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1. Identifikácia poskytovateľa sociálnych služieb
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Právna forma:
Zriaďovateľ:
Bankové spojenie:

Centrum sociálnych služieb Zátišie
Snina, Československej armády 1594/5, 069 01 Snina
PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, riaditeľ CSS
rozpočtová organizácia
Prešovský samosprávny kraj
SK63 8180 0000 0070 0051 1742, Štátna pokladnica

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.
Vznik zariadenia a registrácia
Oficiálnym dátumom vzniku zariadenia je 10. júl 1961, kedy sa slávnostne otvorila
prevádzka v Osadnom. Od 01. januára 2004 bola k Domovu sociálnych služieb v Osadnom
pričlenená organizačná jednotka – Spojené zariadenie sociálnych služieb „Nádej,“ ktorá
poskytovala svoje služby v meste Snina.
Na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja číslo
3122/2011/ORSZ-036 zo dňa 16. decembra 2011 s účinnosťou od 01. januára 2012 bolo zriadené
Centrum sociálnych služieb Zátišie so sídlom v Osadnom. S účinnosťou od
01. 01. 2016
na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja došlo k zmene sídla
organizácie. Zariadenie má svoje sídlo v Snine, Ul. Československej armády č. 1594/5.
Centrum sociálnych služieb Zátišie (ďalej len CSS) je právnickou osobou zapísanou do
registra poskytovateľov sociálnych služieb dňom 02. 10. 2009 pod číslom 114, ako poskytovateľ
sociálnej služby podľa § 12 ods. 1 písm. c) 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. Od zápisu do registra došlo v poskytovaní sociálnych služieb
k viacerým zmenám, ktoré sú v registri postupne uvedené.
V roku 2019 poskytovalo CSS svoje služby v nasledovných zariadeniach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domov sociálnych služieb, Osadné 89
Zariadenie podporovaného bývania, Osadné 149
Zariadenie podporovaného bývania, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5
Rehabilitačné stredisko, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5
Služba včasnej intervencie, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5
Špecializované sociálne poradenstvo, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5
Podpora samostatného bývania, Osadné 89 a Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5

2. Prehľad a plnenie poskytovaných sociálnych služieb
2.1 Sociálne služby poskytované v CSS Zátišie v Osadnom
Domov sociálnych služieb, Osadné 89
V domove sociálnych služieb poskytuje zariadenie sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3
zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe,
ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách.
CSS v domove sociálnych služieb:
a)
b)
c)
-

poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálnu rehabilitáciu,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie, a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,
zabezpečuje
rozvoj pracovných zručností,
záujmovú činnosť,
utvára podmienky na
vzdelávanie,
úschovu cenných vecí.

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť. Zariadenie je
koedukačné s kapacitou 60 miest. Poskytuje pobytovú sociálnu službu celoročnú.
CSS vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje
vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom
zákonom o sociálnych službách.
Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje
alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo
zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona
o
sociálnych službách.
Sociálna služba v domove sociálnych služieb je poskytovaná v prevádzkovej budove.
Súčasťou budovy je stravovacia prevádzka, ktorá sa nachádza v suteréne. Pozostáva z kuchyne,
skladovacích priestorov, jedálne pre zamestnancov a zo zariadenia pre osobnú hygienu
zamestnankýň kuchyne.
Prevádzková budova je dvojpodlažná s podkrovím.

K domovu sociálnych služieb ďalej patrí:

-

administratívna budova,

-

hospodárska budova,

-

plechový sklad palív,

-

dielňa ergoterapie.

V administratívnej budove sa na poschodí nachádzajú tieto miestnosti: kancelária riaditeľa,
kancelárie vedúcich zamestnancov a nimi riadených zamestnancov. Na prízemí budovy sú
miestnosti pre ergoterapiu a sociálnu rehabilitáciu. V priestoroch suterénu budovy je práčovňa
a kotolňa na tuhé palivo.
V hospodárskej budove sa nachádza garáž služobného motorového vozidla a tri sklady
majetku na vyradenie.
Plechový sklad palív slúži na uskladnenie a dosušovanie drevnej hmoty, ktorá sa používa
na vykurovanie.
Stolárska dielňa pozostáva z troch miestností, a to: dve dielne a miestnosť pre inštruktora
sociálnej rehabilitácie Nachádza sa tu aj zariadenie pre osobnú hygienu.
Zariadenie podporovaného bývania, Osadné č. 149
V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba 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 k zákonu o sociálnych
službách a je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
CSS v zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu:
a)
-

poskytuje:
ubytovanie,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b)
-

utvára podmienky na:
prípravu stravy,
upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

c) vykonáva sociálnu rehabilitáciu.

CSS zabezpečuje v zariadení podporovaného bývania (ďalej len ZPB) 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 a na dohľad.
Kapacita zariadenia je 6 miest. Poskytuje sa tu pobytová sociálna službu celoročná pre
mužov.
CSS vykonáva v ZPB odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje
vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom
zákonom o sociálnych službách.

Zariadenie podporovaného bývania je samostatný dom v areáli CSS Zátišie v Osadnom.
Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii dve izby, kuchyňu s jedálenským kútom,
kuchynskou linkou, nerezovou chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou rúrou
a nerezovým digestorom. Majú tiež miestnosť pre uskladnenie potravín a zariadenie pre osobnú
hygienu.

2.2 Sociálne služby poskytované v CSS Zátišie v Snine
Rehabilitačné stredisko, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina
Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím pre 12 prijímateľov sociálnej služby.
Ide o sociálnu službu, ktorej zámerom a cieľom je zabezpečovanie sociálnej služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie s reagovaním na potreby, aktivizáciu, integráciu, inklúziu
a podporu samostatnosti prijímateľov sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím.
V rehabilitačnom stredisku sa vykonávajú:
a) odborné činnosti,
b) obslužné činnosti a ďalšie činnosti,
poskytuje sa:
a) sociálne poradenstvo,
b) sociálna rehabilitácia,
c) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
d) poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch,
utvárajú sa podmienky na zabezpečovanie záujmovej činnosti a fyzioterapie.
Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný program sociálnej rehabilitácie
a individuálny plán v spolupráci s rodičmi prípadne rodinnými príslušníkmi prijímateľov.
Individuálnym plánovaním zabezpečujeme to, že prijímateľovi je poskytovaná taká miera
podpory, aby mohol v čo najväčšej miere rozhodovať o svojom živote i to, aby individuálny plán
reagoval na individuálne určené potreby a osobné ciele prijímateľa prístupom zameraným na
človeka.
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálnu službu maloletému
nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú
starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v
záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti:
a) poskytuje sa:
1. sociálne poradenstvo,

2. ubytovanie na určitý čas,
3. stravovanie,
4. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
b) zabezpečuje sa záujmová činnosť.
Ide o pobytovú sociálnu službu s kapacitou 2 maloleté deti.
Za vážne dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá
má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo za
pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä:
• choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov alebo
fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu,
• pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu,
• narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne
v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí,
• nástup do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje výchova, pomoc pri príprave na
školské vyučovanie a sprievod.
Cieľovou skupinou sú maloleté nezaopatrené deti, o ktoré sa nemôžu dočasne - určitý
čas starať rodičia, príbuzní, prípadne iné fyzické osoby, ktoré majú dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

V rámci služby dočasnej starostlivosti sa poskytuje deťom komplexná starostlivosť:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ubytovanie na určitý čas,
celodenné stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
základné sociálne poradenstvo,
špecializované sociálne poradenstvo,
adaptácia dieťaťa na nové podmienky,
výchova a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
podpora vývinu dieťaťa,
rozvoj potenciálu dieťaťa do maximálnej možnej miery,
psychologická pomoc,
pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov,
zdravotná starostlivosti v prípade potreby,
sprevádzanie dieťaťa.

