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Úvod

Súčasťou  demokratizácie  našej  spoločnosti  je  ďalšia  transformácia  sociálnych  služieb,
zvyšovanie  kvality,  dostupnosti  a prístupnosti  sociálnych  služieb  vrátane  ich  finančnej
udržateľnosti. Cieľom tohto procesu je vytváranie vhodných podmienok pre život občanov so
špecifickými zdravotnými ťažkosťami a sociálnymi potrebami a problémami. 

Čiže  uprostred  zmien  je  človek,  ktorý  potrebuje  istú  formu  pomoci.  Je  podporovaná  jeho
samostatnosť s prihliadnutím na využitie osobnostného potenciálu, rovnako tak je podporovaná
jeho nezávislosť na sociálnych službách, tým, že sa zapája do bežného diania v spoločnosti,
využíva bežné verejné služby, buduje si formálne aj neformálne vzťahy, zapája sa do verejných
aktivít, spoločenských akcii až po voľby.

Koncepcia  rozvoja  LÚČ  –  Domov  sociálnych  služieb  (DSS)  v Šemši  nadväzuje  na  tieto
spoločenské zmeny v zmysle platnej  legislatívy,  najmä zákona č.  448/2008Z.z.  o sociálnych
službách  v znení  neskorších  predpisov,  obsahuje  aktualizáciu  zámerov  a cieľov,  kde  medzi
priority  zariadenia  patrí  snaha  zvyšovať  kvalitu  poskytovaných  sociálnych  služieb  a ich
humanizáciu,  zvyšovať  odborný  a osobnostný  rast  zamestnancov,  tak  aby  sa  dosiahla
maximálna spokojnosť občanov – prijímateľov sociálnej služby.

        

  Ing.Kamil Baláž
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1. Profil zariadenia

1.1 Od minulosti k súčasnosti

Z pohľadu priestorových a materiálnych podmienok je LÚČ – Domov sociálnych služieb v Šemši
situovaný do obce Šemša. Najstaršia časť DSS je v priestoroch rodinného prízemného kaštieľa
rodu Semseyovcov, ktorý bol vybudovaný v 2. polovici 18. storočia v barokovo-klasickom slohu.
Ďalším priestorom je priľahlý menší poschodový poľovnícky kaštieľ.

Predmetné stavby vrátane pomerne rozľahlého hospodárskeho dvora boli istý čas po skončení
II. svetovej vojny v máji 1945 opustené a neskôr až do roku 1955 slúžili na rôzne potreby pre
národný výbor. Pre sociálne účely kaštieľ slúžil od mája 1955 a to najprv ako domov dôchodcov
s kapacitou 75 obyvateľov, ktorá v roku 1958 sa zvýšila o ďalších 25 na počet 100 prijímateľov
sociálnych služieb.

V závere  roka  1963  sa  zmenil  názov  zariadenia  z Domova  dôchodcov  na  Ústav  sociálnej
starostlivosti.  V nasledujúcich  niekoľkých  rokoch  došlo  k významným  posunom  v smere
posilnenia materiálno – technickej základne zariadenia. V roku 1964 sa ukončila oprava budovy
pôvodného  skladu  obilia  miestneho  JRD  čím  sa  získali  nové  možnosti  v oblasti  zvýšenia
kapacity postelí zo 100 na 125. Následne v roku 1965 sa započala komplexná príprava spojená
s výstavbou Nového pavilónu, ktorou sa kapacita zariadenia mala rozšíriť o ďalších 100 miest.

Významné zmeny v živote zariadenia nastali aj po roku 1990. V roku 1991 sa Ústav sociálnej
starostlivosti  v Šemši  stal  samostatnou  rozpočtovou  organizáciou  v pôsobnosti  Okresného
úradu Košice – okolie a od roku 1996 sa jeho zriaďovateľom stal Krajský úrad v Košiciach.

Na základe zákona NR SR č. 416/2001Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky sa s účinnosťou od 1. júna 2002 stal zriaďovateľom
Domova sociálnych služieb  v  Šemši  Košický  samosprávny  kraj.  Poslednú  organizačnú
zmenu zaznamenalo tunajšie zariadenie s účinnosťou od 01.01.2010, keď došlo k úprave názvu
na LÚČ – Domov sociálnych služieb v Šemši.

Predmetom činnosti  zariadenia je poskytovanie celoročnej  pobytovej  sociálnej  služby
dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej
osobe,  ktorá  je  nevidiaca alebo  prakticky  nevidiaca v celej  šírke tak,  ako ju  definuje
zákon č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre zariadenia
sociálnych služieb. Na tieto účely má zariadenie vcelku dobré prirodzené podmienky už teraz,
ak  máme  na  mysli  pokojné  a tiché  miesto  na  okraji  malej  obce  Šemša  v priestore
kombinovaným s lesoparkom. A to napriek tomu, že pôvodné poslanie prevažnej časti stavieb,
ktoré dnes slúžia na sociálne účely bolo v minulosti využívané na úplne iné ciele. 

DSS poskytuje  svojou  kapacitou  ubytovanie  pre  170  klientov,  ktorí  vzhľadom na  svoj  vek,
zdravotný  stav  a  stupeň  odkázanosti,  druh  sociálnej  služby  sú  rozdelení  do  4  oddelení.
Oddelenia sú sústredené do šiestich budov:

 „Veľký kaštieľ“ – III. oddelenie zdravotného úseku s kapacitou 22 PSS - mužov,
 „Malý kaštieľ“   – II. oddelenie zdravotného úseku s kapacitou  29 PSS – žien,
 „Nová budova“, ktorá má dve krídla: 
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 jedno krídlo – I. oddelenie zdravotného úseku s kapacitou 39  PSS – mužov,
    druhé krídlo – IV. oddelenie zdravotného úseku s kapacitou 57 PSS – mužov,

 3 rodinné domčeky „tréningové chránené bývanie“ s kapacitami 11, 6 a 6 PSS.

K dispozícii sú 1,2 a 3 lôžkové izby vybavené posteľami, nočnými stolíkmi, skrinkami, stolmi so 
stoličkami a inými bytovými doplnkami. Priestory sú dostatočné, spĺňajú zákonom stanovené 
m². Bývanie sa riadi procesom bývania.

Pri  umiestnení  klienta do izby sú podľa možností  rešpektované jeho individuálne potreby a
záujmy  čím  sa  spoluvytvárajú  podmienky  pre  uspokojovanie  jeho  potrieb  a  dobrého
spolunažívania klientov navzájom

V DSS sa poskytuje pobytová sociálna služba ako celoročná sociálna služba, ktorej súčasťou je
poskytovanie ubytovania nasledovne :

 jednolôžkových je 17 izieb
 dvojlôžkových je 45  izieb
 trojlôžkových je  21 izieb

V  troch  zrekonštruovaných  budovách  vedených  ako  „Tréningové  chránené  bývanie  I.“  s
kapacitou 11 PSS, v budove „Tréningového chráneného bývania II.“  s kapacitou 6 PSS a v
budove „Tréningového chráneného bývania III.“ s kapacitou 6 PSS.

