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VYHODNOTENIE POSKYTOVANIA SOCIALNEJ SLUŽBY
V ROKU 2019
A)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Druh poskytovanej
sociálnej služby
Zriaďovateľ

Denný stacionár

Sídlo

Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Forma poskytovania
sociálnej služby
Začiatok poskytovania
sociálnej služby
Počet registrovaných
miest v zariadení
Legislatívny rámec

Ambulantná

Cieľová skupina

Poskytuje sa

Zabezpečuje sa
B)

Obec Koškovce

09.01.2017
37
Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
Povinnosť predkladania oprávnených nákladov vyplýva z § 72, ods. 20, pís. a).
Podľa § 40, ods. 1) Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v dennom
stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby ak stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je
odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
 Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 Sociálne poradenstvo
 Sociálna rehabilitácia
 Stravovanie
V DS sa poskytuje aj sociálne poradenstvo rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá
zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri
sociálnej rehabilitácii.
 rozvoj pracovných zručností
 záujmová činnosť

ÚDAJE O PRIJIMATEĽOCH SOCIALNEJ SLUŽBY od 01.1.- 31.12.2019

Počet prijímateľov,
ktorým sa poskytovala
sociálna služba
Rozdelenie podľa
stupňa odkázanosti
Počet klientov ako
uchádzačov o prijatie
do DS

37

Celkovo prijatí:

0

Úmrtie:

1 (07.10.2019)

Stupeň odkázanosti III.
Stupeň odkázanosti IV.

35
2
0
1

C)

ÚDAJE O PERSONALNOM OBSADENÍ

Počet odborných
zamestnancov
denného stacionára od
01.01.-31.12.2019
Iní zamestnanci
(čiastočný úväzok,
dohoda o vykonaní
práce)

D)

6 (vedúca zariadenia, 5 opatrovateliek)








štatutárny zástupca
supervízorka
inštruktor rozvoja pracovných zručností
pracovníčka výdajne stravy
účtovníčka
údržbár
upratovačka

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

Celkové príjmy

Z toho:

Príjem zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR
Príjem z rozpočtu obce
Iné príjmy (úhrady za stravné od klientov, vratná réžia za
stravu, nájomné priestorov)

Celkové výdavky

Stravo
vanie

Prevádzkové výdavky

Mzdové
výdavky

Z toho:

E)

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov
Odmeny pracujúcich na dohodu
Sociálne odvody platené zamestnávateľom do SP, ZP a do 2.a
3.tieho dôchodkového piliera (vrátane soc.fondu
a DDP)+nemocenská dávka
Energie (plyn, vodné a stočné, elektrina)
Interiérové vybavenie
Školenia, kurzy
Všeobecný materiál
Služby (požiarny technik, odpad zmluvný, špeciálne služby)
Nákup výpočtovej techniky
Iné prevádzkové náklady (čistiace prostriedky, telefón
materiál, pracovné oblečenie, atď)
Stravovanie klienti
Stravovanie zamestnanci
Potraviny – nákup

97756,05
63737,86
5088,26
28929,93
97756,05
57984,14
158,60
19616,08
2706,81

852,80
1119,06
10657,32
2361,24
2300

ČINNOSTI V ZARIADENÍ

Tvorba
Individuálnych plánov

Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 33 až 40 a 57 je povinný plánovať
poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov
prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu
poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za
účasti prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „individuálny plán (IP)“). Ak je
prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.
Na individuálním pláne sa v zariadení podieľajú všetci odborní zamestnanci
zariadenia. V roku 2019 sa pravidelne prehodnocovali individuálne plány u
všetkých klientov a na základe ich požiadaviek sa tvorili nové.
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Rozvoj pracovných
zručností

V zariadení pracuje na čiastočný pracovný úväzok inštruktor pracovných zručností.
Činnosti a aktivity klientov v rámci pracovnej terapie sú upravené v Pláne práce
inštruktora pracovnej terapie v Dennom stacionári Koškovce na rok 2019. Jedná
sa predovšetkým o nácvik praktických činností súvisiacich s reálnym životom –
práca v záhrade, pomoc pri úprave vonkajšieho prostredia, remeselná činnosť,
maľovanie na kameň a drevo, práca s drevom, renovácia starého nábytku, a iné.

Pracovná terapia a
Záujmová činnosť

Pracovná terapia je v zmysle zákona 448/2008 odborná činnosť na osvojenie
pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít,
pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických
schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do
spoločnosti.
V centre pozornosti je klient, ako prijímateľ sociálnej služby. Trvalo sa
zameriavame na vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúco
k posilneniu sebestačnosti a ľudskej dôstojnosti, aby sme zabraňovali sociálnemu
vylúčeniu a podporovali sociálnu rehabilitáciu.
Pracovná terapia a záujmová činnosť Denného stacionára v Koškovciach je
plánovaná, vychádzala z Ročného plánu pracovnej terapie a záujmovej činnosti r.
2019, jednotlivé činnosti boli plánované mesačne, no predovšetkým boli
prispôsobované individuálnym potrebám a požiadavkám prijímateľov sociálnych
služieb.
Konkrétne činnosti sú zapísané v Denných záznamoch pracovnej terapie
a záujmovej činnosti.
V rámci spolupráce s inými inštitúciami sa nám i tohto roku podarilo spájať
generácie formou realizácie aktivít, na ktorých sa zúčastňovali rôzne vekové
kategórie ľudí z rôznych sfér spoločenského života: deti a zamestnanci zo Základnej
školy s MŠ Koškovce, mentálne postihnuté deti a zamestnanci zo Spojenej školy
internátnej v Humennom, deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia a aktivisti
občianskeho združenia Gaštanový koník.
Okrem iných, boli v jednotlivých mesiacoch uskutočnené i nasledujúce aktivity:

