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CSS Zátišie – je
zapojené do
pilotného

Identifikácia poskytovateľa sociálnych
služieb

NÁRODNÉHO
PROJEKTU
„Podpora procesu
DI a transformácie
systému
sociálnych
služieb“.

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Právna forma:
Zriaďovateľ:

Centrum sociálnych služieb Zátišie
Osadné 89, 067 34 Nižná Jablonka
rozpočtová organizácia
Prešovský samosprávny kraj

Forma hospodárenia
Centrum sociálnych služieb Zátišie je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho
hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja.
Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda
práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.
Centrum sociálnych služieb Zátišie poskytuje sociálne služby v Domove sociálnych
služieb a v pričlenených organizačných jednotkách, ktorými sú Zariadenie
podporovaného bývania, Rehabilitačné stredisko a Krízové stredisko. Kapacita
domova sociálnych služieb
je 60 miest, kapacita zariadenia podporovaného
bývania je 6 miest, rehabilitačné stredisko má kapacitu 18 miest, v krízovom
stredisku je k dispozícii 10 miest pre pobytovú formu služby a 6 miest pre formu
ambulantnú.

Sídlo organizácie:
1. Domov sociálnych služieb, Osadné 89, 067 34
Sídli vo vlastných priestoroch, v štyroch budovách:
– Prevádzková budova (suterén – kuchyňa, jedáleň, šatňa, sklady a ďalšie
tri poschodia ako ubytovacie priestory pre prijímateľov sociálnej
služby)
– Administratívna budova (kotolňa, práčovňa, garáž, ergoterapeutické
dielne, kancelárie administratívy, nocovňa pre vodičov SAD)
– Hospodárska budova (garáže)
– Dielňa pracovnej terapie
2. Zariadenie podporovaného bývania, Osadné 149
Samostatný domček v areáli CSS Zátišie (kuchyňa, obývačka, dve spálne,
kúpeľňa, WC, miestnosť pre personál)
3. Rehabilitačné stredisko, Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina
4. Krízové stredisko, Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina
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Rehabilitačné a Krízové stredisko sú umiestnené v jednej budove v meste Snina
na Sídlisku I. Ide o staršiu budovu z 50-tych rokov minulého storočia (v suteréne
budovy sa nachádza kuchyňa, jedáleň, sklady, na prízemí sú priestory pre
poskytovanie sociálnych služieb v Rehabilitačnom stredisku – herne, miestnosti
skupinovej a individuálnej terapie, kancelárie, skladové priestory, na poschodí sú
priestory Krízového strediska – kuchyňa, spálne, obývacia miestnosť, kúpeľne,
WC a kancelárske priestory).
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Centrum sociálnych služieb Zátišie, poskytuje svoje služby v budove, ktorá bola
postavená v roku 1938 pre potreby pohraničnej stráže a v roku 1958 bola odovzdaná
do správy majetku ONV v Humennom. Oficiálnym dátumom vzniku zariadenia je
10. júl 1961. Z dôvodu zmeny legislatívy (zákon o sociálnych službách) bol od 01.
07. 1998 zriadený Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Osadnom.
Zriaďovateľom bol Krajský úrad v Košiciach.
Od 01. 01. 2002 bol DSS pre deti a dospelých v Osadnom premenovaný na Domov
sociálnych služieb v Osadnom. Patril do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského
úradu v Prešove a od 01. 01. 2004 do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja.
Na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja číslo
3122/2011/ORSZ-036 zo dňa 16. 12. 2011 s účinnosťou od 01. 01. 2012 bolo
zriadené
Centrum sociálnych služieb Zátišie so sídlom v Osadnom.
CSS Zátišie poskytuje sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon, zákon o sociálnych službách), v domove sociálnych službách
a v pričlenených organizačných jednotkách, ktorými sú zariadenie podporovaného
bývania, rehabilitačné stredisko a krízové stredisko. Kapacita domova sociálnych
služieb je 60 miest, kapacita zariadenia podporovaného bývania je 6 miest,
rehabilitačné stredisko má kapacitu 18 miest, v krízovom stredisku je k dispozícii 10
miest pre pobytovú formu služby a 6 miest pre formu ambulantnú.
Predmet činnosti a sociálne služby poskytované v CSS (cieľové skupiny)
Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
CSS Zátišie vykonáva v zmysle zákona o sociálnych službách odborné činnosti,
obslužné činnosti a ďalšie činnosti pre jednotlivé druhy sociálnych služieb, ktoré
poskytuje. CSS vykonáva aj iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovanej služby.
V domove sociálnych služieb poskytuje CSS sociálnu službu v zmysle § 38 zákona
o sociálnych službách osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo osobám, ktoré sú
evidiace, alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa
prílohy č. 3. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou celoročnou.
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V domove sociálnych služieb sa:
a) poskytuje
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,
vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa
poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) zabezpečuje
pracovná terapia,
záujmová činnosť,
c) utvárajú sa podmienky na:
vzdelávanie,
úschovu cenných vecí.
V zariadení podporovaného bývania poskytuje CSS sociálnu službu v súlade s §
34 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia
dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na dohľad, pod
ktorým je schopná viesť samostatný život.
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje:
ubytovanie,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
V zariadení podporovaného bývania sa utvárajú podmienky na prípravu stravy
a vykonáva sa sociálna rehabilitácia
Rehabilitačné stredisko
Rehabilitačné stredisko v Snine poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou s
kapacitou 18 prijímateľov sociálnej služby. Rehabilitačné stredisko zabezpečuje
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu a to poskytovaním
sociálnej služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
Rehabilitačné stredisko vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich
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vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách. Za účelom
zvýšenia kvality poskytovanie sociálnej služby Rehabilitačné stredisko vykonáva,
zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností – pracovnú
terapiu a záujmovú činnosť, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať
alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych
službách.
V rehabilitačnom stredisku sa:
a) poskytuje:
- sociálna rehabilitácia
- sociálne poradenstvo
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- stravovanie
- vecné plnenie
b) zabezpečuje:
- pracovnú terapiu
- záujmová činnosť.
Prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný program sociálnej rehabilitácie
a individuálny plán v spolupráci s rodičmi prípadne rodinnými príslušníkmi
prijímateľov sociálnej služby. Individuálne plánovanie zabezpečuje to, že
prijímateľovi sociálnej služby je poskytovaná taká miera podpory, aby mohol
v najväčšej svojej miere rozhodovať o svojom živote i to, aby individuálny plán
reagoval na individuálne určené potreby a osobné ciele prijímateľa sociálnej služby
prístupom zameraným na človeka. Na skvalitnenie metód sociálnej práce
s prijímateľmi v rehabilitačnom stredisku používame komunikačnú tabuľku.
Pri práci s prijímateľom sociálnej služby rehabilitačného strediska sa zameriavame
na:
• Dosahovanie pozitívnych zmien – aj formou ergoterapie (liečba prácou),
aplikáciou ergoterapeutickýh postupov v individuálnej alebo skupinovej
ergoterapii v sebaobslužnýh činnostiach, motorike – jemnej, hrubej,
komunikácií, pracovných zručnostiach – tkanie na tkáčskom stave, vyšívanie
(stonkovým, krížikovým, retiazkovým), servítková technika, krakelovanie,
šitie na šijacom stroji, práca s hlinou, sadrou, modelovacou hmotou, základy
práce s počítačom, internetom, práca v kuchyni – príprava jednoduchých
jedál studenej kuchyne, vedenie prijímateľov sociálnej služby k praktickým
zručnostiam, ktoré by im umožnili samostatnejšie fungovanie a integráciu do
spoločnosti i komunitného spôsobu života.
• Integrovanie prijímateľov sociálnej služby do komunity – služby, ktoré
ponúka mesto a blízke okolie – knižnica, výstavy, kúpalisko, divadelné
predstavenia, dni mesta, jarmok, animoterapeutické centrum, pošta,
nákupovanie, cestovanie – vlak, autobus, návšteva cukrárne...
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• Udržiavanie stavu nadobudnutých schopností a zručností, prípadne
zabránenie jeho regresu
• Podporu prijímateľa a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť
kvalitu ich života formou komunitných služieb
• Spoluprácu s rodinou a rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej
služby
• Fyzioterapiu – ktorá sa v rehabilitačnom stredisku zameriava na zlepšenie,
zmiernenie alebo udržanie zdravotného stavu (pohybového systému)
prijímateľa sociálnej služby.
Krízové stredisko
Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR
č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kapacita krízového
strediska pre pobytovú formu je 10 miest. Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť
aj ambulantnou formou, ktorá má kapacitu 6 miest. CSS Zátišie – KS vykonáva
odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie
týchto činností a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom
zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
CSS Zátišie v krízovom stredisku:
a) vykonáva:
1. sociálnu prácu
2. odbornú diagnostiku
3. pomoc na zvládnutie krízy
4. výchovu
5. pomoci pri príprave na školské vyučovanie
6. liečebno-výchovnú starostlivosť
7. psychologickú starostlivosť
8. špeciálno-pedagogickú starostlivosť
b) utvára podmienky najmä na:
1. prípravu stravy,
2. záujmovú činnosť
3. kultúrnu činnosť
c) zabezpečuje najmä:
1. stravovanie
2. zdravotnú starostlivosť
3. vzdelávanie a prípravu na povolanie
4. psychologickú starostlivosť
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d) poskytuje starostlivosť najmä:
1. bývanie
2. stravovanie
3. obslužné činnosti
4. osobné vybavenie (ak sa vykonáva rozhodnutie súdu).
Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS Zátišie – KS
vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných týchto
činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať alebo utvárať
podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele.
Sociálnu prácu v krízovom stredisku s deťmi vykonávame na základe
vypracovaných individuálnych plánov na zvládnutie krízy. Individuálne plány
vypracovávame na základe sociálnej diagnostiky, kazuistiky mal. dieťaťa,
psychologického vyšetrenia, špeciálno-pedagogického vyšetrenia a vykonaného
anamnestického rozhovoru s mal. dieťaťom.
Pri práci s deťmi uplatňuje metódy rozhovoru, pozorovania, konfrontácie,
metódy orientované na podporu a povzbudzovanie detí, monitorovanie správania
v rodine počas víkendových pobytov v rodine, rodinnej dohody, modelovania
a hrania rolí, metódy efektívnej komunikácie a realizujeme záujmovú činnosť.
Rozhovorom, pozorovaním získava informácie o rodinách maloletých detí
umiestnených v krízovom stredisku. Pracuje s rodinami mal. detí, aby vedeli
zadefinovať svoj problém i navrhli riešenia, ako chcú vzniknutú situáciu riešiť.
U všetkých detí umiestnených v krízovom stredisku sa posilňuje vzťah s rodičmi
a rodinnými príslušníkmi.
Do spolupráce riešenia krízovej situácie mal. detí a rodiny prizýva aj zástupcov
ÚPSVaR oddelení SPO /skupinová supervízia – Stropkov, Stará Ľubovňa, Prešov,
Humenné, Spišská Nová Ves, Michalovce, Revúca, Košice/.
Na úpravu a zachovanie vzťahov a na podporu úpravy rodinných pomerov medzi
mal. deťmi a ich rodičmi alebo blízkymi príbuznými uskutočňujeme návštevy
v rodine mal. detí, ako i víkendové a prázdninové pobyty v rodine. Spolupracujeme
intenzívne aj so základnými a materskými školami.
Od apríla tohto roku sme začali s prípravou na profesionálne rodičovstvo,
zamestnávame na pozícií pomocného vychovávateľa osobu, ktorá má
absolvovanú prípravu na vykonávanie náhradnej starostlivosti. Rodinám
a rodinným príslušníkom mal. detí, ktoré sú umiestnené v krízovom stredisku,
poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo pri riešení ich špecifických
problémov.
Kapacita v ambulantnej forme je 6 detí.
Krízové stredisko – ambulantná forma poskytuje základné a špecializované
sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, záujmovú činnosť, sociálno-terapeutické
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aktivity zamerané na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa. Starostlivosť sa poskytuje
deťom a mládeži v popoludňajších hodinách.
V roku 2014 sa vykonávala vyhľadávacia činnosť nových klientov a pracovalo sa
s deťmi zo sídliska1 v blízkom susedstve krízového strediska.
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Prevádzkové podmienky poskytovateľa
sociálnych služieb
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania poskytujú
sociálne služby v obci Osadné. Zariadenia sú v jednom areáli na konci obce.
Domov sociálnych služieb.
Sociálna služba v domove sociálnych služieb sa poskytuje prijímateľom
v prevádzkovej budove. Jej súčasťou je aj stravovacia prevádzka, ktorá sa nachádza
v suteréne budovy.
Prevádzková budova je dvojpodlažná s podkrovím.
V podkroví budovy sú ubytované ženy a dievčatá. K dispozícií majú 6 izieb,
1 dennú miestnosť, jedáleň, kuchynku s kuchynskou linkou a výdajným okienkom
na výdaj stravy a zariadenie pre osobnú hygienu.
Každá izba je vybavená potrebným a vhodným zariadením a má vstavané
skrine na uskladnenie bielizne a ošatenia.
Na prvom poschodí sa poskytuje sociálna služba prijímateľom sociálnej
služby – mužom, ktorí majú k dispozícii 6 izieb, dve denné miestnosti a zariadenie
pre osobnú hygienu.
Na prízemí sa poskytuje sociálna služba prijímateľom, ktorí sú prevažne
imobilní, potrebujú zvýšený dohľad a vyššiu mieru podpory. Prijímatelia majú k
dispozícii 3 izby,
1 denná miestnosť, kuchynku na prípravu stravy a zariadenie
pre osobnú hygienu
Na prízemí sa nachádza aj obývacia bunka, návštevná miestnosť, jedáleň pre
prijímateľov sociálnej služby – mužov, ktorá má kuchynku vybavenú kuchynskou
linkou, stolom a výdajným okienkom na výdaj stravy.
V obývacej bunke majú prijímatelia k dispozícii 2 izby a zariadenie pre
osobnú hygienu. V každej izbe sú vytvorené podmienky pre ubytovanie troch
prijímateľov.
Návštevná miestnosť slúži k prijímaniu návštev pre prijímateľov sociálnej
služby a využívajú ju aj zamestnanci úseku odborných činností a priamej práce
s prijímateľmi sociálnej služby.