1.2 Identifikácia zariadenia

Názov LÚČ - Domov sociálnych služieb

Sídlo 044 21 Šemša 139

Právna forma Rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj

IČO 00186392

Štatutárny zástupca RNDr. Tibor Klema

Forma sociálnej služby Pobytová sociálna služba

Druhy poskytovanej sociálnej 
služby

Domov sociálnych služieb (DSS)

Prijímatelia sociálnej služby Dospelí občania so zdravotným postihnutím  

Kapacita zariadenia 170 miest

Predmet činnosti odborné činnosti– základné  sociálne  poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu 

obslužné  činnosti – ubytovanie,  stravovanie,
upratovanie,  pranie,  žehlenie  a  údržbu  bielizne  a
šatstva
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ďalšie činnosti  – záujmová, kultúrna, rekreačná a
rehabilitačná  činnosť,  osobné  vybavenie,  úschova
cenných vecí 

Kontakty www.dsssemsa.euweb.cz

Tel.: +421 55 681 5811 

E-mail: lucdsssemsa@gmail.com

LÚČ - DSS Šemša je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená
na  rozpočet  KSK.  Štatutárnym  orgánom  DSS  je  riaditeľ,  ktorého  vymenúva  a odvoláva
zastupiteľstvo KSK. DSS hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve KSK. Vo vzťahu k iným
právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ majetku. DSS je zriadený na
dobu neurčitú. 

1.3 Poskytované služby

LÚČ - DSS:
 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,

sociálnu rehabilitáciu, záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť,
ubytovanie,  stravovanie,  upratovanie,  pranie,  žehlenie  a údržba  bielizne  a šatstva,
osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,

 poradenstvo – podávanie informácií o úhradách za služby, dôchodku, o výške financií na
účte prijímateľa sociálnych služieb, sprostredkovanie kontaktu s rôznymi inštitúciami na
ich žiadosť, podávanie informácií a poskytovanie pomoci podľa potrieb,

 zabezpečuje  lekársku  starostlivosť  prostredníctvom  praktického  lekára,  psychológa,
psychiatra, stomatológa,

 má vytvorenú tzv. „tréningovú formu chráneného bývania“ s kapacitou 23 miest ,

 vytvára priestor pre voľnočasové a záujmové aktivity, ktoré sú zamerané predovšetkým
na všestranný rozvoj prijímateľov sociálnych služieb, k dispozícii sú herne, basketbalové
ihrisko,  telocvičňa  vybavená  športovým  náradím,  strojmi  na  posilňovanie,  horskými
bicyklami,  stolnotenisovými  stolmi,  lyžami,  bežkami,  tenisovými  raketami,  futbalovými,
volejbalovými a basketbalovými loptami,

 disponuje rehabilitačnou činnosťou s využitím a aplikáciou teplých obkladov – lavaterm,
klasická a reflexná masáž,

 disponuje ergoterapeutickou miestnosťou, multifunkčnými dielňami (stolárska, krajčírska,
tkáčska), kde prijímatelia sociálnych služieb pod vedením a za asistencie inštruktorov
sociálnej rehabilitácie vyrábajú ozdobné a úžitkové predmety, napr. z dreva, modelovacej
hmoty, parafínu a textílií. V rámci sociálnej rehabilitácie sa okrem toho  venujú prácam
na pomocnom hospodárstve ako je pestovanie zeleniny, záhradníctvo, udržiavanie parku
a chov hovädzieho dobytka,

 organizuje  podľa  záujmu  voľnočasové  aktivity  ako  napr.  športové  zápolenia,  výlety,
návštevy filmových, divadelných a cirkusových predstavení,
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 zabezpečuje kultúrno – záujmovú činnosť zameranú na upevnenie a rozvoj mentálnych
schopností jednotlivcov a to čítanie rôznej literatúry, lúštenie krížoviek, spoločenské hry,
počúvanie  rôznych  žánrov  hudby,  spoločné  písanie  listov  a pohľadníc  príbuzným,
sledovanie televíznych programov.

 v roku  2021  sme  spustili  do  prevádzky  počítačovú  miestnosť,  kde  prijímatelia  majú
možnosť  naučiť  sa  pracovať  s PC.  Táto  terapia  sa  stala  veľmi  obľúbenou činnosťou
u PSS.

1.4 Prijímatelia sociálnych služieb

Zariadenie poskytuje celoročné sociálne služby 170 mentálne postihnutým osobám vo veku od
18 rokov vyššie. 

Rozdelenie prijímateľov: 

A. podľa diagnóz  :

Diagnóza Počet 
prijímateľov

ľahká duševná zaostalosť 22
stredná duševná 
zaostalosť

72

ťažká duševná zaostalosť 14
ethylizmus 9
schizofrénia 45
epilepsia 13
organický psychosyndróm 4
autizmus 1
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B. podľa veku:   

     Počet prijímateľov podľa veku
Vek Počet 

prijímateľov
od 18 do 25 rokov 9
od 26 do 39 rokov 28
od 40 do 62 rokov 82
od 63 do 74 rokov 40
od 75 do 79 rokov 8
nad 80 rokov 3

C. podľa pohlavia:  

- ženy   35

- muži 135

D. podľa právnej spôsobilosti:  

- zbavení spôsobilosti na právne úkony    104

- čiastočne pozbavení spôsobilosti na právne úkony       16

- svojprávni     50

Voľnočasové aktivity PSS :

Prijímatelia  sa  zúčastňujú  športových  podujatí  konaných  v rámci  Slovenskej  republiky
a dosahujú na nich veľmi pekné výsledky. Sú to športové podujatia v atletike, futbale, stolnom
tenise, plávaní...

V rámci kultúrnej činností každoročne naštudujú divadelné predstavenia, s ktorými vystupujú na
rôznych podujatiach, navštevujú filmové, divadelné a cirkusové predstavenia.

Značný záujem je o malé javiskové formy. V tomto smere v zariadení pôsobí divadelný súbor
„Kukúčatá“,  ktorý  sa  každoročne  prezentuje  nacvičeným  vystúpením  v konkurencii  s inými
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kolektívmi  zo zariadení  sociálnych služieb v zriaďovateľskej  pôsobnosti  KSK v rámci  „Mosta
úsmevov“.

