri.

3 Ciele a pripravované aktivity na rok 2013
LIDWINA – DSS má spracovanú koncepciu rozvoja sociálnych služieb do roku 2013,
ktorá je v súlade s Koncepciou Košického samosprávneho kraja, Národnými prioritami
v oblasti sociálnych služieb do roku 2015.
Na úseku kvality služieb budú sú ciele v súlade so štandardami kvality poskytovaných
sociálnych služieb – vytvárať také podmienky pre prijímateľa, aby sa mohol vzdelávať,
rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, ktoré vedú k jeho osamostatňovaniu. Naďalej trvajú
vytýčené úlohy a to

-

IRP klientov zamerať na sociálnu rehabilitáciu, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces,
pracovnú terapiu orientovať na činnosti vedúce k osamostatňovaniu klienta.

-

Postupne odstraňovať fyzické bariéry v objektoch zariadenia, ktoré zabraňujú voľnému
pohybu klientov,

-

skvalitniť prostredie prostredníctvom materiálového vybavenia,

-

Skvalitniť ošetrovateľský proces tak, aby informácie a správy boli integrované
(zdravotník, výchova, sociálne)

Pripraviť kvalitné projekty na získavanie finančných prostriedkov od rôznych inštitúcií za
účelom skvalitnenia životných podmienok klientom (projekty zamerané na integráciu
a rôzne aktivity).

3.1 Pripravované projekty
Na základe výzvy ROP opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej
ochrany a sociálnej kurately pripravíme prepracovanie projektu z roku 2008-2009 a budeme
sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu pavilónu „D“ . Zariadenie
LIDWINA bude pilotným projektom deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb
v Košickom kraji. Projekt bude predložený v termíne september 2013.
V roku 2013 sa budeme uchádzať o získanie dotácie a pripravíme žiadosť na poskytnutie
finančných prostriedkov na bezbariérovú úpravu vonkajších terás, ktoré využívajú hlavne
imobilní prijímatelia.
V rámci aktivít pre prijímateľov pripravíme podľa aktuálnych výziev malé projekty na pobyty
mimo zariadenia.
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3.2 Aktivity zamerané na integráciu prijímateľov
Rok 2013 bude rokom prípravy novej koncepcia rozvoja sociálnych služieb v zariadení
v spolupráci agentúrou regionálneho rozvoja. Medzi významné aktivity patria všetky, ktoré sú
zamerané na integráciu. Spoločne organizované rôzne podujatia podporujú sebavedomie
prijímateľa, osvojuje si rôzne nové návyky a učí sa bežných veciam. Väčšina pripravovaných
akcii je v spolupráci so zdravou populáciou a zároveň sme prizývaní k spoločnej účasti
a tvorbe programov, ktoré organizujú rôzne spoločenské organizácie a školy.
Pripravované akcie a podujatia
-

Náš karneval - február
Fašiangy v meste - február
pobyt mimo zariadenia, Zemplínska Šírava- máj
Prezentácia výrobkov a vystúpenie na Strážčanskom jarmoku – máj
Účasť na festivale Most úsmevov,
Deň detí – najlepší futbalista
festival dramatickej tvorby Spišské Podhradie – jún
letný tábor skautov, júl-august,
športové hry – spoločná akcia s občianskym združením kolkárov
rôzne letné aktivity v prírode,
prezentácia výrobkov Pribeník – september
oslavy 40. Výročia založenia zariadenia
účasť na vianočnom koncerte a mnohé iné akcie.

3.3 Pripravované organizačné zmeny
V októbri 2013 sa pripravujú organizačné zmeny v zariadení v rámci 3. etapy
optimalizácie zariadení sociálnych služieb v Košickom kraji.
Znížením kapacity zariadenia na 80 prijímateľov dôjde i k zníženiu počtu zamestnancov na
niektorých úsekoch a bude pripravená nová organizačná štruktúra. Vekové zloženie
prijímateľov si vyžaduje zmeny. Zameriame sa na vytvorenie nových dielni pre pracovnú
terapiu a záujmovú činnosť. Rozšírime pestovateľskú činnosť, o ktorú majú prijímatelia veľký
záujem.

4

Finančná situácia za rok 2012

Schválený rozpočet v roku 2012 pokrýval len nevyhnutné výdavky spojené s energiami,
potraviny, čistiace prostriedky a mzdy. Na ostatné tovary a služby bol nedostatok finančných
prostriedkov i preto nebolo možné obnoviť niektoré zariadenie, prípadne previesť opravy
v rámci údržby.
Po vyradení jednej práčky z prevádzky práčovne vznikli problémy s praním bielizne
a ošatenie pre prijímateľov. Tento stav bol vyriešený zakúpením veľkokapacitnej práčky
v mesiaci september 2012.
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V závere roka bol do zariadenia zakúpený osobný 9 miestny automobil a nájazdovou
plošinou, ktorý nám vyriešil problém v oblasti dopravy prijímateľov.

3.1 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch zariadenia- rozpočet 2012
V tabuľke uvádzame schválený, upravený a plnenie rozpočtu za rok 2012 podľa
klasifikácie. Z uvedeného prehľadu vyplýva, že príjmy rozpočtu sme nenaplnili oproti
schválenému rozpočtu. Plán príjmov v roku 2012 zahrňoval i prijímateľov, ktorí dovŕšili
18 rokov veku a mali im byť priznané dôchodky z mladosti. Okresný súd
v Michalovciach v danej veci nerozhodol v roku 2012 až 2013, preto sa príjmy z úhrad
presunuli na rok 2013.

Rok 2012
Príjmy
Výdavky spolu
Výdavky bežné
(600)
Mzdy (610)
Poistné a prisp.
Poisť. (620)
Tovary a služby
(630)
Transfery
bežné (640)
Výdavky kapit.
(700)

Rozpočet schválený v
€
142 000,00
935 214,00
935 214,00

Rozpočet upravený v
€
142 000,00
999 246,00
965 646,00

Plnenie rozpočtu
v€
137 328,01
998 392,48
965 631,48

493 276,00
183 500,00

500 162,00
184 904,44

500 162,00
184 904,44

249 502,00

264 528,84

264 514,32

8 933,00

16 050,72

16 050,72

33 600,00

32 761,00

Rozpočet bežných výdavkov bol upravovaný hlavne na položke 640 Bežné transfery išlo
o vreckové pre prijímateľov.
Plnenie rozpočtu bolo v roku 2012 nižšie ako v v predchádzajúcom roku. Za strany
zariadenia boli prijaté maximálne úsporné opatrenia na šetrenie s finančnými prostriedkami.
Údržba zariadenia sa prevádzala len v nevyhnutných prípadoch a riešili sa havárijné stavy.
V budúcom období je potrebné investovať viac do opráv a vybavenia zariadenia, ktoré je
značne opotrebované a zhoršuje prostredie i kvalitu poskytovaných služieb.
PhDr. Lýdia Bušaničová
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riaditeľka zariadenia
Prílohy:
Foto z akcii a podujatí

Stavanie snehuliakov

Fašiangová veselica
14

Vystúpenie kúzelníka v zariadení

Deň s Andersenom

15

Veľkonočné maľovanie kraslíc

Svätenie veľkonočných jedál

16

Trojdňový pobyt na Zemplínskej šírave

Stražčanský jarmok

17

Most úsmevov 2012

Medzinárodný deň detí

18

Country vystúpenie p. Karola Rosenberga

Integrácia bez hraníc – DSS Ondava

19

Divadlo na hojdačke

Kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy

20

Mikuláš 2012
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