Zariadenie podporovaného bývania.
V zariadení podporovaného bývania majú prijímatelia k dispozícii dve izby.
V každej izbe sú vytvorené podmienky pre ubytovanie troch prijímateľov.
Prijímatelia majú kuchyňu s jedálenským kútom, miestnosť pre uskladnenie
potravín a zariadenie pre osobnú hygienu.
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Rehabilitačné a Krízové stredisko v Snine
Rehabilitačné stredisko a Krízové stredisko v Snine je umiestnené v budove, ktorá
pozostáva z jedného podzemného podlažia a dvoch nadzemných podlaží. Stavba je
postavená v intraviláne mesta Snina – Sídlisko I., je priamo prístupná po spevnenej
komunikácií, napojená na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvod tepla
a plynovod. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod teplej a studenej
vody je zabezpečený z centrálneho zdroja. Kanalizácia ústi do verejnej siete.
Vykurovanie je ústredné.
Podzemné podlažie pozostáva z chodby, schodišťa, kuchyne, jedálne, archívu,
kotolne a 3 skladov. Podlažie je murované, prístup je zabezpečený pomocou
vnútorných vyrovnávajúcich schodov.
Rehabilitačné stredisko
Dispozične pozostáva zo vstupu, kancelárie hospodárky a sociálneho pracovník
rehabilitačného strediska, sociálneho zariadenia, šatne zamestnancov, 2 herní,
fyzioterapie, relaxačnej miestnosti, šatní pre prijímateľov sociálnej služby RhS,
ergoterapeutickej miestnosti, kuchynky, kancelárie zamestnancov ekonomiky
a vnútornej prevádzky.
Krízové stredisko
Krízové stredisko pozostáva z chodby, kancelárie riaditeľa CSS Zátišie a vedúcej
odborných činností, priamej práce s pss a poskytovaní opatrení SPO, kancelárie
sociálnych pracovníkov a psychológa, dennej miestnosti - obývačky, kuchyne so
skladom, predsiene s chodbou, kúpeľne s WC pre dievčatá, kúpeľne s WC pre
chlapcov a 3 spálňami pre deti.
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Štruktúra prijímateľov sociálnej služby
a detí krízového strediska
Tab. č.1.: štruktúra pss a detí KS podľa pohlavia