Činnosť v multifunkčných dielňach.

Dielňa na odlievanie sviečok a aranžovanie  – odlievanie rôznych druhov sviečok napríklad
farebné, kryštalické, so servítkovou technikou, ľadové, mozaikové, prelievané a pod. Príprava
veľkonočných ikebán ,  vianočných ikebán a rôznych dekoračných predmetov.

Dielňa  na výrobu drevárskych výrobkov   – čistenie a lakovanie samorastov, vyhotovenie
drevených  črepníkov,  pergol,  lavičiek,  kulís  k  divadelnej  scénke,  vyhotovenie   vianočných
a veľkonočných drevených dekorácií , slamených venčekov a pod.

Krajčírska ergodielňa  –  šitie  vankúšov,  vyhotovenie pattworkových prikrývok a vankúšov,
príprava  a  šitie  vianočných  a veľkonočných ozdôb a  vankúšov,  zhotovenie  veľkonočných  a
vianočných pohľadníc a pod.

Dielňa na tkanie kobercov - tkanie jednofarebných a viacfarebných kobercov, tkanie obrusov.

Dielňa na pletenie z novinového papiera  – Pletenie z novinového papiera : pletenie košíkov,
váz,  rôznych  dóz,  pletenie  vianočných  stromčekov  a venčekov,  vyhotovenie  veľkonočných
zajačikov, kuriatok  a pod.

Dielňa šikovných rúk – quilling, vyšívanie, háčkovanie a pod.

Počítačová miestnosť, kde prijímatelia majú možnosť naučiť sa pracovať s PC. Táto terapia
sa stala veľmi obľúbenou činnosťou u PSS.

Športová činnosť: sánkovačka, lyžovačka, stolnotenisový turnaj, účasť na  športových hrách ,
organizovanie  športových  dní  v  LÚČ,  príprava  športovcov  na  rôzne  športové  súťaže,
organizovanie  prechádzok  do  blízkeho  okolia,   turistické  pochody,  loptové  hry,  účasť  na
Olympijských hrách Špeciálnej olympiády v atletike, v stolnom tenise, v plávaní a pod.

Kultúrno – záujmová činnosť: je zameraná na všestranný rozvoj PSS. V rámci tejto činnosti
sa organizovali rôzne spoločenské podujatia, výstavy, zúčastnili sme sa Festivalu dramatickej
tvorivosti „Most úsmevov“ v Košiciach.

V našom zariadení  pomerne značná časť PSS rada kreslí  a maľuje.  Kreslenie a maľovanie
odvádza  myšlienky  PSS  iným  smerom  a umožňuje  vzájomnú  komunikáciu  PSS.  Prvky
arteterapie sa uskutočňujú  v dielňach, alebo v spoločenských priestoroch . Organizovali sme
súťaž  v  kreslení,  maľovanie  v  prírode  a  pod.  Tieto  prvky  arteterapie  sa  uskutočňujú
v individuálnej aj skupinovej forme.
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2. Personálna štruktúra zariadenia sociálnych služieb ( k 31.12.2021)

  poč�et prepoč�í
taný
  
na čelý
  ú
 va� zok 

poč�et 
oso�b 

z toho 
múz�ov 

z toho 
z� ien 

Poč�et interný
čh zamestnančov   100
 pla
n 105

 15  85

Poč�et externý
čh 
zamestnančov 

- - -

Poč�et odborný
čh interný
čh 
zamestnančov 

62 5 57

Sočia
 lni pračovní
či  6 - 6

Zdravotní
čki pračovní
či  17 1 16

Niz�s� í
 zdravotní
čký 
a opatrovateľský
  persona
 l

30 3 27

Pedagogičkí
 pračovní
či  - - -

Iní
 odborní
 pračovní
či  9 1 8

Poč�et administratí
vnýčh 
pračovní
kov 

6 1 5

Poč�et preva
dzkový
čh 
zamestnančov 

32 9 23

3. SWOT analýza aktuálne poskytovaných sociálnych služieb 

V rámci popisu súčasného stavu organizácie bola vypracovaná v spolupráci so zamestnancami
a  PSS zariadenia SWOT analýza v nasledovných 4 oblastiach činností:

 organizácia práce a manažment organizácie 

 infraštruktúra a prevádzka zariadenia 

 poskytovanie sociálnych a ďalších služieb

 spolupráca a komunikácia
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Organizácia práce, manažment

SILNÉ  STRÁNKY

 dlhoročné skúsenosti 
s poskytovaním sociálnych 
služieb

 existujúci interný systém 
vzdelávania priamo 
v zariadení – prednášky 
a besedy so psychológom, 
psychiatrom a interným 
lekárom, 

 získavanie doplnkových 
finančných zdrojov v rámci 
viaczdrojového financovania 
aktivít zariadenia cestou 
projektov : (MPSVaR SR, 
Nadácia Orange, a.s., PPA)

SLABÉ  STRÁNKY

 nedostatok kvalifikovaného 
personálu, vysoký počet PSS 
v pomere k počtu zamestnancov 
v jednom zariadení, - zmiešané 
diagnózy (psychické poruchy 
a ochorenia PSS), - neochota 
prijímať zmeny a zvýšené nároky na 
zamestnancov,

 obmedzené možnosti vzdelávania 
z externých zdrojov, nové smery pri 
poskytovaní sociálnych služieb, 
kvalitné vzdelávacie programy

PRÍLEŽITOSTI

 legislatívna úprava právnych 
noriem, ktoré sa týkajú 
ošetrovateľskej starostlivosti.

OHROZENIA

 nedostatok odborného personálu 
z dôvodu nízkeho finančného 
ohodnotenia, vysokej konkurencie na 
trhu,

 nedostatočné možnosti riešenia 
postihu porušovateľov domáceho 
poriadku, 
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Prevádzka zariadenia

SILNÉ  STRÁNKY

 zariadenie je situované do 
malej obce, je súčasťou 
rozľahlého chráneného 
parku, ktorý prechádza do 
lesoparku,

SLABÉ  STRÁNKY

 rozdelenie areálu miestnou 
komunikáciou, čo sťažuje celkovú 
prevádzku zariadenia,

 spoločné hygienické zariadenia, 
nedostatočne prispôsobené 
požiadavkám bezbariérovosti 
imobilným PSS, nedostatok súkromia 
pri vykonávaní hygieny,

 zariadenie disponuje a využíva na 
realizáciu sociálnych služieb priestory 
bývalého kaštieľa vrátane 
hospodárskeho dvora, teda priestory 
pôvodne určené a postavené na iné 
účely použitia ,

 zariadenie má v správe súčasne aj 
viacero menších a malých stavieb, 
ktoré využíva na zabezpečenie 
predmetu daného zriaďovacou listinou
a má v starostlivosti veľký areál z čoho
vyplývajú vysoké potreby zdrojov na 
zabezpečenie bežnej prevádzky 
a údržby stavieb a strojného 
vybavenia,

 celkovo objekty nezodpovedajú 
súčasnej legislatíve o energetickej 
hospodárnosti budov, vykazujú 
tepelnú nestabilitu a veľké tepelné 
straty a tým aj nízku efektívnosť 
a ekonomickú udržateľnosť.

