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VYHODNOTENIE POSKYTOVANIA SOCIALNEJ SLUŽBY
V ROKU 2021
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
36
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.- 31.12.2021

Počet prijímateľov,
ktorým sa poskytovala
sociálna služba
Rozdelenie podľa
stupňa odkázanosti

39

Celkovo prijatí:

Úmrtie + odchod na
vl.žiadosť
Stupeň odkázanosti III.
Stupeň odkázanosti IV.

3
5
36
3

1

Počet klientov ako
uchádzačov o prijatie
do DS
C)

ÚDAJE O PERSONALNOM OBSADENÍ

Počet odborných
zamestnancov
denného stacionára od
01.01.-31.12.2021
Iní zamestnanci
(čiastočný úväzok,
dohoda o vykonaní
práce)

D)

0

6 (vedúca zariadenia, 4 opatrovateľky, 1 pracovníčka výdajne stravy)








štatutárny zástupca
supervízorka
inštruktor rozvoja pracovných zručností
opatrovateľka (MD)
účtovníčka
údržbár
upratovačka

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

Celkové príjmy

Príjem zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR
Príjem z rozpočtu obce
Úhrada za stravné od klientov + vratná réžia za stravu
Iné príjmy (príjem zo zálohových platieb za energie)

Z toho:

Prevádzkové
výdavky

Z toho:

Mzdové
výdavky

Celkové výdavky

E)

Mzdy a náhrady mzdy zamestnancov
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)
služby – rozvoz jedla, školenia, telesná pohoda
stravné
Iné prevádzkové náklady (čistiace prostriedky, telefón
materiál, prac. oblečenie, atď)

125168,58
90081,37
1848,67
31238,54
2000
125168,58
65343,48
25351,06
2339,53
1738,13
27329,85
3066,53

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 2021 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 rozvoja pracovných
zručností. Činnosti a aktivity klientov v rámci pracovnej terapie sú upravené
v Pláne práce inštruktora pracovnej terapie v Dennom stacionári Koškovce na rok
2021. 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.
2021, jednotlivé činnosti boli plánované mesačne, no predovšetkým boli
prispôsobované individuálnym potrebám a požiadavkám prijímateľov sociálnych
služieb. Opatrovateľky, ktoré mali na starosti jednotlivé formy terapií (biblioterapia,
muzikoterapia, ergoterapia a kinezioterapia) motivovali klientov k činnosti tak, aby
ich práca bola zmysluplná, kreatívna a prínosná.
Konkrétne činnosti sú zapísané v Denných záznamoch pracovnej terapie
a záujmovej činnosti.
Aj rok 2021 bol poznačný situáciou v súvislosti s COVID-19. V tejto súvislosti sme
sa riadili usmerneniami MPSVaR, najmä Pandemickým plánom. V jari začala druhá
vlna pandémie, po lete tretia. Denný stacionár sa i naďalej riadil Krízovým plánom
Denného stasionára.. Seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom obce sme
poskytovali sociálne poradenstvo a sociálnu starostlivosť v domácom prostredí robili im nákupy, donášali lieky a stravu, zabezpečovali doprovod na lekárske
ošetrenie.
Medzi druhou a treťou vlnou sa počas letných mesiacov poskytovala sociálna služba
v štandardnom režime. S klientmi sme sa starali o areál zariadenia - kosili,
revitavizovali okrasnú záhradku, robili dekorácie, ktoré sa používali na estetizáciu
zariadenia.
V jesennom období klienti veľmi radi (po aktivite z minulého roka) tvorili náhrobné
dekorácié z prírodnín a v mesiacoch november a december každý deň piekli
vianočné oblátky pre všetkých obyvateľov obce Koškovce.
Počas návštevy zariadenia klienti aj zamestnanci dodržiavali nariadené
epidemiologické usmernenia - nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, odstupy. Hygienické
opatrenia v zariadení boli zmenené s dôrazom na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
kľučiek a sociálnych zariadení.
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Fotodokumentácia
Púť k novovysvetenej kaplnke pri Krosnej

Ergoterapeutická činnosť

Letná opakačka

Pečenie vianočných oblátok pre občanov obce

Vypracovala

PhDr. Martina Panocová, osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby

Dátum

14.1.2022

Podpis
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