Služba včasnej intervencie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina

Včasná intervencia je sociálna služba pre rodiny s deťmi od 0 do 7 rokov, ak je vývoj
dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Je poskytovaná bezplatne prostredníctvom
poradcov, ktorí majú skúsenosti v oblasti sociálnej problematiky, psychológie a fyzioterapie.
Naším poslaním je zvyšovať kvalitu života rodín prostredníctvom včasnej podpory
poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od najranejšieho veku formou
komplexných služieb.
Službu včasnej intervencie sa realizuje:
• terénnou formou v rodine dieťaťa,
• ambulantnou formou.
V rámci služby včasnej intervencie má terénna forma prednosť pred ambulantnou
sociálnou službou. Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne
nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytujeme ambulantnú formu.
Poskytuje sa:
• špecializované sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia.
Vykonáva sa:
• stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
• preventívna aktivita.
V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva aj komunitná rehabilitácia.
Kapacita pre službu včasnej intervencie je 5 prijímateľov sociálnej služby.
Pri poskytovaní služieb včasnej intervencie sa uplatňujú tieto zásady:
• Rodina je najlepším miestom pre optimálny vývin dieťaťa.
• Každé dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo na odbornú starostlivosť, ktorá
komplexne rozvíja jeho potenciál už od narodenia.
• Rodičia sú rovnocennými partnermi tímu odborníkov včasnej intervencie.
Špecializované sociálne poradenstvo, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina
Akreditácia na vykonávanie odbornej činnosti – špecializované sociálne poradenstvo bola
udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia sociálnej
a rodinnej politiky, ako príslušný orgán podľa § 79 ods. 1písm. g) druhého bodu zákona 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
o sociálnych službách“) na základe § 88, 89, 90 ods. 1, 2 a § 91 ods. 3 zákona o sociálnych
službách a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.
Cieľová skupina špecializovaného sociálneho poradenstva:
• osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, telesné
a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci,
• deti a mládež marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičia, prípadne ich rodinní
príslušníci.

Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ako samostatná bezplatná sociálna
služba pre občanov mesta Snina a širšieho okolia.

2.4 Skladba prijímateľov sociálnej služby
Tab. č. 1 Prehľad pohybu prijímateľov sociálnej služby
Skončené
Počet
Prijatí
Zomrelí
Zariadenie (druh sociálnej
poskytovanie
k
služby)

Počet
k
31. 12. 2019

služby

01. 01. 2019

Domov sociálnych služieb

55

6

10

0

51

Zariadenie podporovaného
bývania Osadné

6

0

0

0

6

Zariadenie podporovaného
bývania Snina

0

6

1

0

5

Rehabilitačné stredisko

11

0

2

0

9

Zariadenie dočasnej
starostlivosti o deti

0

0

0

0

Služba včasnej intervencie

11

6

6

11

Podpora samostatného
bývania

1

0

1

0

Tab. č. 2 Štruktúra prijímateľov sociálnej služby
Zariadenie (druh sociálnej služby) MUŽI/chlapci
ŽENY/dievčatá

0

SPOLU

Domov sociálnych služieb

34

17

51

Zariadenie podporovaného
bývania Osadné

6

0

6

Zariadenie podporovaného
bývania Snina

0

6

6

Rehabilitačné stredisko

5

4

9

Zariadenie dočasnej starostlivosti
o deti

0

0

0

Služba včasnej intervencie

8

3

11

Podpora samostatného bývania

1

0

0

Tab. č. 3 Počet prijímateľov podľa stupňa odkázanosti

Zariadenie
(druh sociálnej služby)

Stupeň odkázanosti
I.

II.

III.

IV.

Domov sociálnych služieb
Zariadenie podporovaného
bývania, Osadné

V.

VI.

1

50

1

5

Zariadenie podporovaného
bývania, Snina

5

Rehabilitačné stredisko

9

Tab. č. 4 Štruktúra prijímateľov sociálnej služby DSS podľa veku
DSS
Vekové zloženie
Počet pss
19-29 rokov

13

30-39 rokov

24

40-59 rokov

14

Tab. č. 5 Štruktúra prijímateľov sociálnej služby ZPB podľa veku (Osadné)
ZPB

Vekové zloženie

Počet pss

30-39 rokov

1

40-59 rokov

5

Tab. č. 6 Štruktúra prijímateľov sociálnej služby ZPB podľa veku (Snina)
ZPB
Vekové zloženie
Počet pss
19 – 29 rokov

1

30-39 rokov

4

40-59 rokov
Tab. č. 7 Štruktúra prijímateľov sociálnej služby RhS podľa veku
RhS
Vekové zloženie
Počet pss
6-9 rokov

1

10-14 rokov

0

15-18 rokov

0

19-29 rokov

4

30-39 rokov

3

40-59 rokov

1

Tab. č. 8 Štruktúra detí SVI podľa veku

VI

Vekové zloženie

Počet detí

0-1 rokov

1

2- 3 rokov

2

4-5 rokov

5

6-7 rokov

3

Tab. č. 9 Štruktúra detí ZDSoD podľa veku
ZDSoD

Vekové zloženie

Počet detí

0-3 rokov

0

4- 5 rokov

0

6-9 rokov

0

10–14 rokov

0

15-18 rokov

0

Tab. č. 10 Štruktúra prijímateľov sociálnej služby PSB podľa veku
PSB
Vekové zloženie
Počet pss
30-39 rokov

1

Tab. č. 11 Počet prijímateľov podľa miery podpory
Zariadenie
(druh sociálnej služby)