PRÍLEŽITOSTI

 zníženie energetickej 
náročnosti budov 
prostredníctvom tzv. 
Zelených projektov (slnečné 
kolektory, úsporné 
osvetlenie v zariadení, 
a pod.),

 zavedenie satelitného príjmu
a vytvorenie príslušnej siete 
k všetkým TV prijímačom 
v zariadení.

OHROZENIA

 vysoké riziko ohrozenia PSS 
z hľadiska požiadaviek požiarnej 
bezpečnosti,

 budova Starého kaštieľa je 
pamiatkovo chránená, čo sťažuje 
vykonávanie potrebných stavebných 
prác a výmenu okien,

 zlá dostupnosť a chýbajúca dopravná 
infraštruktúra,

 náročnosť zabezpečenia správy 
celého areálu zariadenia s ohľadom 
na jeho rozsah.
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Sociálne služby, starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby

SILNÉ  STRÁNKY

 vytvorené možnosti tréningového 
podporovaného bývania / nácvik 
zručností pre vyššiu samostatnosť 
PSS/,

 pravidelné organizovanie 
kultúrnych a športových podujatí 
pre PSS ( maškarný ples, 
stolnotenisový turnaj, oslavy Sv. 
Mikuláša, silvestrovská diskotéka, 
športové hry...) alebo účasť na 
iných v rámci SR alebo aj 
v zahraničí ( Most úsmevov, 
Olympijské hry Varšava, 
Olympijské hry Bratislava, plavecké
preteky Košice, Festival tvorivosti 
Mosty bez bariér Pribeník, 
prezentačno-predajné výstavy 
výrobkov na ÚKSK, v obci Šemša, 
turistický pochod k miestnej 
kaplnke, návštevy divadiel a kín 
v Košiciach)

 možnosť realizácie širšieho spektra
voľnočasových aktivít vrátane 
pracovnej terapie a to : 

• chov hovädzieho dobytka ako 
v jedinom ZSS v rámci KSK, 

• pestovanie zeleniny v záhrade 
alebo v skleníku,

• pestovanie a ošetrovanie 
ovocných stromov a ovocných 
kríkov vo veľkom sade, 

• sú zriadené multifunkčné dielne – 
práca s drevom, textíliami, 
odlievanie sviečok, tkanie 
kobercov, aranžovanie a pod., 

 v zásade dobré podmienky pre 
rozvoj kultúry a duchovného života,

 vlastná knižnica, zriadená 
a fungujúca filmotéka, 

 viacero menších spoločenských 
miestností, PC miestnosť,

SLABÉ  STRÁNKY

 silná pasivita a nezáujem 
veľkej časti PSS o aktivity 
organizované v rámci 
zariadenia vzhľadom na 
mentálnu výbavu PSS a ich 
diagnózy, 

 vysoký podiel PSS s poruchami
správania schopnými ublížiť 
sebe, iným PSS 
a zamestnancom zariadenia,

 neexistencia systému predaja 
z dvora pre zariadenie,

 chýba vzdelávacie centrum pre
zamestnancov a prijímateľov.
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 pre PSS priamo v mieste 
ubytovania vybavených TV 
a spoločenskými hrami, 

 možnosť pravidelných návštev 
kostola zariadenia (3x týždenne) 

 poskytovanie všetkých obslužných 
činností pre PSS vlastnými 
kapacitami na pracoviskách 
zriadených v rámci zariadenia,

 v rámci oddelení úseku oše-opa 
bezbariérové usporiadanie 
ubytovacích a spoločenských 
priestorov .

PRÍLEŽITOSTI

 nové žiaduce sociálnej služby

 transformácia DSS

 nový zákon o sociálnych službách

 prijímanie PSS do pracovného 
pomeru

 uplatnenie PSS na trhu práce

 chránené dielne, príprava PSS 
a zamestnancov na sociálne služby 
komunitného charakteru,

 chránené pracoviská

 systém, distribúcia a predaj 
produktov poľnohospodárskej činnosti

OHROZENIA

 nekvalitné fyzické prostredie 
zvyšuje riziko psychickej 
nepohody prijímateľov aj 
zamestnancov,

 postupné znižovanie rozsahu 
pracovnej terapie 
v záhradkárstve 
a poľnohospodárstve vo vzťahu
na zhoršujúci sa stav hlavne 
novoprijatých PSS,

 postupné znižovanie vlastných 
príjmov zariadenia platených 
zo strany PSS z dôvodu 
odchodu PSS s relatívne 
dobrým finančným zázemím 
a príchodmi nových PSS bez 
vlastných zdrojov príjmu, 

 zvyšujúci sa počet PSS 
s poruchami správania a z toho
rezultujúci postupný nezáujem 
o umiestnenie PSS do 
zariadenia,
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Spolupráca a komunikácia

SILNÉ  STRÁNKY

 zariadenie je v dobrom povedomí 
verejnosti, nakoľko pôsobí v oblasti 
poskytovania sociálnych služieb od 
roku 1955,

 zariadenie má vytvorenú vlastné web 
a facebook stránky, na ktorej zverejňuje
všetky informácie z činnosti organizácie
vrátane akcií organizovaných pre PSS. 
Súčasne nepravidelne vydáva 
informačný bulletin o zariadení a tým 
prehlbuje informovanosť o sebe,

 dobrá spolupráca a komunikácia 
s odbornými externými organizáciami 
a pracoviskami rôzneho druhu 
(ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, súdy, 
notárske úrady, OOPZ – dôchodky, 
dávky v hmotnej núdzi, dedičské 
konania, exekúcie, občianske preukazy,
apod.)

SLABÉ  STRÁNKY

 silný nezáujem početnej 
časti rodinných 
príslušníkov a príbuzných 
o PSS umiestneného 
v zariadení a absencia 
osobných kontaktov medzi 
nimi,

 riziko reštitúcie majetku ak 
nebude využívaný na 
sociálnu službu.

PRÍLEŽITOSTI

 zrozumiteľné a vecné zadefinovanie 
postupov pri riešení PSS, ktorí hrubo 
porušujú domáci poriadok, 

 lepšia spolupráca univerzít, resp. 
vysokých škôl pripravujúcich 
absolventov so zameraním na sociálnu 
prácu so zriaďovateľom DSS s cieľom 
výchovy kvalifikovanejších absolventov 
pre prácu v podmienkach ZSS.