Január

Február

Marec

Apríl
Máj

 Návšteva Soľnej jaskyne - relax a oddych klientov,
 ergoterapeutická činnost – práca s prírodninami, ručné práce pletenie, vyšívanie, háčkovanie), tkanie kobercov
 zdravotná prednáška z lekárne „Zdravie v zime“
 činnosti terapií podľa plánu
 beseda s policajtkou „Ochrana osobných údajov seniorov“
 tvorivé dielne v spolupráci so ZŠsMŠ Koškovce - Pálenie
Moreny
 ergoterapia – tvorba jarných dekorácií, tkanie kobercov na
krosnách
 činnosti terapií podľa plánu
 pôstne rozjímania
 oslava MDŽ – posedenie pre klientky spojené s pripomenutím si
sviatku žien
 výlet do Thermal parku na Zemplínskej Šírave – kúpanie sa a
relaxácia klientov
 činnosti terapií podľa plánu
 relaxácia v Soľnej jaskyni v Humennom
 ergoterapia - tvorba kvetinových dekorácií rôznymi technikami,
výzdoba zariadenia v jarnom šate
 činnosti terapií podľa plánu
 relaxácia v Soľnej jaskyni v Humennom
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Jún

Júl

August

September

Október

November

December

 spoločná opekačka pre klientov DS
 aktivizujúce prvky muzikoterapie a biblioterapie
 tréningy pamäte pre klientov - aktivity v oblasti posilnenia
sématickej pamäte
 údržba skalky před zariadením
 činnosti terapií podľa plánu
 Turičné slávnosti – spájanie generácií – tradičné oslavy v obci
 individuálne a skupinové cvičenia s fyzioterapeutom
 práca v záhrade - udržiavanie kvetinovej výzdoby
 činnosti terapií podľa plánu
 spoločná opekačka
 kúpanie sa v Thermal parku v Maďarsku
 hranie spoločenských a vedomostných hier
 činnosti terapií podľa plánu
 exkurzia do Humenského skanzenu a posedenie v cukrárni
 činnosti terapií podľa plánu
 práca v záhrade – okopávanie skalky, starostlivosť o zeleň
v okolí, starostlivosť o kvety
 činnosti terapií podľa plánu
 Ergoterapia - práca v kuchyni, práca v záhrade
 vedomostná hra – Milujem Slovensko – milujem Koškovce
 individuálne a skupinové cvičenia s fyzioterapeutom
 činnosti terapií podľa plánu
 „Kapustový čardáš“ - tvorivé dielne v spolupráci s OZ
Gaštanový koník Snina a ZŠsMŠ Koškovce
 Vyzdvihnutie dôležitosti a úcty k starším ľuďom - vystúpenie detí
v ZŠ s MŠ - Moja babka a dedko, príď sa pozrieť ako sa učíme
 spoločenské a vedomostné hry pre klientov – Aktivity,
 rozvíjanie komunikačných zručností a posilňovanie pamäte –
vedomostné hry
 biblioterapia - modlitba za duše v očistci… každodenná návšteva
cintorína v termíne od 01-08.11.
 ergoterapia – tvorba vianočných ozdôb, adventných vencov
 Vianočné tvorivé dielne – v spolupráci so SŠI
 Relaxácia a kúpanie sa v Thermal Parku na Zemplínskej šírave
 Tradičný vianočný stôl – obed na spôsob štedrovečernej večere
pre klientov a zamestnancov DS, rozvíjajúci spolupatričnosť a
tradičné hodnoty v regione, poďakovanie sa za uplynulý rok
 pracovná terapia – pečenie vianočného pečiva, tvorba vianočných
ikeban, tvorba vianočných ozdôb, výzdoba zariadenia

Fotodokumentácia

beseda s riaditeľkou SČK
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beseda s policajtkou

Pálenie moreny - tvorivé
dielne v spolupráci s MŠ Koškovce

Tvorivé dielne
v spolupráci so Spojenou školou internátnou (veľkonočná tématika)
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Tvorivé dielne s OZ Gaštanový
koník a ZŠ s MŠ Koškovce. Kapustový čardáš

Tvorivé dielne v spolupráci so
Spojenou školou internátnou vianočné tvorenie

Vypracovala

PhDr. Martina Panocová, osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby

Dátum

27.2.2020

Podpis
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