Organizačná zložka CSS
Zátišie

MUŽI

ŽENY

SPOLU

Domov sociálnych služieb

37

20

57

Zariadenie podporovaného
bývania

6

Rehabilitačné stredisko

7

9

16

Krízové stredisko

2

2

4

6
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Tab.č.2.: štruktúra pss DSS podľa veku

DSS

Vekové zloženie

Počet pss

6-9 rokov

1

10-14 rokov

3

15-18 rokov

1

19-29 rokov

22

30-39 rokov

29

40-59 rokov

1

Tab. č.3.: štruktúra pss ZPB podľa veku

ZPB

Vekové zloženie

Počet pss

30-39 rokov

5

40-59 rokov

1

Tab.č. 4.: štruktúra pss RhS podľa veku

RhS

Vekové zloženie

Počet pss

15-18 rokov

4

19-29 rokov

7

30-39 rokov

5

Tab. č. 5.: štruktúra detí podľa veku

KS

Vekové zloženie

Počet detí

0-3 rokov

1

10-14 rokov

1

15-18 rokov

2
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Prehľad využitia kapacity rehabilitačného strediska za rok 2014
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Prehľad využitia kapacity krízového strediska za rok 2014
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Prehľad sociálnych služieb vykonávaných v roku
2014
Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie sociálnych služby na vysokej odbornej
úrovni. Ďalej je to podpora a rozvoj schopností a nezávislosti prijímateľov sociálnej
služby- poskytovanie podpory pre rozvoj schopností prijímateľa smerujúcich
k znižovanou stupňa odkázanosti pri jednotlivých činnostiach, ochrana práv
prijímateľov sociálnej služby - poskytovanie podpory prijímateľovi, aby dokázal
viesť bežný spôsob života, podpora možnosti voľby prijímateľa - poskytovanie
podpory prijímateľovi v jeho možnostiach voľby a rozhodovania o osobných
záležitostiach, podpora prijímateľa v nadväzovaní a upevňovaní kontaktov s rodinou.
Centrum sociálnych služieb Zátišie podporuje zmysluplný, plnohodnotný život,
ktorý sa čo najviac približuje spôsobu života v bežných podmienkach. CSS utvára
podmienky na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného
kontaktu s osobami, ktoré si prijímateľ sociálnej služby sám určí, najmä na účel
ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania
sociálnych väzieb s rodinou a komunitou.
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona
Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho
poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
Zodpovední zamestnanci CSS poskytujú prijímateľom v rámci základného
sociálneho poradenstva informácie o nárokoch, službách a možnostiach, ktoré môžu
vyriešiť alebo zmierniť nepriaznivú situáciu prijímateľa. Súčasťou poradenskej
činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov.
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa zisťujú príčiny vzniku,
charakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
a poskytovanie konkrétnej odbornej pomoci. Na základe rozhodnutia Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o udelení akreditácie na
odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 28.11.2012 a následného zápisu nového druhu sociálnej služby do
registra sme od 3.1.2013 začali poskytovať špecializované sociálne poradenstvo.
Miesto výkonu odbornej činnosti – Československej armády 1594/5, 069 01 Snina.
Cieľová skupina špecializovaného sociálneho poradenstva:
• osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia
(zdravotné, telesné a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci;
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• deti a mládež marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičia prípadne ich
rodinní príslušníci.
Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ako samostatná sociálna služba
pre občanov mesta Snina s širšieho okolia, vzhľadom k dostupnosti a charakteru
potrieb klientov sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového
obmedzenia a deťom a mládeži marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičom
prípadne ich rodinným príslušníkom. Poskytovaním špecializovaného sociálneho
poradenstva sa zameriavame na zistenie príčin, charakteru, rozsahu problému a na
poskytnutie konkrétnej pomoci. Pomáhame klientom pri riešení ich nepriaznivých
sociálnych situácii tak, aby mobilizáciou svojich možností a schopností dokázali
problémy, ktoré majú riešiť alebo prípadne predchádzali problémom, ktoré môžu
nastať.
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Pomoc pri odkázanosti sa vykonáva pri jednotlivých činnostiach, ktorými sú
stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, osobná hygiena, pohyb, orientácia
v prostredí, starostlivosť o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní
základných sociálnych aktivít.
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je zameraná
predovšetkým na pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí prijímateľov sociálnej
služby, na pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní
písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, pri
písomnej komunikácii v osobných záležitostiach prijímateľov sociálnej služby (listy
rodičom, príbuzným, priateľom atď.), pri vybavovaní ďalších záležitostí podľa
požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.
Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a
sebestačnosti prijímateľov sociálnej služby. Vykonáva sa nácvikom zručností
prijímateľov sociálnej služby, aktivizovaním ich schopností, posilňovaním návykov
pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách, nácvikom priestorovej
orientácie, nácvikom pohybu, rozvojom sociálnej komunikácie.
Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť v CSS
Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej
služby je v Centre sociálnych služieb Zátišie zabezpečovaná personálom, ktorý má
na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu. Zamestnankyne úseku
zabezpečujú poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými
potrebami prijímateľov sociálnej služby a vykonávajú
práce pri vytváraní,
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prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov
prijímateľov sociálnej služby v trojzmennej prevádzke.
Sestry v zariadení sociálnych služieb zabezpečujú poskytovanie zdravotnej
starostlivosti prijímateľom v spolupráci s príslušnými ošetrujúcimi lekármi
a zdravotníckymi zariadeniami. Zdravotnú starostlivosť deťom zabezpečuje
všeobecný lekár pre deti a dorast. Dospelým prijímateľom poskytuje zdravotnú
starostlivosť všeobecný lekár pre dospelých.
V rámci dispenzárnej starostlivosti CSS spolupracuje s:
• neurológom,
• pedopsychiatrom,
• ortopédom,
• stomatológom,
• oftalmológom.
Ďalšia odborná starostlivosť je využívaná podľa potreby a to:
• chirurgická,
• gynekologická,
• otorinolaryngologická,
• nefrologická,
• kardiologická,
• dermatologická,
• urologická
Pracovná terapia
Pracovná terapia je v zmysle zákona o sociálnych službách odborná činnosť
na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní
pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja
jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej
začlenenia do spoločnosti.
Cieľom pracovnej terapie v CSS je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu
a samostatnosť prijímateľov, pomôcť prijímateľom osvojiť si pracovné návyky
a zručností pri vykonávaní rôznych pracovných aktivít.
Prehľad terapií vykonávaných v roku 2014
Ergoterapia
Ergoterapia je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a
liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku s rôznym typom
postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo
mentálne postihnutí. Prostredníctvom ergoterapie sa CSS snaží dosiahnuť
maximálnu samostatnosť a nezávislosť prijímateľov v osobnom, pracovnom a
sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života.
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Ciele ergoterapie v Centre sociálnych služieb Zátišie:
o
o
o
o
o
o

zlepšenie telesných a psychických funkcií prijímateľa sociálnej služby,
zlepšenie narušeného správania (upokojenie) prijímateľa sociálnej služby,
vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti prijímateľa sociálnej služby,
odvádzanie prebytočnej energie prijímateľa sociálnej služby,
zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia prijímateľa sociálnej služby,
zvýšenie schopnosti sústredenia a zlepšenie manuálnych zručností
prijímateľa sociálnej služby.