Miera podpory
Bez
podpory

Dohľad

Inštruktáž

Čiastočná
pomoc
s činnosťou

Úplná
pomoc
s činnosťou

Spolu

Domov sociálnych služieb

2

0

9

17

23

51

Zariadenie
podporovaného bývania
Osadné

3

2

1

Zariadenie
podporovaného bývania
Snina

0

1

3

1

1

1

3

Rehabilitačné stredisko

2.5 Poskytované odborné činnosti

6

5

4

9

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.
Zariadenie umožňuje prijímateľom, na základe ich prejaveného záujmu, stretnutia
s rodinou a priateľmi, ako aj pobyty prijímateľov sociálnej služby v rodinnom prostredí.
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.
Miesto výkonu odbornej činnosti je Snina, Ul. Československej armády 1594/5.
Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú:
• osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, telesné
a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci,
• 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 a širšieho okolia.
Informáciami, rozhovorom a inými poradenskými metódami, ktoré využívame pri
poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva, pomáhame prijímateľom sociálnej služby
pri riešení ich nepriaznivých sociálnych situácií tak, aby mobilizáciou svojich možností
a schopností dokázali riešiť problémy, ktoré majú, prípadne aby predchádzali problémom, ktoré
môžu nastať.
Pri výkone špecializovaného sociálneho poradenstva vždy vychádzame z konkrétnych
špecifických potrieb a problémov každého prijímateľa.
Najzávažnejšími problémami, s ktorými sa stretávame pri výkone poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva je:
informačný servis rodinám – sprostredkovanie informácií o rôznych formách
terapií, služieb a možností podpory rodiny a dieťaťa,
vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov a odborných pracovísk,
konzultovanie výberu, vhodnosti, kombinácií i intenzity množstva ponúkaných
terapií,
podpora rodine od obdobia zistenia vývinového rizika dieťaťa,
podpora vnútorných zdrojov rodiny a kompetentnosť rodičov rozumieť vlastnému
dieťaťu,
podpora pri koordinácii a kooperácií rôznych foriem služieb a terapií pre rodinu
a dieťa,

-

-

poskytovanie
informácií
o kompenzačných
príspevkov
a pomôckach
poskytovaných ÚPSVaR, o predĺženej rodičovskej dovolenke, o sociálnych
dávkach pre rodinu a dieťa,
poskytovanie informácií o vývine a o potrebách dieťaťa v závislosti od veku, typu
a stupňa zdravotného postihnutia,
podpora pri porozumení, spracovávaní a koordinácií informácií jednotlivých
odborníkov participujúcich na starostlivosť o dieťa a rodinu,
zhoršenie ekonomickej situácie rodiny dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím
pri strate zamestnania jedného z rodičov,
krízová situácia v rodine – strata bývania, alkoholová závislosť (dopad na rodinu
a deti, spoluzávislosť v rodine s členom závislým na alkohole),
zamestnanie osôb marginalizovanej rómskej komunity,
inklúzia dieťaťa s poruchami autistického spektra do spoločnosti a kruhu priateľov,
podpora rodiny pri komunikácii a porozumení s odborníkmi a úradmi.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sme využívali aj klubovú formu – Klub
svojpomoci a vzájomnej pomoci, konkrétne 1 stretnutie.
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.

Rozvoj pracovných zručností
Rozvoj pracovných zručností je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností
prijímateľov sociálnej služby pri vykonávaní aktivít pod odborným vedením na účel obnovy,

udržania alebo rozvoja ich fyzických, mentálnych a pracovných schopností i začlenenia do
spoločnosti.
Preventívna aktivita
Preventívnu aktivitu zameriavame na predchádzanie rizikovému správaniu i situácií
prijímateľov sociálnej služby, rodiny alebo komunity a na ich prekonávanie alebo riešenie.
Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím
Stimuláciou komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa zameriavame na
vykonávanie postupov a techník, ktoré podporujú psychomotorický vývoj dieťaťa, rozvoj
komunikácie a adaptáciu dieťaťa na okolité prostredie v súlade s jeho individuálnymi potrebami
a schopnosťami, ktorú zameriavame na posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa v oblasti
starostlivosti o neho.
Stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím vykonávame na
základe bio-psycho-sociálneho modelu podpory a pomoci dieťaťu a jeho rodine.

2.6 Poskytované obslužné a ďalšie činnosti
Stravovanie v DSS
Stravovacia prevádzka pripravuje pre prijímateľov sociálnej služby stravu racionálnu
a stravu mixovanú podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny
lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom CSS Zátišie. Členmi komisie sú aj
zástupcovia prijímateľov sociálnej služby. Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste
v jedálňach. Celodenná racionálna a mixovaná strava prijímateľov sociálnej služby pozostáva z:
raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere.
Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť vybrať si obed z dvoch ponúkaných jedál.
Stravujú sa v jedálňach. Imobilným prijímateľom je strava podávaná na izbách.
Ubytovanie v DSS
V Centre sociálnych služieb Zátišie, v domove sociálnych služieb, sa poskytuje celoročná
sociálna služba pobytová, ktorej súčasťou je ubytovanie.
Ubytovanie sa poskytuje v obytných miestnostiach s príslušenstvom. K dispozícii majú
prijímatelia aj spoločné priestory vybavené potrebným zariadením a nábytkom.
Základné vybavenie obytných miestností je lôžko, spoločný stôl, stolička pre každého
ubytovaného, skriňa, nástenný vešiak, nočný stolík, matrac, poduška a obliečka, prikrývka
a obliečka, plachta, nádoba na odpadky.
V denných miestnostiach, spoločenskej miestnosti a v jedálni majú prijímatelia možnosť
sledovať televízor, počúvať rádio, zaoberať sa činnosťami podľa vlastného záujmu.
Na prvom poschodí a v podkroví majú prijímatelia k dispozícii kuchynky vybavené
chladničkou, mikrovlnou rúrou, varnou kanvicou.
Pre imobilných obyvateľov je ubytovanie zabezpečené na prvom poschodí. Súčasťou
ubytovacieho priestoru je samostatná kúpeľňa s hydromasážnou vaňou a WC.
Na prvom poschodí sa nachádza aj ubytovacia bunka pre šiestich prijímateľov – mužov.
K dispozícii majú dve izby. Súčasťou ubytovacej bunky je hygienické zariadenie a to: vaňa,
sprchovací kút a WC.

Na druhom poschodí sú ubytovaní muži v šiestich izbách. Na zabezpečenie hygieny majú
k dispozícii zrekonštruované kúpeľne a WC.
V podkroví sú ubytované ženy v jedno, dvoj, trojposteľových a štvorposteľových, izbách.
Majú možnosť využiť samostatné hygienické zariadenia – kúpeľňu, sprchovací kút, WC.
Prijímatelia sociálnej služby si môžu zútulniť priestory a obytné miestnosti výzdobou
podľa želania a aj z vlastnej činnosti – obrázky, výšivky, výkresy, keramické výrobky, koberčeky.

Stravovanie v ZPB Osadné
V zariadení podporovaného sú vytvorené podmienky na prípravu stravy. Prijímatelia si
stravu pripravujú sami prípadne pod dohľadom inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Prijímatelia
majú možnosť odobrať si stravu od iného dodávateľa stravy.