OHROZENIA

 postoj verejnosti k ľuďom 
s duševným postihnutím – 
možnosť vzniku konfliktov.

 postupne sa zvyšujúca 
averzia komunity obce vo 
vzťahu k zariadeniu, 
negatívna publicita zo 
strany médií, stupňujúce sa
ohrozenie zamestnancov, 

 nárast nedoplatkov za 
poskytované sociálne 
služby vzhľadom na 
insolventnosť PSS 
a hranicu ochrany príjmu 
danou zákonom.
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4.  Východiská koncepcie zariadenia

Východiská pre definovanie koncepcie rozvoja DSS sú:

- trendy, smerovania, politiky a programy z národnej a regionálnej úrovne, 

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb KSK na roky 2014 -2020/2022, 

- plnenie opatrení z predošlých rokov, ktoré sú ešte aktuálne, 

- SWOT analýza zariadenia, 

- udržateľnosť - finančné a personálne zázemie, kapacita DSS, 

- možnosti (Transformačný plán), potreby na ďalšie roky.

Na národnej  úrovni  sú  vypracované  „Stratégia  deinštitucionalizácie  systému sociálnych
služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike“  (2011) a „Národný akčný plán
prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na
roky 2012-2015“.

Oba dokumenty v súlade so sociálnou politikou EÚ zvýrazňujú potrebu humanizácie sociálnych
služieb a zmenu systému inštitucionálnej starostlivosti prevládajúcej v podmienkach Slovenskej
republiky – deinštitucionalizovať a transformovať ho na systém s prevahou služieb a opatrení
poskytovaných v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo  najviac  podobných
bežnej  rodine,  keďže  nie  je  možné  už  naďalej  ignorovať  poznanie,  že  inštitucionálna
starostlivosť s kolektívnym prístupom vedie nielen k traumám a negatívnemu vplyvu na zdravie
a osobný  rozvoj  jednotlivca,  ale  vedie  k sociálnemu  vylúčeniu,  bezmocnosti,  pasivite
a nemožnosti plnohodnotného občianstva.

Podľa  článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ( pre SR je
platný od 25.6.2010) : „Zmluvné strany uznávajú rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným
postihnutím žiť  v spoločenstve  s rovnakými  možnosťami,  voľbami  ako majú  ostatní  a prijmú
účinné a primerané opatrenia, ktoré umožnia plné užívanie tohto práva osobami so zdravotným
postihnutím a ich plné začlenenie a zapojenie do spoločnosti, a zabezpečia, aby:

1. osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť zvoliť si miesto pobytu, ako aj to, kde
a s kým budú žiť, na rovnakom základe s ostatnými, a aby neboli nútené žiť v určitom
prostredí.

2. osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru podporným služieb, či už
domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných služieb, vrátane osobnej
pomoci, nevyhnutných pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej a na
zabránenie izolácie alebo segregácie v spoločnosti.

3. komunitné  služby  a zariadenia  pre  širokú  verejnosť  boli  za  rovnakých  podmienok
prístupné osobám so zdravotným postihnutím a aby zohľadňovali ich potreby.“

V Slovenskej  republike  prevláda  poskytovanie  tradičných  inštitucionálnych  služieb.  Ako
nerozvinutý  vychádza  z analýz  systém  komunitného  plánovania  a nedostatočne  vytvorené
podmienky  pre  zotrvanie  prijímateľa  služby  v prirodzenom  (domácom)  sociálnom  prostredí,
nedostatočnosť a regionálnu nerovnomernosť siete zariadení sociálnych služieb a terénnych
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sociálnych  služieb  a ich  fyzickú   dostupnosť,  nedostatočnú  variabilitu  sociálnych  služieb
a absenciu  štandardov  kvality  sociálnych  služieb.  Pre  humanizáciu  sociálnych  služieb
podporuje Európa a Slovensko deinštitucionalizáciu zariadení s vysokou kapacitou.

Jedným zo základných prostriedkov prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť je
deinštitucionalizácia.  Je  to  proces prechodu od inštitucionálnej  starostlivosti  ku  komunitným
službám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu ( účasť
občana na živote spoločnosti tým, že ponúka široké spektrum služieb poskytovaných na úrovni
komunity ), rešpektujúc pri tom princípy výberu a rozhodovania.

Dlhodobým  cieľom  prechodu  z inštitucionálnej  na  komunitnú  starostlivosť  je  zabezpečiť
dostupnosť  komunitných  služieb  a opatrení  vykonávaných  na  úrovni  komunity,  t.j.  utvoriť
podmienky  na  život  v prirodzenom  sociálnom  prostredí  a zabezpečiť  individualizáciu
uspokojovania  všetkých  potrieb  pre  prijímateľov,  ktorí  sú  dnes  umiestnení   v sociálnych
zariadeniach inštitucionálneho charakteru (  vrátane vysporiadania sa s negatívami  akými sú
napr.  depersonalizácia,   nedostatok  súkromia,  obmedzené  možnosti  voľby,  rutinné
a stereotypné  aktivity,  paušalizované  liečebné  postupy,  paternalizmus,  segregovanosť  od
lokálnej komunity,  nedostatok alternatívnych služieb v komunite,  vysoká kapacita zariadenia,
v právaní prijímateľov pre vláda naučená pasivita a bezmocnosť, prijímatelia majú nedostatočne
rozvinuté  sociálne  vzťahy)  s konečným  cieľom  ukončenia  pôvodných  prevádzok  zariadení
a prechodu  osôb  z pôvodných  inštitucionálnych  zariadení  do  podporných  služieb
poskytovaných v komunitnom prostredí.

Východiská pre koncepciu zo situačnej a problémovej analýzy zariadenia

a) Sila, potenciál a príležitosti pre rozvoj zariadenia (vyplývajúce zo silných stránok):

 DSS  disponuje  kvalifikovaným  personálom  a má  zavedený  interný  systém
vzdelávania priamo v zariadení,

 zariadenie je  súčasťou rozľahlého parku s čiastočne bezbariérovým usporiadaním
ubytovacích a spoločenských priestorov,

 DSS poskytuje prijímateľom široké spektrum voľnočasových aktivít vrátane pracovnej
terapie,

 prijímatelia majú dobré podmienky pre rozvoj kultúrneho a duchovného života,

 DSS je organizácia otvorená pre spoluprácu.

b) Významné príležitosti, výzvy pre rozvoj zariadenia:

 znížiť energetickú náročnosť budov,

 poskytovať  zriaďovateľovi  námety  a vecné argumenty  pre  zlepšenie  spolupráce s
univerzitami,  resp. vysokými školami pripravujúcich absolventov so zameraním na
sociálnu  prácu  s cieľom  výchovy  kvalifikovanejších  absolventov  pre  prácu
v podmienkach zariadení sociálnych služieb.