Druhy ergoterapie v CSS:
Sebaobsluha - je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa
samostatnosti
v jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a
upevňovanie hygienických
a sociálnych návykov. Nácvik, udržiavanie a
zdokonaľovanie samoobslužných činností prebieha v rámci práce
jednotlivých tímov, v ktorých pracujú opatrovateľky, zdravotnícke
asistentky, sestry, ergoterapeuti, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, sociálni
pracovníci, vychovávateľka.
o Upratovacie práce - sú zamerané na precvičovanie a vytváranie
elementárnych pracovných zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a
presnosti pri práci.
o Práca v pracovných dielňach - zahŕňa činnosti prijímateľov sociálnej
služby
v konkrétnych dielňach, ktoré vedú ergoterapeuti. Pracujú na
základe vypracovanej metodiky, podľa harmonogramu práce, osobnostných
predpokladov, individuálneho ľudského prístupu k prijímateľovi sociálnej
služby. Prijímateľ môže slobodne prejaviť svoj názor, prísť s nápadom,
navrhnúť riešenie problému. Práca je rozdelená podľa aktuálnych schopností
a záujmu prijímateľa sociálnej služby i jej náročnosti.
o

So zreteľom na komplexný rozvoj osobnosti prijímateľov, CSS ponúka
možnosť prijímateľom zúčastňovať sa ergoterapeutických činností v rámci
týchto dielní:
Košikárska dielňa
Cieľom je liečenie pracovnou zručnosťou v oblasti zhotovovania výrobkov
z prútia, spracovania výpletových materiálov a osvojovania si zručností a vedomostí
z košikárskej oblasti. Ergoterapeutka vedie
prijímateľov sociálnej služby k
odborným zručnostiam – rezaniu, strihaniu, viazaniu, triedeniu a ošetrovaniu vŕbové
prútia.
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Textilná dielňa
Ergoterapeutka vykonáva pracovnú terapiu s prijímateľmi
podľa
individuálnych plánov. Prijímatelia si osvojujú základné zručnosti z oblasti techniky
ručného a strojového šitia, zručnosti pri batikovaní a vyšívaní.
Ergoterapeutka vedie prijímateľov aj k osvojovaniu si zručností z oblasti
kreslenia a maľovania na textil.
Tkáčska dielňa
Ergoterapeutka oboznamuje prijímateľov sociálnej služby so zložením
tkáčskeho stavu, so základnými poznatkami o tkaní a základnými zásadami, ktoré
treba dodržiavať pri tkaní na tkáčskom stave. Vedie prijímateľov k osvojovaniu si
základných zručnosti z oblasti techniky tkania na tkáčskom stave, k vykonávaniu
individuálnych ručných prác – háčkovanie a vyšívanie. Poskytuje prijímateľom
základné vedomosti z oblasti ľudových remesiel – tkáčstva.
Arteterapeutická dielňa
Hlavným liečebným prostriedkom arteterapie je výtvarný prejav. Ide
o kreslenie, maľbu, modelovanie, alebo inú výtvarnú činnosť. Dôraz sa kladie nie na
dokonalosť výsledného diela, ale na jeho výpovednú hodnotu, samotný proces
tvorby, jeho vnímanie a prežívanie. Arteterapia prostredníctvom sebavyjadrenia,
rozvíjania tvorivosti a schopnosti komunikovať podporuje sebauzdravovacie
procesy. Pôsobí tiež ako prevencia emocionálnych a sociálnych problémov,
umožňuje uvoľnenie a znázornenie vedomých aj nevedomých konfliktov a pocitov.
Stolárska dielňa
Cieľom je liečenie pracovnou zručnosťou v drevárskej oblasti, kde si
prijímatelia sociálnej služby osvojujú nové formy práce: rašpľovanie dreva,
vyrezávanie, vŕtanie, morenie, maľovanie a lakovanie. Ergoterapeut oboznamuje
prijímateľov sociálnej služby so základmi pílenia, hobľovania a iných pracovných
úkonov pri opracúvaní dreva.
Muzikoterapia
Najobľúbenejšou terapiou v našom zariadení je muzikoterapia - špeciálna
psychoterapeutická metóda, pri ktorej je hudba využívaná aktívnym alebo pasívnym
spôsobom, individuálne aj skupinovo a to v každom tíme. Hudba vedie k
prirodzenému posilneniu imunitného systému a zároveň pôsobí meditačne, relaxačne
a má aj liečivé účinky. Táto metóda zlepšuje schopnosť koncentrácie, uľahčuje
rozhodovanie, rozvíja tvorivé myslenie, komunikáciu, vnímavosť, bystrí pamäť
a fantáziu.
Arómaterapia
Pri aromaterapii sa používajú éterické oleje a silice rôznych vôní. Účelom je
zlepšiť stav organizmu, zmierniť najrôznejšie ochorenia, ako úzkosť, vyčerpanie,
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nespavosť alebo stres. Terapia pôsobí pozitívne aj pri zažívacích ťažkostiach alebo
chorobách dýchacieho ústrojenstva.
Záujmová činnosť
V rámci záujmovej činnosti CSS podporuje prijímateľov pri realizácii ich
záujmov a záľub. Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav prijímateľov,
vychádza sa z potrieb a záujmov prijímateľov, s rešpektovaním hodnôt človeka
a jeho osobnosti.
V CSS sa záujmová činnosť realizuje formou týchto krúžkov:
- krúžok dramatoterapie
- krúžok počítačový
- krúžok turisticko – včelársky
- krúžok výtvarný
- krúžok šikovných rúk
- krúžok cukrársky
- krúžok varenia
Krúžok dramatoterapie:
Dramatoterapia je jeden z liečebno-výchovných prístupov, ktorý pomáha
človeku lepšie spoznať seba samého, lepšie sa orientovať v rôznych situáciách,
pomáha mu lepšie chápať, porozumieť, byť sebou samým. Prostredníctvom
neverbálnych hier, rolových hier, čítaním poviedok, nacvičovaním básní, piesní,
porekadiel, rozprávok, tancov spestruje sa prijímateľom ich každodenný život.
Prijímatelia sa s nacvičeným programom zúčastňujú rôznych vystúpení, medzi ktoré
patria: Deň matiek, Krídla túžby, benefičné koncerty, Mikuláš, vianočné besiedky.
Na týchto vystúpeniach získavajú nové priateľstvá, skúsenosti, nové zážitky, stávajú
sa súčasťou širšej spoločnosti.
Krúžok počítačový
Prijímatelia sa učia zvládať prácu s počítačom v rámci jednoduchých činností
– zapínanie a vypínanie počítača, manipulácia s myškou, hranie počítačových hier,
prezeranie fotografií, písanie textu, uloženie napísaného textu, písanie listov pre
rodinu, príbuzných priateľov.
Krúžok turisticko – včelársky
Krúžok slúži na udržiavanie kondície prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa
pripravujú na reprezentovanie zariadenia na rôznych športových aktivitách
a súťažiach (špeciálna olympiáda, turnaj priateľstva, športové dni).
V rámci včelárstva sa prijímatelia oboznamujú s prácou, ktorá súvisí
s chovom včiel, s výrobou medu a vosku. Práca v včelami je relaxom a možnosťou
oddychu v prírode.
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Krúžok výtvarný
Výtvarná činnosť je pre ľudí s mentálnym postihnutím veľmi blízka.
Prispieva k prirodzenej spontánnosti a tvorivosti. V rámci výtvarného krúžku sa
využívajú rôzne výtvarné techniky ako je kresba, maľba, koláž, mozaika.
Prijímatelia sa venujú aj modelovaniu, maľbe na sklo, práci so sadrovými odliatkami
a servítkovej technike.
Krúžok šikovných rúk
V krúžku prijímatelia zhotovujú prostredníctvom ručného šitia aj šitia na
šijacom stroji dekoračné predmety, tašky, masky na karneval. Venujú sa aj
vyšívaniu, ručnému pleteniu, dekorácii výrobkov z prútia.
Krúžok cukrársky
Prijímatelia sociálnej služby sa učia postupy pečenia jednoduchých zákuskov.
Rozoznávajú jednotlivé ingrediencie, pracujú aj elektrickým ručným šľahačom –
šľahajú sneh, šľahačku, žĺtky s cukrom. Učia sa naservírovať upečený zákusok.
Prijímatelia pečú aj torty na oslavy narodenín, na abilympiádu (prehliadka
pracovných schopností a zručností mentálne a telesne postihnutých ), zhotovujú
a zdobia perníky.
Krúžok varenia
Na krúžku sa prijímatelia sociálnej služby učia uvariť si jednoduché pokrmy
(puding, krupicová kaša, lokše), učia sa manipulovať s elektrickými spotrebičmi
(varič, šľahač) a venujú sa aj studenej kuchyni. Pripravujú si obložené misy,
chlebíčky, zeleninové šaláty.
Individuálne plánovanie
Sociálne služby v CSS sú poskytované v súlade so zákonom o sociálnych
službách aj na základe individuálneho plánu, ktorý vychádza z individuálnych
potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby. Individuálny plán je
nástrojom pre spoluprácu medzi prijímateľom sociálnej služby a zamestnancami
poskytovateľa sociálnej služby.
Zariadenie zabezpečuje, aby individuálny plán bol plánom prijímateľa
sociálnej služby, ktorý sa aktívne zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii. Cieľom
individuálneho plánu je vytvoriť takú mieru podpory, aby mohol prijímateľ sociálnej
služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.
Každý prijímateľ má svojho kľúčového zamestnanca, ktorého si vybral sám.
Prijímateľom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí nekomunikujú, je kľúčový
zamestnanec pridelený za základe rozhodnutia zariadenia.
Zariadenie plánuje, realizuje a hodnotí priebeh poskytovania sociálnej služby
spoločne s prijímateľom sociálnej služby s ohľadom na jeho osobné ciele
a možnosti.
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Úschova cenných vecí
CSS Zátišie utvára podmienky na úschovu cenných vecí vrátane vkladných
knižiek, osobných účtov a peňažnej hotovosti prijímateľa sociálnej služby na
základe zmluvy (dohody) o úschove a v zmysle vypracovanej smernice.
V prípade, že sa v CSS skončí poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi,
cenné veci prijímateľa sa odovzdajú prijímateľovi, prípadne jeho zákonnému
zástupcovi (opatrovníkovi) oproti podpisu. O odovzdaní a prevzatí cenných vecí sa
vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíšu zodpovední zamestnanci CSS a prijímateľ
sociálnej služby, prípadne jeho zákonný zástupca (opatrovník). Vydanie cenných
vecí sa vyznačí aj v registri zmlúv o úschove cenných vecí.
Veci zomrelého prijímateľa sociálnej služby uschované v CSS sa môžu vydať
iba na základe súhlasu notára alebo súdu a len osobám určeným notárom alebo
súdom.