Stravovanie v ZPB Snina
V zariadení podporovaného sú vytvorené podmienky na prípravu stravy. Prijímateľky si
stravu pripravujú sami prípadne pod dohľadom inštruktoriek sociálnej rehabilitácie, prípadne majú
možnosť stravovania podľa vlastného výberu – reštaurácia, jedáleň a iné.
Ubytovanie v ZPB Osadné
Zariadenie podporovaného bývania sa nachádza v areáli CSS v Osadnom. Sociálna služba
sa poskytuje v zariadení rodinného typu. Prijímatelia sú ubytovaní v dvoch izbách. V každej izbe
sú vytvorené podmienky pre ubytovanie troch prijímateľov. K dispozícii majú zariadenie pre
osobnú hygienu (WC, kúpeľňa, umývadlá), sklad, kuchyňu s kuchynskou linkou, nerezovou
chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou rúrou a nerezovým digestorom. Súčasťou
kuchyne je jedálenský kút vybavený nábytkom pre stolovanie a sledovanie televízie.

Ubytovanie v ZPB Snina
Priestory zariadenia podporovaného bývania, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 sa
nachádzajú na III. podlaží – poschodí, ktoré je murované. Dispozične pozostáva z chodby, 4 izieb
pre prijímateľov sociálnej služby, spoločenskej miestnosti – obývačky, kuchyne s kuchynskou
linkou, chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou rúrou, predsiene s chodbou,
zariadenia pre osobnú hygienu (WC, sprchovacie kúty, umývadlá).
Základné vybavenie izby prijímateliek sociálnej služby ZPB pozostáva zo stáleho lôžka,
spoločného stola so stoličkou pre každú prijímateľku, dvojdielnej skrine, nástenného vešiaka,
nočného stolíka a nádoby na odpadky.

Ďalšie činnosti
Úschova cenných vecí
Centrum sociálnych služieb Zátišie utvára podmienky na úschovu cenných vecí
a prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek, osobných účtov a peňažnej
hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do CSS alebo počas poskytovania
sociálnej služby v CSS, na základe zmluvy o úschove. CSS vedie evidenciu uzatvorených zmlúv
o úschove. Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme CSS do
úschovy na žiadosť zákonného zástupcu občana (opatrovníka).

Osobné vybavenie
Osobné vybavenie – osobné šatstvo, osobná obuv, hygienické potreby, školské potreby
a iné veci osobnej potreby pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí si osobné vybavenie nemôžu
zabezpečiť sami ani s pomocou rodiny, zabezpečuje CSS z finančných prostriedkov pridelených
PSK v Prešove na základe schváleného normatívu.
Osobné vybavenie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú svoj príjem – dôchodok,
dávku v hmotnej núdzi, mzdu za vykonanú prácu, zabezpečuje CSS z príjmu prijímateľa sociálnej
služby taktiež podľa schváleného normatívu, podľa potreby a na žiadosť prijímateľa. Prijímatelia
sociálnej služby majú možnosť zakúpiť si osobné vybavenie aj sami, podľa vlastného výberu.
Všetky veci, ktoré si prijímateľ prinesie do zariadenia, veci zakúpené z úspor, z dôchodku, či iného
príjmu sú majetkom prijímateľa a sú evidované na jeho karte.

Preprava
CSS zabezpečuje v prípade potreby a na žiadosť prijímateľov sociálnej služby aj prepravu
prijímateľov a sprievod pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, pri vykonávaní
individuálnych nákupov, pri vykonávaní návštev v rodinách a u príbuzných. Za zabezpečenie
prepravy si prijímateľ platí úhradu v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja, podľa
Smernice o spôsobe určenia výšky úhrady za prepravu a v súlade so zákonom o cenách.

2.7 Aktivizácia a voľnočasové aktivity
Snoezelen
Biela multisenzorická miestnosť snoezelen je zameraná na rozvoj hmatu, sluchu, čuchu
a zraku. Využíva sa na voľné a pohodové aktivity, relaxáciu, aromaterapiu, masáže, ale tiež na
rozvoj koncentrácie pozornosti, zníženie napätia a agresie vďaka svojej upokojujúcej bielej farbe
a málo rušivým podnetom. Naopak pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí potrebujú viacnásobnú
stimuláciu je možné použiť rôzne pomôcky a zariadenia, ktoré v bielej miestnosti vytvoria
dostatočne stimulujúce prostredie pre všetky zmysly.
Biela multisenzorická miestnosť snoezelen v CSS Zátišie v Snine je
vybavená
bublinkovým valcom – farebný vodný stĺp s bublinkami vytvárajúcimi vibrácie, vodnou
posteľou, hojdacím kreslom v tvare padajúceho listu vznášajúceho sa vo vzduchu, polohovacími
vakmi, vankúšmi, dekami, hviezdnym nebom – svetielkami s priesvitnou jemnou látkou
upevnenou na strope, CD prehrávačom s reproduktormi, projektorom s obrázkami (podmorský
svet, pláž a more, lúka, vodopád), ďalšími pomôckami na relaxáciu a stimuláciu zmyslov
(hmatové pomôcky, pierka, jemné látky, vlna, kožušina, penové špongie, masážne loptičky, kefky

a pod.), látkami s rôznymi vôňami, vonnými olejmi a soľou (levanduľa, vanilka, borovica,
citrónová tráva a iné).

Voľnočasové aktivity
25. 03. 2019 – Adaptácia prijímateliek na novú sociálnu službu Zariadenie podporovaného
bývania v Snine

27. 03. 2019 – Integrácia s gráciou – V. ročník festivalu dramatickej tvorivosti, Vranov nad Topľou

09. 04. 2020 – Aj rodič je dôležitý...stretnutie s psychologičkou Mgr. Henrietou SochovouBoruchovou na tému – ako predchádzať syndrómu vyhorenia rodičov detí so zdravotným
postihnutím
31. 03. 2019 – Opri sa o mňa – benefičný koncert benefičnom koncerte pre osoby s mentálnym
postihnutím a zdravotne znevýhodnených, Prešov

31. 04. 2019 – 7. Ročník Podvihorlatskej palety – „Nech kvitnú kvety nádeje“ – za podpory
Spoločnosti klinickej onkológie, Humenné

02. 05. 2020 – Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike v spolupráci
s partnerskou organizáciou Domov na zámku, Bystré a Ú PSK – Odborom sociálnych vecí
a rodiny – neformálny workshop

31. – 12. 06. 2019 – Prvá spoločná dovolenka, Vinianske jazero

18.- 19. 06. 2019 – Turnaj priateľstva – 9. Ročník – Domov na zámku, Bystré

31. 07. 2019 – Projekt občianskeho združenia Rovnocenní s názvom „Oxygenoterapiou
k lepšej kvalite života detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením“ podporila Nadácia Bel

Foundation, Francúzsko sumou 4076,- EUR pre prijímateľov sociálnej služby CSS
Zátišie

12. 11. 2019 – Deň PSK – Deň otvorených dverí CSS Zátišie

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľník je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech
činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, ale môže získať osobnostný a profesionálny rast,
dobrý pocit, nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Činnosti, ktoré môžu dobrovoľníci v CSS Zátišie v Snine a v Osadnom vykonávať:
•
•
•
•
•

individuálna podpora pre konkrétnych ľudí – špecifické potreby a záujmy človeka
s ťažkým zdravotným postihnutím,
tráviť s nimi voľný čas – rozprávať sa s nimi, vypočuť si ich, nájsť si priateľov mimo
zariadenia,
pomôcť k samostatnosti ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím,
sprevádzať ich pri činnostiach, ktoré títo ľudia nedokážu realizovať samostatne – napr. ísť
do kina, do kaviarne, orientovať sa v meste a pod.,
pomôcť pri organizovaní voľnočasových aktivít pre ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím a zapájať ich do spoločnosti– napr. projekty, výlety a pod.
Pri ukončení spolupráce vydávame osvedčenie o dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľníctvo nie je len o dávaní, ale ja o získavaní. Pri dobrovoľníckej práci má človek
možnosť stretávať sa so zaujímavými ľuďmi, obohacovať sa s nimi navzájom, získavať nové
schopnosti, zručnosti.
V roku 2019 odpracoval 1 dobrovoľník 274 hodín dobrovoľníckej činnosti – pravidelná
individuálna podpora pre prijímateľky sociálnej služby Zariadenia podporovaného bývania
v
Snine.