Problémová analýza

Hlavným  problémom  zariadenia  sociálnych  služieb,  vychádzajúc  z popisu  súčasného  stavu
zariadenia,  jeho  činností  a sociálnych  služieb  vrátane  SWOT  analýzy,  je:  nedostatočná
pripravenosť  zariadenia  z hľadiska  materiálno-technického  zabezpečenia
a priestorového riešenia pre poskytovanie kvalitných sociálnych služieb prijímateľom 

sociálnej  služby  a pre  výkon  vysoko  náročných  sociálnych  a ďalších  služieb  pre
prijímateľov.
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Hlavnými príčinami problému sú:

- Nízka  osobná  motivácia  odborných  zamestnancov  so  vzdelaním,  praxou
a zručnosťami v oblasti  poskytovania sociálnej  služby pre širokú škálu diagnóz
prijímateľov: 

 vysoký počet PSS v pomere k počtu zamestnancov v zariadení,

 zmiešané diagnózy (psychické poruchy a ochorenia PSS),

 neochota zamestnancov prijímať zmeny a zvýšené nároky na nich kladené

 nízke platy,

 nedostatočná motivácia zamestnancov k zvyšovaniu kvalifikácie.

- Budovy  a areál  zariadenia  nevyhovuje  energeticky,  technicky  a z časti
priestorovým  a funkčným  usporiadaním  pre  potreby  prijímateľov  sociálnych
služieb:

 neúčelové budovy,

 chýbajúce priestory pre ďalšie voľnočasové aktivity a pracovnú terapiu,

 nevhodný stav interiéru,

 vysoká energetická náročnosť.

- Rozsah a kvalita ergoterapie a voľnočasových aktivít s previazanosťou na potreby
prijímateľov:

 nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie,

 nedostatok vhodných priestorov,

 nízka miera samostatnosti prijímateľov.

4. Ciele a opatrenia na roky 2022 – 2025

Koncepcia  rozvoja  zariadenia  zohľadňuje  východiská  z  národnej  a regionálnej  úrovne  a
stanovuje konkrétne ciele a opatrenia pre rozvoj sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. Rieši

definovaný  problém,  jeho  príčiny  a využíva  kapacitu,  potenciál,  skúsenosti  a príležitosti  pre
rozvoj  zariadenia  a pre  skvalitnenie  služieb  jeho  prijímateľom.  Koncepcia  je  základom  pre
tvorbu rozpočtu a prípravu projektov so zameraním na skvalitňovanie sociálnych služieb.

5.1.Hlavný cieľ a opatrenia 2022 – 2025

Hlavným cieľom je „humanizovať prostredie zariadenia a zvýšiť pripravenosť organizácie
pre kvalitný výkon náročných činností a poskytovanie kvalitnejších existujúcich i nových
sociálnych a ďalších služieb v súlade s trendmi deinštitucionalizácie. 

Indikátory:

1. Počet prijímateľov sociálnych služieb v zariadení
2. Počet žiadateľov/čakateľov o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení
3. Počet sťažností prijímateľov sociálnych služieb a ich rodín/príbuzných na poskytovanie

sociálnych služieb v zariadení
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Opatrenie 1:

Pripraviť dostatok odborných a motivovaných kapacít pri dodržaní stanovených limitov
počtu  prijímateľov  na  jedného  odborného  zamestnanca  s požadovaným  vzdelaním
a praxou  v oblasti  poskytovania  náročnej  sociálnej  služby  pre  širokú  škálu  diagnóz
prijímateľov.

Indikátory: 

1. Počet seminárov, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci zariadenia
2. Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na seminároch organizovaných externými sub-

jektmi
3. Počet interne zorganizovaných seminárov priamo v zariadení
4. Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na interných seminároch priamo v zariadení

Aktivity:

1.1Sledovať  a organizovať  účasť  zamestnancov  zdravotného  úseku  na  prednáškach
a seminároch zabezpečovaných v rámci stáleho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
– kreditný systém.

1.2Organizovať  semináre  v zariadení  pre  odborných  zamestnancov  zo  strany  lekárov
z oblasti psychiatrie, psychológie a všeobecného lekárstva.

Výstupy:

 Vyškolení zamestnanci zdravotného úseku
 Zorganizované semináre priamo v zariadení

Opatrenie 2: 

Dobudovať  a vybaviť  priestory  (budovy,  areál)  pre  skvalitnenie  bývania  a prevádzky
zariadenia  tak,  aby  sa  znížila  spotreba  energií,  aby  vyhovovali  stavebno-technickým
podmienkam,  priestorovému  a funkčnému  usporiadaniu  pre  potreby  prijímateľov
sociálnych služieb.

Indikátory: 

1. Výdavky na energie za rok
2. Priemerná obytná plocha v m2 na jedného prijímateľa
3. Počet priestorov na terapie a voľnočasové aktivity vyhovujúcich potrebám prijímateľov
4. Počet prijímateľov využívajúcich nové vybavenie

Aktivity:

2.1Opustiť  ubytovacie  priestory  pre  PSS  zo  „Veľkého  kaštieľa“  a umiestniť  PSS  do
novovzniknutých priestorov v súvislosti s trasformačným plánom LÚČ – DSS.

2.2Zabezpečenie  širšej  opravy  a údržby  v priestoroch  „Veľkého  kaštieľa“  –  využitie  na
voľnočasové aktivity a ergoterapiu pre PSS.

2.3Vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity a oddych v areáli zariadenia.

Výstupy:

 Vytvorená nová spoločenská miestnosť
 Obnovené nátery stien v priestoroch na terapiu a voľnočasové aktivity
 Vymenené resp. opravené rozvody teplej vody a ústredného kúrenia
 Nové podlahové krytiny v priestoroch na poschodí
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 Nové priestory na pracovné terapie, výchovnovzdelávaciu činnosť a voľnočasové aktivity,
 Nové materiálno-technické zabezpečenie na výkon pracovnej terapie, výchovnovzdelá-

vacej činnosti a voľnočasových aktivít

Opatrenie 3:

Usilovať  o zlepšenie  a rozšírenie  spolupráce  s rodinnými  príslušníkmi  a inými
organizáciami.