S. 24

Personálne zloženie a OŠ poskytovateľa
sociálnych služieb

S. 25
Financovanie sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb Zátišie je zariadením, ktoré poskytuje sociálnu službu
s celoročným
pobytom.
Je
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Prešovského
samosprávneho kraja. Centrum sociálnych služieb Zátišie je rozpočtovou
organizáciou, ktorá je napojená na rozpočet zriaďovateľa. Tvorba, úprava a čerpanie
rozpočtu bola v priebehu roka 2014 nasledovná:

Finančné ukazovatele - výdavky a príjmy zariadenia
Centrum sociálnych služieb Zátišie k 31. 12. 2014
VÝDAVKY

zdroj

funkčná
klasifikácia

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Čerpanie
rozpočtu

Kapitálové výdavky
41

10402

0

Kapitálové výdavky spolu

26520

26337.68

26520

26337.68

Bežné výdavky

41

mzdy

41

10122

382583

383825

383825.22

odvody na mzdy

41

10122

138863

137297

137297.14

cestovné

41

10122

2250

966

966.21

energie

41

10122

17971

19135

19134.97

tovary

41

10122

26602

27214

27214.33

palivá, mazivá, oleje

41

10122

4829

6507

6506.87

údržba a opravy

41

10122

3260

5347

5347.45

služby

41

10122

17282

16335

16333.68

transfery

41

10122

3350

5817

5816.82

Spolu za:

41

10122

596990

602443

602442.69

mzdy

41

10402

53840

51105

51104.69

odvody na mzdy

41

10402

19067

17936

17935.86

cestovné

41

10402

755

54

53.80

energie

41

10402

12170

11078

11077.72

tovary

41

10402

10521

20300

20300.74

palivá, mazivá, oleje

41

10402

760

1105

1105.64

údržba a opravy

41

10402

24650

27365

27365.59

služby

41

10402

8415

5053

5052.65

transfery

41

10402

1190

882

881.62

Spolu za:

41

10402

131368

134878

134878.31

Bežné výdavky spolu za:

41

728358

737321

737321.00

S. 26
Bežné výdavky

46

mzdy

46

10122

0

0

0.00

odvody na mzdy

46

10122

0

0

0.00

cestovné

46

10122

0

0

0.00

energie

46

10122

21471

22871

22871.00

tovary

46

10122

65000

63600

63600.00

palivá, mazivá, oleje

46

10122

0

0

0.00

údržba a opravy

46

10122

0

0

0.00

služby

46

10122

0

0

0.00

transfery

46

10122

0

0

0.00

Spolu za:

46

10122

86471

86471

86471.00

mzdy

46

10402

0

0

0.00

odvody na mzdy

46

10402

0

0

0.00

cestovné

46

10402

0

0

0.00

energie

46

10402

0

0

0.00

tovary

46

10402

0

0

0.00

palivá, mazivá, oleje

46

10402

0

0

0.00

údržba a opravy

46

10402

0

0

0.00

služby

46

10402

0

0

0.00

transfery

46

10402

0

0

0.00

Spolu za:

46

10402

0

0

0.00

Bežné výdavky spolu za:

46

86471

86471

86471.00

Bežné výdavky

111

mzdy

111

10402

0

30648

30648.00

odvody na mzdy

111

10402

0

10711

10711.48

cestovné

111

10402

0

0

0.00

energie

111

10402

0

6820

6820.00

tovary

111

10402

0

5179

5178.70

palivá, mazivá, oleje

111

10402

0

206

206.00

údržba a opravy

111

10402

0

755

755.08

služby

111

10402

0

2477

2477.14

transfery

111

10402

0

704

703.60

Spolu za:

111

10402

Bežné výdavky spolu za:

111

Bežné výdavky

72a

0

57500

57500.00

0

57500

57500.00

mzdy

72a

10122

0

0

0.00

odvody na mzdy

72a

10122

0

0

0.00

cestovné

72a

10122

0

0

0.00

S. 27
energie

72a

10122

0

0

0.00

tovary

72a

10122

0

227

227.12

palivá, mazivá, oleje

72a

10122

0

0

0.00

údržba a opravy

72a

10122

0

0

0.00

služby

72a

10122

0

0

0.00

transfery

72a

10122

0

0

0.00

Spolu za:

72a

10122

0

227

227.12

mzdy

72a

10402

0

0

0.00

odvody na mzdy

72a

10402

0

0

0.00

cestovné

72a

10402

0

0

0.00

energie

72a

10402

0

0

0.00
965.90

tovary

72a

10402

0

0

palivá, mazivá, oleje

72a

10402

0

0

0.00

údržba a opravy

72a

10402

0

9261

9260.40

služby

72a

10402

0

0

0.00

transfery

72a

10402

0

0

0.00

Spolu za:
Bežné výdavky spolu za:

72a
72a

10402

0
0

9261
9488

10226.30
10453.42

Bežné výdavky

72f

mzdy

72f

10122

0

0

0.00

odvody na mzdy

72f

10122

0

0

0.00

cestovné

72f

10122

0

0

0.00

energie

72f

10122

0

14096

14095.85

tovary

72f

10122

0

13819

13819.15

palivá, mazivá, oleje

72f

10122

0

0

0.00

údržba a opravy

72f

10122

0

0

0.00

služby

72f

10122

0

0

0.00

transfery

72f

10122

0

0

0.00

Spolu za:

72f

10122

0

27915

27915.00

mzdy

72f

10402

0

0

0.00

odvody na mzdy

72f

10402

0

0

0.00

cestovné

72f

10402

0

0

0.00

energie

72f

10402

0

3120

3120.00

tovary

72f

10402

0

1058

1058.25

palivá, mazivá, oleje

72f

10402

0

0

0.00

údržba a opravy

72f

10402

0

0

0.00

služby

72f

10402

0

0

0.00

transfery

72f

10402

0

0

0.00

Spolu za:

72f

10402

0

4178

4178.25

Bežné výdavky spolu za:

72f

0

32093

32093.25

BV spolu za všetky
zdroje

814829.00 922873.00 923838.67
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PRÍJMY
príjmy za poskytnuté služby

zdroj
46

funkčná
klasifikácia

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

223001

86471

86471

Plnenie
142995.63

príjmy z účtov finančného hosp.

46

243

0

0

0.22

príjmy z dobropisov

46

292

0

0

106.86

Spolu za:
príjmy za poskytnutú stravu

46
72f

223003

86471
0

86471
32093

143102.71
32123.90

príjmy z darov a grantov
Spolu za:

72a
72

0
0

10454
42547

10453.42
42577.32

86471

129018

185680.03

Príjmy spolu

312008

Vysvetlivky:
zdroj 41 – dotácie od zriaďovateľa
zdroj 46 – vlastné príjmy
zdroj 72a – sponzorské prostriedky
zdroj 72f – prostriedky zo stravovania
zdroj 111 – prostriedky zo štátneho rozpočtu / financovanie KS (MPSVR SR)
funkčná klasifikácia 10122 – DSS a RhS
funkčná klasifikácia 10402 – ZPB a KS

Z údajov vo vyššie uvedenej tabuľke je zrejmé, že najväčšiu položku rozpočtu
tvoria mzdy o odvody do poisťovní. Z celkového rozpočtu bežných výdavkov bol na
mzdy a odvody do fondov stanovený rozpočet vo výške 631 522,00 €, čo predstavuje
66,45 % upraveného rozpočtu. Priemerná prepočítaná mesačná hrubá mzda na
jedného zamestnanca v CSS Zátišie je za rok 2014 vo výške 584,22 €.
Nezanedbateľná položka je tiež spotreba energií – 8,84 % rozpočtu bežných
výdavkov.
Z bežných výdavkov sa nám podarilo usporiť financie, za ktoré sme zrealizovali
potrebné opravy časti priestorov a elektroinštalácie Krízového strediska.
V roku 2014 nám boli schválené kapitálové výdavky vo výške 26 520,00 €
z rezervného fondu PSK na investičnú akciu „Zmena palivovej základne v ZPB“.
Z uvedenej čiastky sme
čerpali 26337,68 €. Išlo o napojenie zariadenie podporovaného bývania na existujúci
zdroj tepla (kotolňa domova sociálnych služieb).

S. 29
Súvaha CSS Zátišie k 31. 12. 2014

Ozn.

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku
súvahy

Suma

A

b

c

3

A.
A.II.

SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114

1

553 248,05

Neobežný majetok r.003+r.011+024

2

431 051,08

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)

11

431 051,08

12

46 909,23

A.II.1. Pozemky (031) - (092 AÚ)
4

Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)

15

350 892,18

6

Dopravné prostriedky (023) - (083+092 AÚ)

17

32 316,52

7

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 +
092 AÚ)

18

933,15

B.

Obežný majetok 034+040+048 +060+085+098+104

33

121 278,81

B.I.

Zásoby súčet (r.035 až r.039)

34

17 676,86

B.I.1. Materiál (112+119)-(191)

35

17 676,86

B.IV.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až 084)

60

46 967,17

5

Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ)

65

433,72

8

Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších
územných celkov a rozpočtových organizácií
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(318)-(391 AÚ)

68

46 533,45

Finančné účty súčet (r.086 až 097)

85

56 634,78

2

Ceniny (213)

87

199,03

3

Bankové účty (221AÚ +/-261)

88

56 435,75

C.

Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)

110

918,16

C.1

Náklady budúcich období (381)

111

918,16

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až r.114)

888

2 212 074,04

B.V.
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Ozn.

STRANA PASÍV

Číslo
riadku
súvahy

Suma

b

c

5

A

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r.116+r.126+r.180+r.183

115

553 248,05

Vlastné imanie r.117 + r.120 + r.123

116

62 734,35

A.III.

Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až 125)

123

62 734,35

A.III.1.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov (+/-428)

124

35 976,88

2

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)

125

26 757,47

B.

Záväzky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173

126

379 791,98

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r.133 až r.139)

132

317 233,93

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (355)

135

317 233,93

Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)

140

550,18

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

144

550,18

Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)

151

62 007,87

152

6 122,30

A.

B.II.
3
B.III.
4
B.IV.

B.IV.1. Dodávatelia (321)
9

Iné záväzky (379AÚ)

160

259,21

12

Zamestnanci (331)

163

37 901,42

14

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a
zdravotného poistenia (336)

165

14 548,43

16

Ostatné priame dane (342)

167

2 744,46

21

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo
verejnej správy (372AÚ)

172

432,05

C.

Časové rozlíšenie r.181 + r. 182

180

110 721,72

2

Výnosy budúcich období (384)

182

110 721,72

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)

999

2 102 270,48

S. 31
Náklady a výnosy organizácie
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k 31.12.2014
Číslo účtu
alebo
skupiny

Náklady

č.r.

Suma

b

c

1

50

A

Spotrebované nákupy (r.002 až r.005)

1

201 540,14

501

Spotreba materiálu

2

148 123,97

502

Spotreba energie

3

53 416,17

51

Služby (r.007 až r.010)

6

65 246,84

511

Opravy a udržiavanie

7

39 926,94

512

Cestovné

8

1 020,01

518

Ostatné služby

10

24 299,89

52

Osobné náklady (r.012 až r.016)

11

643 144,94

521

Mzdové náklady

12

465 577,91

524

Zákonné sociálne poistenie

13

165 944,48

527

Zákonné sociálne náklady

15

11 622,55

53

Dane a poplatky (r.018 až r.020)

17

1 162,84

538

Ostatné dane a poplatky

20

1 162,84

54

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť (r.022 až r.028)

21

1 904,69

548

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

27

1 904,69

55

Odpisy,rezervy a opravné položky z
prevádzkovej činnosti a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039)

29

22 307,82

551

Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku

30

22 307,82

56

Finančné náklady (r.041 až r.048)

40

2 084,09

568

Ostatné finančné náklady

47

2 084,09

58

Náklady na transfery a náklady z
odvodu príjmov (r.055 až r.063

54

143 135,36

588

Náklady z odvodu príjmov

62

143 135,36

Účtové skupiny 50-58 celkom súčet
(r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+
r.040 +r.049+r.054)

64

1 080 526,72

Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)

994

3 241 580,16

S. 32
Číslo
účtu
alebo
skupiny
A
602
65

652

Výnosy

č.r.