Aktivity s prijímateľmi sociálnej služby – Osadné
Dátum

Názov akcie

10. 01. 2019

Stavanie perinbabošky a sánkovačka

14. 01. 2019

Rusnácky novoročný ples

13. 02. 2019

Pečenie šišiek na fašiangovú zábavu

14. 02. 2019

Fašiangová zábava

31. 03. 2019

Hudobno – kultúrne podujatie v Prešove „ Opri sa o mňa“

03. 04. 2019

Výstava Veľkonočných trhov v Prešove

9.04.- 10.04.2019

Brigáda s prijímateľmi v zariadení a jeho okolí

16. 04. 2019

Výstava veľkonočných kraslíc v Humennom

17. 04. 2019

Brigáda s prijímateľmi v zariadení a jeho okolí

21. 04. 2019

Svätenie veľkonočnej pásky v Gréckokatolíckom kostole

01.05.- 04.05.2019

Návšteva z Českej republiky – priateľov z Bystrého

02. 05. 2019

Neformálny „ Workshop“ -

09. 06. 2019

Návšteva v rodinnom prostredí: Jasov, Krásnohorské Podhradie

16. 06. 2019

Kultúrneho podujatie – Dobrý festival 2019 v Prešove

17.06. – 19.06.2019

Turnaj priateľstva – účasť na športovom podujatí – DNZ Bystré

22. 06. 2019

Filmové predstavenie a posedenie v cukrárni

26. 06. 2019

Športové dopoludnie

03. 07. 2019

Športové dopoludnie spojené s opekaním

13. 07. 2019

Motorkári v Osadnom

07. 08. 2019

Thermalpark na Zemplínskej Šírave

28. 08. 2019

Lokálny koncert „Krídla túžby“ v Továrnom

27.08 – 31.08.2019

Návšteva v ČR DNZ Bystré – otvorenie nových služieb

05. 09. 2019

Spoločná turistika na Balnicu

15. 09. 2019

Poznávací výlet v ZOO Košice

22. 09. 2019

Aktivita „Človek, pes a kôň“

24. 09. 2019

Slávnostný ceremoniál – Odhalenia sochy vojaka Červenej armády v Osadnom

24. 10. 2019

Slávnostná prehliadka v DJZ v Prešove „Krídla túžby“

01.11.2019

Pamiatka zosnulých – zapálenie sviečok na hroboch zosnulých prijímateľov

04. 12. 2019

Vystúpenie Senioranky a privítanie Mikuláša

24. 12. 2019

Slávnostná štedrovečerná večera a počúvanie vianočných kolied

31. 12. 2019

Oslava Silvestra a privítanie nového roku

Rusnácky novoročný ples, 14. 01. 2019

Pečenie šišiek na fašiangovú zábavu, 13. 02. 2019

Fašiangova zábava, 14. 02. 2019

Brigáda v Osadnom, 09. 04. 2019

Výstava veľkonočných kraslíc Humenné
– Karpatská kraslica, 16. 04. 2019

Posvätenie veľkonočnej paschy
v Gréckokatolíckom kostole, 21. 04. 2019

Návšteva v rodinnom prostredí - M. Darvaš, 09. 06. 2019

Návšteva kultúrneho podujatia – Dobrý festival 2019 – Prešov, 16. 06. 2019

Turnaj priateľstva –účasť na športovom podujatí
DNZ Bystré, 17. 06. – 19. 06. 2019

Športové dopoludnie, 26. 06. 2019

Motorkári v Osadnom, 13. 07. 2019

Krídla túžby – Vranov nad Topľou, 28. 08. 2019

Návšteva v ČR – Bystré u Poličky, 27. 8. 2019 – 31. 8. 2019

Turistika na Balnicu ( Poľsko ), 05. 09. 2019

Poznávací výlet ZOO Košice, 15. 09. 2019

Človek, pes a kôň – kultúrna akcia v Snine, 22. 09. 2019

Starostlivosť o psíka - Osadné

Pamiatka zosnulých, 01. 11. 2019

Senioranka – vystúpenie, 04. 12. 2019

3. Prehľad a plnenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti
Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje pediater a 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,
• interná,
• onkologická,
• gynekologická,

•
•
•
•
•

otorinolaryngologická,
nefrologická,
kardiologická,
dermatologická,
urologická.

Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v Centre
sociálnych služieb Zátišie zabezpečovaná personálom, ktorý má na vykonávanie týchto činností
odbornú kvalifikáciu.
Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na udržanie a podporu zdravia,
rozvoj sebestačnosti, zabezpečenie dôstojného a pokojného umierania. Vykonáva ju sestra
samostatne na základe indikácie lekára, alebo v spolupráci s lekárom.
Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná formou ošetrovateľského procesu, ktorého
kroky sledujú skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti a v konečnom dôsledku spokojnosť
prijímateľa.
Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná v rozsahu 60 hod. mesačne.

4. Prehľad a plnenie personálnych štandardov
Organizačná štruktúra

Počet zamestnancov podľa zaradenia a počet odborných zamestnancov:
Celkový počet zamestnancov k 31. 12. 2019 je 58, z toho 45 odborných a 13 neodborných.
V zariadení pracuje 77,6 % odborných zamestnancov.
Vývoj priemerného platu všetkých zamestnancov v zariadení.