Indikátory: 

1. Počet aktivít so zapojením rodinných príslušníkov prijímateľov
2. Počet rodinných príslušníkov prijímateľov zúčastňujúcich sa na aktivitách zariadenia
3. Počet zorganizovaných podujatí pre prijímateľov
4. Počet prijímateľov zúčastňujúcich sa na podujatiach zariadenia
5. Počet externých podujatí s účasťou prijímateľov zariadenia
6. Počet prijímateľov zúčastňujúcich sa na externých podujatiach

Aktivity:

3.1Zvýšiť počet aktivít s rodinnými príslušníkmi.
3.2Organizovať a zúčastňovať sa na rôznych podujatiach. 

Výstupy:

 Stretnutia prijímateľov s rodinnými príslušníkmi
 Športové a telovýchovné podujatia pre prijímateľov v rámci zariadenia
 Účasť prijímateľov na podujatiach organizovaných inými subjektmi 
 Prezentačné výstavy výrobkov prijímateľov

Opatrenie 4:

Rozšíriť  ďalšie služby pre spokojný  a kvalitný život  prijímateľov sociálnych služieb v
zariadení.

Problematika  sociálnej  starostlivosti  a pomoci  zdravotne  postihnutým  a sociálne
znevýhodneným  ľuďom  je  mimoriadne  dôležitou  a citlivou  súčasťou  LÚČ  DSS  Šemša.  Jej
rozvoj a skvalitňovanie si vyžaduje mnoho úsilia a energie.

Kultúrno-záujmová  činnosť  je  užitočnou  a neodmysliteľnou  súčasťou  života  zdravotne
postihnutých prijímateľov DSS. Títo ľudia potrebujú pomoc, pochopenie, množstvo informácií
a vzdelanie. To im pomáha nielen v spoločenskej integrácií a kontaktoch s okolitým svetom, ale
aj pri skvalitňovaní podmienok ich života.

Indikátory: 

1. Počet prijímateľov zamestnaných v chránenej dielni DSS
2. Počet prijímateľov zamestnaných v práčovni a v stravovacej prevádzke DSS
3. Počet prijímateľov so spracovaným a  realizovaným individuálnym plánom
4. Počet nových výrobkov vyrábaných prijímateľmi

Aktivity:

4.1.  Zvyšovať  samostatnosť  prijímateľov  zamestnaných  v chránenej  dielni  a pripravovať
náhradníkov z radov PSS.

4.2.  Pripravovať  PSS  na  samostatný  výkon  práce  v práčovni  a v stravovacej  prevádzke
DSS. 
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4.3.Zvýšiť  samostatnosť  časti  prijímateľov  vypracovaním  a následnou  realizáciou
individuálneho plánu.
4.4.  Vytvoriť  pre  prijímateľov  pracovné  prostredie,  v ktorom  by  sa  prejavili  ich  životné
záujmy, ale aj vzťahy medzi prijímateľmi.

Výstupy:

 Spracované a realizované individuálne plány
 Zavedená výroba nových výrobkov
 Obnovený chov hovädzieho dobytka 
 Aktívna účasť na podujatí Most úsmevov vo forme divadelných scénok prijímateľov

6. Akčný plán pre rok 2022 až 2025  (výber aktivít)

Aktivita 1.1.

Zabezpečenie širšej opravy a údržby v budovách zariadenia

     - spracovať štúdiu na zabezpečenie hygienického zázemia budov podľa požiadaviek   
       zákona a vyhlášok MZ SR. Po splnení podmienok, vypracovať príslušný projekt na    
       realizáciu

      Financovanie   : z rozpočtu organizácie (schválenie KV KSK)
Termín             :  r. 2022
Zodpovednosť :  vedúci ÚP

     - spracovať projektovú dokumentáciu na riešenie požiarnej bezpečnosti DSS

      Financovanie   : z rozpočtu organizácie
Termín             :  po schválení KV KSK v r. 2022
Zodpovednosť :  vedúci ÚP

     - v ubytovacích priestoroch zariadenia zvýšiť požiarnu bezpečnosť  dobudovaním 
       elektrického požiarneho poplachového systému /dymové čidlá/

Financovanie   : z rozpočtu organizácie
Termín             : po schválení dostatočných finančných prostriedkov KSK do r. 2023
Zodpovednosť : vedúci ÚP

     - sanácia omietok a malieb v stravovacej prevádzke

Financovanie   : z rozpočtu organizácie
Termín             : do október 2023
Zodpovednosť : vedúci ÚP a vedúca stravovacieho úseku

       - obnoviť hygienické nátery stien na II. oddelení 

   Financovanie   : z rozpočtu organizácie
   Termín             : r. 2022
   Zodpovednosť : vedúci ÚP, vedúca ÚOO
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    - uvedenie bezpodnetovej miestnosti do prevádzky na II. oddelení

Financovanie   : z rozpočtu organizácie
Termín             : do 30.6.2022
Zodpovednosť : vedúci ÚP

     - zavedenie a spustenie informačného systému Cygnus

Financovanie   : z rozpočtu organizácie
Termín             : do 31.10.2022
Zodpovednosť : vedúci ÚP a všetci vedúci zamestnanci

      - rekonštrukcia brány pri stravovacej prevádzka   

   Financovanie   : z rozpočtu organizácie
   Termín             : r. 2025
   Zodpovednosť : vedúci ÚP

     Priestory „Veľkého kaštieľa“:

      - rekonštrukcia hydroizolácií a rozvodov kúpeľní 

Financovanie   : z rozpočtu organizácie
Termín             : po schválení KSK v r. 2022
Zodpovednosť : vedúci ÚP

 - oprava rozvodov teplej a studenej vody v kotolni 

Financovanie   : z rozpočtu organizácie
Termín             : po schválení KSK v r. 2022
Zodpovednosť : vedúci ÚP

 - výmena podlahových krytín na izbách 

 Financovanie   : z rozpočtu organizácie
 Termín             : r. 2025
 Zodpovednosť : vedúci ÚP, vedúca ÚOO

       - obnoviť hygienické nátery stien  

 Financovanie   : z rozpočtu organizácie
 Termín             : r. 2024
 Zodpovednosť : vedúci ÚP

       - oprava terasy nad vstupom do budovy a výmena zvodov

 Financovanie   : z rozpočtu organizácie
 Termín             : r. 2023
 Zodpovednosť : vedúci ÚP
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         Priestory „Novej budovy“:

        - I. oddelenie 1. poschodie – rekonštrukcia kúpeľní, WC, dekontaminačnej  
          miestnosti a výlevky

   Financovanie   : z rozpočtu organizácie
   Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
   Zodpovednosť : vedúci ÚP

        - vytvorenie dennej miestnosti pre zamestnancov, WC ženy, WC muži, sprcha

   Financovanie   : z rozpočtu organizácie
   Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
   Zodpovednosť : vedúci ÚP