Suma

b

c

1

Tržby z predaja služieb

67

150 109,76

90

11 027,73

91

11 027,73

92

11 027,73

Zúčtov.rezerv a opr.pol. z PČ a FČ
(r.091+r.096+r.099)
Zúčtov.rezerv a opr.pol. z prev.činnosti
(r.092 až r.095)
Zúčtovanie zákonných rezerv z
prevádzkovej činnosti

66

Finančné výnosy (r.101 až r.108)

100

0,21

69

Výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v obciach, vyšších územných
celkoch a rozpočtových org. a
prispevkových org. zriadených obcou
alebo vyšším územným celkom (r.125 až
r.133)

124

946 146,49

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného
celku v rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

125

823 792,00

126

10 866,05

127

57 500,00

128

11 441,77

131

42 546,67

134

1 107 284,19

135

26 757,47

138

26 757,47

995

3 386 395,24

692

693
694
697

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu vyššieho územného
celku v rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov
verejnej správy
Výnosy samosprávy z kapitálových
transferov zo štátneho rozpočtu a od iných
subjektov verejnej správy
Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
Účtová trieda 6
celkom(065+069+074+079+083+090+100
+109+114+124)
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r.134 - r.064) (+/-)
Výsledok hospod. po zdanení r.135 (r.136, r.137) (+/-)
Kontrolné číslo súčet ( r.065 až r.138 )

Doplňujúce informácie
V roku 2014 bolo v zariadení realizovaných 21 podlimitných zákaziek podľa
§ 9 ods. 9 ZVO, ktorých hodnota bola vyššia ako 1000,00 €.

S. 33

Významne realizované aktivity a projekty
Krízové stredisko
PROJEKT PREMENY

Benefičný koncert Z lásky...

PROJEKT Nadácie Tatra banky – Naše ozajstné letné prázdniny

WORKSHOP – 6.6.2014 – Individuálne plánovanie v krízovom stredisku za aktívnej
účasti zástupcov Ú PSK – Odboru sociálneho, ÚPSVaR Oddelenia SPODaSK,
zástupcov detských domovov a zástupcov krízových stredísk PSK.

S. 34

Stretnutie detí a zamestnancov krízových stredísk Ú PSK – „Nájdi nových priateľov“

Stretnutie s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. J. Richterom

Vianoce v krízovom stredisku

Rehabilitačné stredisko
Ples priateľov

S. 35
Benefičný koncert Z lásky...

Deň kreativity

Domov sociálnych služieb
Dátum
29. 01. 2014

31. 01. 2014

Názov akcie
Piesne donských kozákov – podujatie v Dome Kultúry v Snine.
Zúčastnilo sa celkom 6 prijímateľov
Ples priateľov - RHS Snina. Zúčastnilo sa celkom 6 prijímateľov
z Osadného.
Oslava narodenín - Eva Čonková – cukráreň Cyprián v Snine.

31. 01. 2014

Prijímateľka

si

pozvala

na

oslavu

dvoch

priateľov

z radu

prijímateľov a tri zamestnankyne zariadenia.
13. 02. 2014

14. 02. 2014

Valentínsky ples – pozvanie z CSS Garden. Zúčastnilo sa celkom
6 prijímateľov.
Benefičný koncert: „Srdce z lásky“ v Dome kultúry v Snine.
Usporiadateľ: Študentská spoločnosť Make & Sell so sídlom
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v Strednej priemyselnej škole v Snine. Z CSS sa zúčastnilo 9
účinkujúcich a 11 prijímateľov ako diváci.
28. 02. 2014
02. 03. 2014

07. 03 .2014

Valne zhromaždenie OZ Rovnocení v Snine – 6 prijímatelia
Obecný úrad Osadné - oslavy sviatku MDŽ. Na oslavách vystúpili
v programom prijímatelia.
Pri príležitosti MDŽ navštívila naše zariadenie poslankyňa VUC,
Mgr. Nadežda Sirková.
CSS Zátišie: priamo v zariadení vystúpenie: kultúrny program

14. 03. 2014

varieté Samba.
Vystúpenia za zúčastnilo celkom 26 prijímateľov.
Spojená škola internátna Humenné - Školské kolo súťaže
v prednese poézie – súťažil jeden prijímateľ.

21. 03. 2014

Zároveň bola vykonaná exkurzia v škole s troma deťmi, ktoré sa
vzdelávajú

v elokovanej

triede

Špeciálnej

základnej

školy

v Humennom – detašované pracovisko Osadné. Exkurzie sa
zúčastnili aj 4 zamestnanci CSS.
30. 03. 2014

PKO Čierny orol v Prešove – benefičný koncert „Opri sa o mňa.“
Podujatia sa zúčastnilo 6 prijímateľov.
Posvätenie veľkonočnej pásky

20. 04. 2014

duchovným.

Účasť

v zariadení gréckokatolíckym

prijímateľov

na

svätení

pásky

v gréckokatolíckom kostole.
24. 04. 2014

30. 04. 2014
01. 05.

Výstava veľkonočných kraslíc v Snine v kaštieli – zúčastnilo sa jej 6
prijímateľov
Stávanie mája na námestí v Snine s folklórnym súborom Šiňava.
Zúčastnilo sa 6 prijímateľov.
Majáles v CSS – akcia pre všetkých prijímateľov.

2014
04. 05. 2014

Súťaž v rybolove na rybníku Mlynisko v Snine. Súťažilo 6
prijímateľov.
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05. 05. 2014

08. 05. 2014

11. 06. 2014
17.06. –
24.06.2014
25.06.28.06.2014
02. 07.
2014
19. 07. 2014

Kandráčovci – kultúrne vystúpenie v MsKS Snine. Tohto vystúpenia
sa zúčastnili 3 prijímatelia.
Deň kreativity – zúčastnili sa ho všetci prijímatelia + službukonajúci
personál.
Pekný deň pod kobylkou – organizovaný pre všetkých prijímateľov,
ktorí sa mohli zúčastniť.
Hotel Energetik Zemplínska Šírava – rekreačný pobyt pre 20
prijímateľov.
Domov na zámku Bystré – Česká republika – Turnaj priateľstva.
Súťažili 3 prijímatelia.
Regionálna prehliadka - Krídla túžby - ZpS a DSS Medzilaborce –
účinkovalo 5 prijímateľov
Majstrovstva sveta v zápasení v Humennom. Zúčastnilo sa 5
prijímateľov.
Cezhraničné stretnutie občanov Slovenska a Poľska - Rusínsky

27. 07. 2014

festival hudby, tanca a remesiel .

Festivalu sa zúčastnili 4

prijímatelia.
03. 08.
2014
09.08. –
12.08.2014
09.08. –
10.08.2014
09. 08. 2014

Stretnutie rodákov – Hostovice . Festivalu sa zúčastnili 2
prijímatelia.
Hotel Energetik Zemplínska Šírava – rekreačný pobyt pre 3
prijímateľov.

ZPB – návšteva prijímateľa – brat prijímateľa.
Súťaž traktorov domácej výroby

v Osadnom. Zúčastnili sa 3

prijímatelia.

10. 08. 2014

Folklórny festival v Zubnom. Zúčastnili sa 4 prijímatelia.

11. 08. 2014

RO Rybníky v Snine- kúpanie s prijímateľmi - 6 prijímateľov.
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12. 08. 2014
14.08.-

Dom kultúry Osadné - Divadlo - Na krídlach melódií. Zúčastnilo sa
40 prijímateľov.
Hotel Energetik Zemplínska Šírava – rekreačný pobyt pre 2

16.08.2014

prijímateľov.
CSS Osadné - súťaž vo varení guľášu.

28. 08. 2014

Do súťaže sa zapojili 3

šesť členné družstva : KS Snina, DSS Osadné a ZPB Osadné .
Víťazom sa stalo družstvo z KS Snina pod vedením

02.10 – 03.10.
2014

Banská Bystrica – Radničkine trhy - predajné trhy v Banskej
Bystrici. Zúčastnili sa 3 prijímatelia.

06. 10. 2014

Snina - Človek, pes a kôň – súťaž – zúčastnilo sa 7 prijímateľov.

12. 09. 2014

Opekanie pod Kobylkou. Zúčastnilo sa 14 prijímateľov.

14.10 –

Národne atletické preteky špeciálnych olympiád v Bratislave.

15.10.2014

Súťažili 3 prijímatelia CSS.

15. 10. 2014

Oslava okrúhlych 40-tych narodenín prijímateľa v ZPB.