Priemerná prepočítaná hrubá mzda na jedného zamestnanca CSS Zátišie k 31. 12. 2019 je
výške 881,31€. V porovnaní s rokom 2018, kedy bola priemerná prepočítaná hrubá mzda
výške 833,61 €, je to nárast o 47,70 €.
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie – názov

Počet
zamestnancov

Vzdelávacia inštitúcia

Druh vzdelávania

Autizmus a zmyslové vnímanie

1

kurz

Špecializované sociálne
poradenstvo

1

3lobit
Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej
práce v spolupráci s Ú
PSK
Asociácia poskytovateľov
a podporovateľov včasnej
intervencie

Obsah a kvalita služby včasnej
intervencie podľa aktuálnych
trendov
Povinnosti mzdovej účtovníčky
pri ukončení roka 2019 a ročné
zúčtovanie preddavkov na daň
za rok 2019
Aktuálne zmeny
v programovom informačnom
systéme IS iSPIN
Novela zákona o sociálnych
službách
Problematika pohľadávok
v zariadeniach poskytujúcich
sociálne služby.
Na ceste k rozvoju dlhodobej
starostlivosti
Zvládanie agresívneho
správania u klientov so
psychiatrickou diagnózou
v sociálnych službách
Sústavné vzdelávanie
zdravotníckeho pracovníka
Sústavné vzdelávanie
zdravotníckeho pracovníka
Faktory ovplyvňujúce hojenie
rán

2

1
2

interaktívny seminár

Školenie – okrúhly
stôl

Ing. Jozef Mihal,
Michalovce

odborný seminár

Úrad PSK Prešov

odborné školenie

1

Okresný úrad Prešov

seminár

2

Košice, Inštitút
vzdelávania
veterinárnych lekárov

seminár

3

Vysoká škola
medzinárodného
podnikania ISM, Prešov

seminár

5

3P – Projekt, Prešov,
miesto konania CSS
Dúbrava

seminár

1 (7 krát)

NsP Snina, s. r. o.

vzdelávacia akcia

1 (4 krát)

NsP Snina, s. r. o.

vzdelávacia akcia

Inštitút vzdelávania
Mateja Korvína, Snina,
miesto konania CSS
Zátišie Osadné

vzdelávacia akcia

19

Vzdelávanie zamestnancov v rámci NP DI ZSS PTT
Vzdelávanie - názov
Riadenie a manažment zmien v sociálnych
službách v procese deinštitucionalizácie a
transformácie

Počet
zamestnancov

4

Vzdelávacia
inštitúcia

Druh
vzdelávania

Rada pre
poradenstvo
v sociálnej práci

Akreditované
vzdelávanie

vo
vo

Základy individuálneho plánovania a
individuálneho prístupu v sociálnych
službách v procese deinštitucionalizácie
Základy štandardizácie kvality v
sociálnych službách v procese
deinštitucionalizácie a transformácie
Tvorba transformačného plánu v procese
deinštitucionalizácie a transformácie
Aktivizácia a príprava na prácu užívateľov
sociálnych služieb v procese
deinštitucionalizácie a transformácie
sociálnych služieb - úlohy manažmentov
Podporované zamestnávanie ako súčasť
podpory v komunite

Tvorba fyzického prostredia v procese
deinštitucionalizácie

4

Rada pre
poradenstvo
v sociálnej práci

Akreditované
vzdelávanie

4

Rada pre
poradenstvo
v sociálnej práci

Akreditované
vzdelávanie

4

Rada pre
poradenstvo
v sociálnej práci

Akreditované
vzdelávanie

4

Slovenská únia
podporovaného
zamestnávania

Akreditované
vzdelávanie

4

2

Slovenská únia
podporovaného
zamestnávania
CEDA –
Výskumné
a školiace
centrum
bezbariérového
navrhovania

Akreditované
vzdelávanie

Akreditované
vzdelávanie

Supervízia

Supervíziu v CSS Zátišie realizovala v roku 2019 akreditovaná supervízorka, doc. PhDr.
Stanislava Hunyadiová, PhD.
Hlavným cieľom „Programu supervízie“ bolo dosahovať čo najvyššiu výkonnosť pri plnení
cieľov zariadenia, zabezpečovať nástroje pre motívy – pohnútky či stimuly, ako hnaciu silu pre
aktivity, vychádzajúce hlavne z vnútorných potrieb človeka.
Čiastkové ciele:
1. Dopĺňať proces deinštitucionalizácie v procese zmien o napĺňanie potrieb voči
supervízii, na ktorú sú zamestnanci zvyknutí a voči ktorej majú dôveru.
2. Vytvárať v supervízii priestor pre individualizáciu potrieb supervidovaných
a prostredníctvom techník supervízie ponúkať reflexiu, klarifikáciu nástrojov pre videnie
problémov z iného uhla, z nadhľadu.

Stretnutia v roku 2019
P. č.
Dátum
1.
27. 05. 2019
2.

27. 05. 2019

supervidovaní
4
3

Forma supervízie
Skupinová supervízia, supervízia tímu
Individuálna supervízia, riadiaca, nariadená,
rozvojová

3.

29. 10. 2019

3

4.

29. 10. 2019

6

Individuálna supervízia, riadiaca, nariadená,
rozvojová
Skupinová supervízia, supervízia tímu

Supervízia v rámci Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb –
podpora transformačných tímov
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dátum
23. 07. 2019
23. 07. 2019
20. 08. 2019
20. 08. 2019
12. 09. 2019
12. 09. 2019
31. 10. 2019
31. 10. 2019

supervidovaní
8
2
8
2
4
2
5
2

Forma supervízie
Skupinová supervízia
Individuálna supervízia
Skupinová supervízia
Individuálna supervízia
Skupinová supervízia
Individuálna supervízia
Skupinová supervízia
Individuálna supervízia

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím:
V roku 2019 sme zamestnávali 12 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
Z uvedeného počtu bolo 9 zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorých pokles schopností
vykonávať zárobkovú činnosť bol vyšší ako 40% a nižší ako 70% v porovnaní so zdravou osobou
a 3 zamestnanci boli so zdravotným postihnutím, ktorých pokles schopností vykonávať
zárobkovú činnosť bol viac ako 70% v porovnaní so zdravou osobou.
Starostlivosť o zamestnancov – príspevok na stravovanie, SF – prehľad a čerpanie SF
Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v sume 55% ceny jedla, najviac však na
každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 15 hodín
podľa osobitného predpisu (zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách). Okrem toho
zamestnávateľ poskytuje zamestnancom aj príspevok zo sociálneho fondu podľa osobitného
predpisu (zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde)
Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie:
1. Vo vlastnom stravovacom zariadení, kde cena jedla v r. 2019 bola vo výške 2,71 € (z
toho príspevok zamestnávateľa bol vo výške 1,65 € a príspevok zo SF vo výške 0,49 €)
2. V stravovacom zariadení iného zamestnávateľa – Domov pokojnej staroby, kde cena
jedla v r. 2019 bola vo výške 2,80 € (z toho príspevok zamestnávateľa bol vo výške 1,74 €
a príspevok zo SF vo výške 0,49 €)
3. Stravovanie prostredníctvom stravných poukážok, kde hodnota stravnej poukážky bola
vo výške 4,00 € (z toho príspevok zamestnávateľa bol vo výške 2,20 € a príspevok zo
sociálneho fondu bol vo výške 0,49 €).