         - I. oddelenie 2. poschodie – rekonštrukcia kúpeľní, WC pre PSS

    Financovanie   : z rozpočtu organizácie
    Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK 
    Zodpovednosť : vedúci ÚP

         - vytvorenie výlevky a WC pre zamestnancov

    Financovanie   : z rozpočtu organizácie
    Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
    Zodpovednosť : vedúci ÚP

    - IV. oddelenie – prízemie – vytvoriť kúpeľňu, miestnosť pre upratovačky a výlevku

          Financovanie  : z rozpočtu organizácie
    Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
     Zodpovednosť : vedúci ÚP

    - rekonštrukcia WC PSS a izby 1.06

          Financovanie   : z rozpočtu organizácie
    Termín             :  po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
    Zodpovednosť : vedúci ÚP

     - IV. oddelenie 1. poschodie – vytvoriť kúpeľňu, dekontaminačnú miestnosť a 
       výlevku

           Financovanie   : z rozpočtu organizácie
     Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK 
     Zodpovednosť : vedúci ÚP

      - rekonštrukcia WC pre PSS

           Financovanie   : z rozpočtu organizácie
     Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
     Zodpovednosť : vedúci ÚP
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     - rekonštrukcia dennej miestnosti pre zamestnancov, WC ženy, WC muži

           Financovanie   : z rozpočtu organizácie
     Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
     Zodpovednosť : vedúci ÚP

     - IV. oddelenie 2. poschodie – rekonštrukcia kúpeľní a WC pre PSS

          Financovanie  : z rozpočtu organizácie
    Termín             : po schválení finančných prostriedkov a harmonogramu KSK
    Zodpovednosť : vedúci ÚP

    - oprava úniku vykurovacej vody kotolňa – „Nový pavilón“

          Financovanie  : z rozpočtu organizácie
    Termín             : do 31.10.2022
    Zodpovednosť : vedúci ÚP

    - vybudovanie automatickej vstupnej brány a ovládanie z vrátnice
       

          Financovanie  : z rozpočtu organizácie
    Termín             : r. 2023
    Zodpovednosť : vedúci ÚP

         - obnoviť hygienické nátery stien na I. oddelení

    Financovanie   : z rozpočtu organizácie
    Termín             : r. 2024
    Zodpovednosť : vedúci ÚP

   

Aktivita 1.2. 

Vzdelávanie zamestnancov

- sledovať a organizovať účasť zamestnancov ÚOO na prednáškach a seminároch 
  zabezpečovaných v rámci stáleho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – 
  kreditný systém

       Termín             : priebežne a stály
  Zodpovednosť : vedúca ÚOO

- organizovať semináre v zariadení pre odborných zamestnancov zo strany lekárov 
  z oblasti psychiatrie, psychológie a všeobecného lekárstva

       Termín             : priebežne a stály
  Zodpovednosť : vedúca ÚOO
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     Aktivita 1.3.

     Voľnočasové aktivity PSS

      - nákup materiálno – technického vybavenia pre prácu na úseku  sociálnej   
        rehabilitácie a voľnočasových aktivít 

       Financovanie : z rozpočtu organizácie
       Termín             : každoročne, priebežne

  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

 - zabezpečovať a organizovať rozvoj počítačových zručností PSS prostredníctvom
   výpočtovej techniky v počítačovej miestnosti

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

- realizovať estetizáciu priestorov zariadenia prostredníctvo výstupov výrobkov 
  

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

      - nácvik divadelného predstavenia PSS na akcii Most úsmevov

       Termín             : každoročne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

- v spolupráci ÚISR a ÚS zorganizovať 2 x ročne letné a jesenné športové hry PSS

       Termín             : v texte
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR, vedúca ÚSP

- zabezpečiť účasť  PSS na športových podujatiach a pretekoch

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

- realizovať prezentáciu výrobkov zariadenia na výstavách - v externom prostredí

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

- pokračovať vo výrobe tradičných a žiadaných výrobkov a súčasne zavádzať podľa 
  záujmu, možností a podmienok nové výrobky

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR
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- podporovať a rozvíjať malé javiskové formy prostredníctvom divadelných scénok 
  nacvičených prijímateľmi zariadenia

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

- prezentovať zariadenie prostredníctvom príspevkov na oficiálnej facebookovej    
  stránke a webe DSS

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSR

Aktivita 1.4.

Aktivity s rodinnými príslušníkmi

- organizovať každoročne stretnutia s príbuznými PSS

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSP

- pozývať rodinných príslušníkov PSS na aktivity realizované DSS

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSP

- vyhľadávať a kontaktovať rodinných príslušníkov PSS

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSP

Aktivita 1.5.

Vypracovaním a následnou realizáciou individuálneho plánu zvyšovať samostatnosť 
PSS

- vzdelávať a riadiť prácu PSS pracujúcich v chránenej dielni

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSP a vedúci ÚP

- vytipovať a pripravovať náhradníkov zo strany PSS na prácu v chránenej dielni 

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSP a vedúci ÚP
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-  pripravovať jednotlivcov z radov PSS na vykonávanie pomocných prác 
   v stravovacej prevádzke a v práčovni, prípadne iných pomocných prác

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSP a vedúci ÚP

-  pripravovať a zapájať vhodných PSS do pracovno–právnych vzťahov v DSS

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúca ÚSP a vedúci ÚP

- zabezpečiť fungovanie existujúcich komunít z PSS v zariadení – samospráva, 
  redakčná rada, stravovacia komisia...

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : vedúce ÚSP, ÚOO a ÚSR

- organizovať športové, kultúrne podujatia a jednodňové výlety PSS prostredníctvom  
  Občianskeho združenia LÚČ Šemša

       Termín             : priebežne
  Zodpovednosť : členovia OZ

7. Záver

Plnenie koncepcie zamerané hlavne na zvyšovanie kvality sociálnych služieb bude závislé od 
dostatočného počtu odborného personálu (toho času na pracovnom trhu je ho nedostatok) a od 
finančných prostriedkov schválených KSK na realizáciu ubytovacích a požiarno-
bezpečnostných opatrení, ktoré by sa realizovali v etapách. 

V dlhodobom horizonte je potrebné nahradiť ubytovacie kapacity v chránenej kultúrnej pamiatke
„Starý kaštieľ“ (uvoľní sa na iné účely) a tak zabezpečiť stravovanie, administratívu, prípadne 
činnosti sociálnej rehabilitácie v náhradných priestoroch a využiť finančné prostriedky z fondov 
EÚ na realizáciu rozvoja ďalších sociálnych služieb zahrnutých v transformačnom pláne 
zariadenia (2021).

 Ad
 it 
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