22. 10. 2014
23. 10. 2014
23. 10. 2014

01. 11.
2014
06. 11. 2014

27. -

Azylový dom Svidník- prijímateľ zariadenia podporovaného bývania
navštívil svojho brata v azylovom dome.
Prešov - DJZ - „Krídla túžby’’ – koncertu sa zúčastnili 3 prijímatelia.
Múzeum špeciálneho školstva - Levoča – výstavy sa zúčastnili 4
prijímatelia.
Pamiatka zosnulých - pálenie sviečok na obecnom cintoríne
v Osadnom – zúčastnilo sa 5 prijímateľov.
Snina MsKS - účasť na kultúrnom vystúpení skupiny ŠČAMBA
a Andera z Košíc – zúčastnilo sa 5 prijímateľov.
Prijímateľka na návšteve v rodinnom prostredí zamestnankyne.

28.11.2014

03.12.2014

Kultúrny dom Osadné – 10. ročník Abilympiády
predstavenie – zúčastnilo sa 32 prijímateľov

+ divadelné
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05.12.2014

09.12.2014

Oslava sv. Mikuláša + vystúpenie členov skupiny Senioranka zo
Sniny – pre všetkých prijímateľov

Úrad PSK, Prešov - Vianočné trhy
Športová hala Snina – vystúpenie speváčky Lucie Bílej – „Biele

15.12.2014

Vianoce Lucie Bílej“

Spojená škola internátna Humenné - Vianočná besiedka
19.12.2014

Vianoce v Zátiší
24.12.2014

Vzdelávacie aktivity:
• Vzdelávanie pre stredný manažment – akreditované vzdelávanie /100 hodín/
„Štandardizácia kvality v sociálnych službách“
• NP DI Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému
sociálnych služieb – Vzdelávanie manažmentu /Košice/
• V rámci NP DI – Základný kurz pre všetkých pracovníkov
Pracovné cesty:
Domov na zámku - Bystré u Poličky – (ČR) – Turnaj priateľstva /partnerská
organizácia
Domov na zámku - Bystré u Poličky – (ČR) - /partnerská organizácia/
Pracovná cesta – Výmena pracovných skúseností v zariadeniach Holandsko
Deň otvorených dverí – Dom Svitania, Jakubov
Realizované projekty:
NP DI - Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych
služieb
Nadácia Tatra banka – Naše ozajstné letné prázdniny pre deti krízového strediska
Projekt PREMENY – profesionálne fotografovanie detí krízového strediska
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Priority a ciele CSS Zátišie
Pre človeka, ktorý využíva sociálne služby je výsledkom deinštitucionalizácie
sloboda zvoliť si miesto svojho bydliska a využívať miestne sociálne služby
podieľať sa na živote spoločnosti a zastávať bežné spoločenské role – je dcérou,
synom, partnerom, kamarátom, žiakom, susedom.
V Centre sociálnych služieb Zátišie, v domove sociálnych služieb, ktorý má:
kapacitu 60 miest, je v súčasnom období :
• 37 prijímateľov s vysokou mierou podpory,
• 13 prijímateľov so strednou mierou podpory a
• 6 prijímateľov s nízkou mierou podpory.
Z uvedeného dôvodu plánujeme uskutočniť v rámci transformácie zmeny a
zriadiť:
1. Domov sociálnych služieb s kapacitou 40 miest – celoročná pobytová
forma, ktorý bude poskytovať sociálnu službu v priestoroch súčasného
domova pre prijímateľov s vysokou mierou podpory.
2. Domov sociálnych služieb s kapacitou 10 miest (rodinný typ zariadenia)
– týždenná a ambulantná forma.
3. Zariadenie podporovaného bývania v rodinnom dome s kapacitou 4
miest pre prijímateľov – mužov – celoročná pobytová forma.
4. Zariadenie podporovaného bývania v rodinnom dome s kapacitou 4
miest pre prijímateľky – ženy - celoročná pobytová forma.
5. Zariadenie podporovaného bývania v byte pre 2 prijímateľky – ženy
(samostatný byt v Snine) - celoročná pobytová forma.
Znížením počtu prijímateľov v pôvodnom domove sociálnych služieb
a zriadením nových foriem sociálnych služieb sa zvýši kvalita poskytovanej služby
a prijímateľom sa zlepšia životné podmienky. Prijímateľom so strednou a nízkou
mierou podpory bude umožnené žiť bežným spôsobom života. Stanú sa súčasťou
komunity v blízkom okolí – Snina, Pčoliné, Hostovice, Vyšná Jablonka.
Sociálnu službu bude poskytovať tím kvalifikovaných zamestnancov na základe
individuálneho prístupu a podľa špecifických potrieb prijímateľov.
Dlhodobým zámerom je poskytovať sociálnu službu formou ambulantnou
a týždennou, aby mohli prijímatelia žiť v prirodzenom prostredí so svojimi blízkymi
a postupne sa zapojiť do bežného spôsobu života.
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V súvislosti s prechodom prijímateľov do zariadenia podporovaného bývania
bude väčší priestor pre výkon sociálnej práce najmä v oblasti nadväzovania
a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou, na udržiavanie partnerských
vzťahov, určovanie životných podmienok, výber aktivít vo voľnom čase, návštev
spoločenských a kultúrnych podujatí, v oblasti rozvoja komunikačných zručností
prijímateľov, schopnosti samostatného rozhodovania sa, v zručnostiach spojených
s riešením problému v bežných každodenných činnostiach, v rozvoji jemnej a hrubej
motoriky vykonávaním rôznych činností v rámci ergoterapie, arteterapie, pri
nácviku priestorovej orientácie, pri osvojovaní si návykov spoločenského správania,
pri nácviku sebaovládania v rôznych situáciách každodenného života v oblasti
rozvoja samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosť prijímateľov sociálnej služby.
Základné princípy a ciele sociálnych služieb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predmetom záujmu pri poskytovaní sociálnej služby sú vždy prijímatelia,
ich potreby, záujmy, možnosti, dôstojnosť a práva.
Uplatňovanie individuálneho prístupu.
Spolurozhodovanie prijímateľa o priebehu poskytovania sociálnej služby.
Partnerský prístup k prijímateľom.
Prístup bez predsudkov, diskriminácie a negatívneho hodnotenia.
Poskytovanie takej miery podpory, ktorá je nevyhnutná pre potreby
prijímateľa.
Stavanie na silných stránkach prijímateľa, na tom, čo prijímateľ dokáže.
Uprednostňovanie praxe a osvojovanie si znalostí prostredníctvom prežitej
skúsenosti.
Aktívna spolupráca s rodinou a ľuďmi, ktorí sú pre prijímateľa dôležití.
Zachovávanie mlčanlivosti a diskrétnosti o citlivých a osobných
informáciách získaných od prijímateľa.
Podporovanie využívania dostupných verejných služieb v rámci komunity
Podporovanie a rozvíjanie vzťahov v miestnej komunite.
Poskytovanie sociálnej služby založenej na tímovej spolupráci.
Podporovanie odborného rastu zamestnancov.
Vytvorenie podmienok, ktoré sú totožné s podmienkami skutočného
domova.

Prostredníctvom komunitných služieb, ktoré budú zabezpečované v miestnej
komunite prispejú k lepšiemu pochopeniu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím,
ich integrácii do spoločnosti s mierou podpory, ktorú potrebujú pre ich samostatný
a plnohodnotný život.
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Kontaktné informácie
PaedDr. PhDr. Ján
Šrenkel
riaditeľ
Tel. 0907 958 190
riaditel@csszatisie.sk

Mgr. Ľudmila Výhonská
Vedúca úseku odborných
činností a priamej práce s
pss
Tel. 057/779 81 39
dss@csszatisie.sk

Informácie o CSS Zátišie
CSS Zátišie
Osadné 89
067 34 pošta Nižná Jablonka
Tel. 057/779 81 39
Fax 0907 958 190
www.csszatisie.sk

PhDr. Lucia Petrovková
Vedúca úseku odborných
činností, priamej práce
s pss a opatrení SPO
Tel. 0902 463 298
Tel. 057/762 24 52
poradca@csszatisie.sk