5. Ekonomické ukazovatele poskytovania sociálnych služieb
A/ prehľad výdavkov a príjmov podľa zdrojov financovania
Finančné ukazovatele - výdavky a príjmy zariadenia k 31. 12. 2019
podľa zdrojov financovania v €
VÝDAVKY

zdroj

funkčná
klasifikácia

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Čerpanie
rozpočtu

Kapitálové výdavky
41
111

1012
1012

0.00
0.00

Kapitálové výdavky spolu:
Bežné výdavky
41

7 568.00
7 992.00

7 548.00
7 992.00

15 560.00

15 540,00

mzdy

41

1012

571 184.00

591 624.00

591624.06

odvody na mzdy

41

1012

209 690.00

214 290.00

214 290.76

cestovné

41

1012

300.00

1 531.00

1 531.60

energie

41

1012

0.00

4 009.00

4 009.48

tovary

41

1012

8 410.00

13 349.00

13 342.30

palivá, mazivá, oleje

41

1012

5 929.00

7 758.00

7 757.38

údržba a opravy

41

1012

6 120.00

8 669.00

8 668.15

služby

41

1012

29 639.00

29 261.00

29 260.87

transfery

41

1012

1 948.00

2 833.00

2 833.19

Spolu za:

41

1012

833 220.00

873 324.00

873 317.79

Bežné výdavky

46

mzdy

46

1012

0.00

0.00

0.00

odvody na mzdy

46

1012

0.00

0.00

0.00

cestovné

46

1012

0.00

0.00

0.00

energie

46

1012

53 600.00

48 477.00

48 477.01

tovary

46

1012

86 400.00

75 220.00

75 219.95

palivá, mazivá, oleje

46

1012

0.00

0.00

0.00

údržba a opravy

46

1012

0.00

0.00

0.00

služby

46

1012

0.00

12 336.00

12 336.07

transfery

46

1012

0.00

3 967.00

3 966,97

Spolu za:

46

1012

140 000.00

140 000.00

140 000.00

Bežné výdavky

72a

mzdy
odvody na mzdy
cestovné
energie

72a
72a
72a
72a

1012
1012
1012
1012

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

tovary
palivá, mazivá, oleje
údržba a opravy

72a
72a
72a

1012
1012
1012

0.00
0.00
0.00

20.00
0.00
0.00

20.00
0.00
0.00

služby
transfery

72a
72a

1012
1012

0.00
0.00

84.00
0.00

84.00
0.00

Spolu za:

72a

1012

0.00

104.00

104.00

Bežné výdavky
mzdy
odvody na mzdy

72f
72f
72f

1012
1012

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

cestovné
energie
tovary

72f
72f
72f

1012
1012
1012

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
15 579.00

0.00
0.00
15 579.07

palivá, mazivá, oleje
údržba a opravy
služby

72f
72f
72f

1012
1012
1012

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

transfery

72f

1012

0.00

0.00

0.00

Spolu za:

72f

1012

0.00

15 579.00

15 579.07

973 220.00

1 029 007.00

1 029 000.86

Bežné výdavky spolu za všetky zdroje
PRÍJMY BEŽNÉ

zdroj

príjmy za poskytnuté služby
za nájomné
príjmy z dobropisov

46
46
46

Spolu za:
príjmy za poskytnutú stravu
príjmy z darov a grantov
príjmy z darov a grantov
Spolu za:

46
72f
72a
72a
72

funkčná
klasifikácia

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Plnenie

223001
212003
292

140 000.00
0.00
0.00

140 000.00
0.00
0.00

180 439.86
1.00
656.23

223003
311
453

140 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

140 000.00
15 579.00
84.00
20.00
15 683.00

181 097.09
15 579.07
925.00
20.00
16 527.07

140 000.00

155 683.00

197 624.16

Príjmy spolu
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
funkčná klasifikácia 1012 – Centrum sociálnych služieb

B/ Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku
Názov
Pozemky

Obstarávacia cena
31.12.2018
46 909.23

Odpisy

Prírastky Úbytky 31.12.2019 31.12.2018
10,39

Zostatková hodnota
2019

31.12.2018 31.12.2019

46 919.62

46 909.23

46 919.62

Umelecké diela
a zbierky

0.00

0.00

0.00

0.00

Predmety z drahých
kovov

0.00

0.00

0.00

0.00

1 127 158.77

1 127 158.77

476 850.21

19 736.39

650 308.56

630 572.17

Stavby
Samostatné hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí

70 733.62

15 540.00

86 273.62

60 973.41

1849,94

9 760.21

23 450,27

Dopravné prostriedky

64 577.00

0.00

64 577.00

52 046.52

2 638.08

12 530.48

9 892.40

933.15

933.15

0.00

933.15

933.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pestovateľské celky
trvalých porastov
Základné stádo
a ťažné zvieratá

Drobný dlhodobý
hmotný majetok
Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
Dlhodobý hmotný
majetok spolu

4 492.75

4 492.75

4 492.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 330 354.91

594 362.89

720 441.63

711 767.61

1 314 804.52

15 550.39

24 224.41

C/ Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa
druhu poskytovanej sociálnej služby
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019
v štruktúre podľa §72 ods. 2 písm a) a ods. 5 zákona č. 448 Z.z.

Druh poskytovanej sociálnej
služby

Zariadenie
Domov
podporovaRehabilitačsociálnych
ného
né stredisko
služieb
bývania
Snina

Forma sociálnej služby

pobytová
celoročná

ambulantná

Kapacita

od 41 do
100 miest

do 40

1. Mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania vo výške,
ktorá zodpovedá výške platu a
ostatných osobných vyrovnaní
podľa osobitného predpisu
2. Poistné na verejné
zdravotné poistenie, poistné na
sociálne poistenie a povinné
príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom v rozsahu
určenom zákonom:
3. Tuzemské cestovné náhrady
:
4. Výdavky na energie, vodu a
komunikácie:
5. Výdavky na materiál okrem
reprezentačného vybavenia
interiérov:
6. Dopravné :
7. Výdavky na rutinnú a
štandardnú údržbu okrem
jednorazovej údržby objektov
alebo ich časti a riešenia
havarijných stavov:
8. Nájomné za prenájom
nehnuteľnosti, alebo inej veci
okrem dopravných
prostriedkov a špeciálnych
strojov, prístrojov, zariadení
techniky, náradia a materiálu
najviac vo výške obvyklého
nájomného...
9. Výdavky na služby :

pobytová
celoročná

Zariadenie
podporovaného
bývania
Špecializované
Osadné
sociálne
pobytová
poradenstvo/ 1
celoročná
hodina
sociálnej
služby

do 40 miest

do 40 miest

Služba
včasnej
intervencie
/ 1 hodina
sociálnej
služby

Podpora
samostatného bývania/
1 hodina
sociálnej
služby

579.53

242.67

615.91

318.47

4.29

6.54

15.00

213.54

84.81

215.26

111.31

1.49

2.31

5.22

1.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.67

34.56

75.55

29.15

0.00

0.00

0.56

89.73

24.13

88.79

23.89

0.00

0.00

1.00

8.08

5.10

11.17

4.31

1.73

0.06

0.11

9.03

5.71

12.47

4.82

1.93

0.06

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.36

27.38

28.03

13.36

0.00

0.00

0.44

10.Výdavky na bežné
transfery v rozsahu
vreckového podľa osobitného
predpisu, odstupného,
odchodného, náhrady príjmu
pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnanca
podľa osobitného predpisu :
11. Odpisy hmotného a
nehmotného majetku podľa
účtovných predpisov:
Ekonomicky oprávnené
náklady za rok 2019/1
prijímateľ sociálnej služby
/mesiac (hodina)

7.49

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.83

34.97

47.88

31.63

5.84

0.59

2.39

1 006.40

469.08

1 095.05

536.93

15.29

9.56

24.83

D/ Pohľadávky, záväzky, sponzori, dary
Pohľadávky:

Sumárny prehľad stavu pohľadávok
ÚČET

Pohľadávky k
31.12.2018

celkom
311-Odberatelia
314- Poskytnuté prevádzkové
preddavky
315-Ostatné pohľadávky
316-Pohľadávky z
nedaň.rozpočt.príjmov
317-Pohľadávky z daňových a
col.príjmov
318-Pohľadávky z nedaňových
príjmov VÚC a RO
335-Pohľadávky voči
zamestnancom
336 - Zúčtovanie s orgánmi
soc. a zdrav. poistenia
341-Daň z príjmov
342 - Ostatné priame dane
343-Daň z pridanej hodnoty
345-Ostatné dane a poplatky
371-Zúčtovanie s Európskymi
spoločenstvami
372-Transfery a ost.zúčt.so
subjet.mimo ver.správu
378-Iné pohľadávky

v tom:
v lehote po lehote
splatnost splatnost
i
i

0

31.12.2019

celkom

v tom:
v lehote po lehote
splatnost splatnost
i
i

0

v tom:
v lehote
po lehote
splatnos
splatnosti
ti

zmena
stavu k
31.12.2019

0

0

0

2040.00

2040.00

0.00

0.00

2040

2040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-52 479.36

347.66

-52 827.02

71 917.08

535.64 71 384.44

19 437.72

347.66 19 090.06

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
-277.04

0
-277.04

0
0

-50 716.40 2 110.62

-52 827.02

0
286.69

0
9.65

286.69

SPOLU:

74 243.77

2 862.33 71 381.44

Zmena stavu pohľadávok k
31.12.2018 oproti 31.12.2017 spolu:

"+"
(nárast)

1 982.38

Upustenie od vymáhania
pohľadávky
v tom v kompetencii štatutárneho
zástupcu
v tom v kompetencii predsedu
PSK

Pohľadávky k

824.58
824.58
0

"– "
(pokles)

19 447.37

56 734.06

9.65
357.31 19 090.06

v tom v kompetencii
zastupiteľstva PSK

0

KOMENTÁR

(zmena stavu pohľadávok po lehote splatnosti - pri poklese uviesť, či došlo k úhrade alebo k odpusteniu a pod., pri náraste
uviesť dôvod a či postup bol v súlade so Zásadami hosp. a nakl. s majetkom PSK):

Účet 318: Pohľadávky za poskyt. služby: 75 105.23 (74 757.57 za služby + prepravné: 347.66),
Účet 391: Opravné položky k pohľadávkam:55 667,51

Záväzky k 31. 12. 2019
Z účtovného hľadiská:
- dlhodobé: 2 931,65 €
a/ voči sociálnemu fondu – stav na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2019: 2 931,65 €
- krátkodobé: 83 474,07 €
a/ dodávatelia: 4 176,69 € – bežné dodávateľské faktúry v dobe splatnosti
b/ ostatné záväzky: 248,18 – preplatky za posk. služby
b/ zrážky z miezd: 263,97 €
c/ zamestnanci – mzdy na účet: 49 592,05 €
d/ zúčtovanie z orgánmi nemocenského poistenia: 19 906,91 €
e/ odvod dane: 6 146,77 €
d/ sponzorsky účet – stav k 31. 12. 2019: 3 139,50 €

SPONZORI – DARY
Stav na darovacom účte k 01.01.2019:
Prírastky - spoz. dary:
Úbytky: (materiál do terapií)
Stav na darovacom účte k 31.12.2019:

2 318,50 €
925,00 €
104,00 €
3 139,50
€

6. Hospodárenie a nakladanie s majetkom
Ekonomické oddelenie zabezpečovalo hospodárenie s majetkom finančnou kontrolou
a evidenciou majetku DM a majetku OE v programe ISPIN.

Na konci roka 2019 výška nehnuteľného a hnuteľného majetku predstavovala sumu 1 710
161,97 € z toho DM / 1 330 354,91 a OE / 366 294,65 €.
Krátkodobý finančný majetok t.j. pokladňa, ceniny, PHM, skladové zásoby predstavovali
k 31.12.2019 sumu 12 094,02 €.
Kapitálové výdavky v roku 2019:
Stoličkový výťah ACORN 180: 8 880,00 €,
Telefónna ústredňa Panasonic:

3 792,00 €,

Elektrický varný kotol KE 85-O: 2 868,00 €.

7. Kontrolná činnosť
Externé kontroly
Finančná kontrola č. 54/2019 Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho
kraja zameraná na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami so zameraním na príjmy,
výdavky, hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie
a zmluvné vzťahy najmä za rok 2018.
Dátum konania kontroly v čase od 04. 09. 2019 do 03. 10. 2019
Interná kontrola
V zmysle Plánu kontrol na rok 2019 boli vykonávané kontroly na všetkých pracoviskách
CSS Zátišie. Kontroly boli zamerané na úroveň poskytovania sociálnych služieb, dodržiavanie
platných predpisov, pracovnej disciplíny, plnenie pracovných povinností, dodržiavanie ľudských
práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby.

8. Vízia
VÍZIA CSS ZÁTIŠIE

Víziou zariadenia je poskytovať sociálne služby prijímateľom v prirodzenom prostredí,
Vízia vychádza aj z prebiehajúceho procesu transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych
služieb.
Hlavným cieľom zariadenia je rozvoj rôznorodých sociálnych služieb na komunitnej
úrovni, vrátane modernizácie existujúcich sociálnych služieb, poskytovanie kvalitnej
a
komplexnej sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup ku prijímateľom zariadenia,
rozvíjanie potenciálu prijímateľov v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti.
Zariadenie vytvára priestor pre sebarealizáciu prijímateľov, podporuje prijímateľov pri
socializácii, začleňovaní sa do spoločnosti, adaptácii na samostatný život v prirodzenom prostredí
(návrat do rodinného prostredia), v rozvoji komunikačných zručností, samoobslužných návykov,
pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

9. Kontakty

Telefónne čísla:
Riaditeľ CSS Zátišie

0907 958 190

CSS Zátišie Snina:

057 762 2452

CSS Zátišie Osadné:

057 779 8139

E-mailové adresy:
•
•
•
•
•
•
•
•

riaditel@csszatisie.sk
riaditel@csszatisie-sv.vucpo.sk
sekretariat@csszatisie-sv.vucpo.sk
ekonom@csszatisie-sv.vucpo.sk
poradca@csszatisie.sk
dss@csszatisie.sk
zpbsnina@csszatisie.sk
zpbosadne@csszatisie.sk

