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ÚVOD
Naše zariadenie pre seniorov FAMILIA n.o. poskytuje svoje služby tým, ktorí vzhľadom na svoj
vek a zdravotný stav potrebujú nepretržitú opateru. Prijímateľom sociálnej služby je poskytnutá
profesionálna opatrovateľská a sociálna starostlivosť s komplexnými službami. Služby sú
poskytované celoročne, pobytovou formou.
Sociálna služba bola poskytovaná v priestoroch rodinného domu, ktorý sa nachádza v tichom a
pokojnom prostredí v blízkosti nemocnice Košice- Šaca na Maloidanskej ulici. Zariadenie pre
seniorov FAMILIA je zrekonštruovaný rodinný dom, ktorý sa nachádza v mestskej časti Košice-Šaca,
mimo hlavnej cesty sme Malá Ida (Pánsky les) - v tichom ale infraštruktúrne veľmi dobre vybavenom
prostredí. K objektu je bezproblémový prístup autom aj peši, príjazdová cesta je celoročne udržiavaná.
V blízkosti sa nachádzajú obchody, kostol aj nemocnica, ktorá je od zariadenia vzdialená len niekoľko
100m.

Predmet činnosti organizácie a 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 poskytuje odborné činnosti (opatrovateľskú starostlivosť, sociálnu
rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a pod.), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, pranie a pod.)
a ďalšie činnosti v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2.sociálne poradenstvo
3.sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5.ubytovanie
6.stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
8. osobné vybavenie
zabezpečuje sa:
- záujmová činnosť
- podľa fyzickej a mentálnej dispozície sa klienti môžu zúčastňovať pracovnej činnosti napr.
práca v záhrade, výzdoba priestorov a pod.
- možnosť zúčastňovať sa krátkych vychádzok v areáli alebo blízkom okolí
- možnosť sledovania televízie, rozhlasu
čítanie časopisov, kníh
utvárajú sa podmienky na:
- úschovu cenných vecí.
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ZpS prevezme do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti prijímateľa
sociálnej služby, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia, alebo počas starostlivosti v
ňom, a to na základe zmluvy o úschove. Na nevyhnutný čas môže ZpS prevziať do úschovy cenné
veci bez zmluvy o úschove, len ak hrozí nebezpečenstvo ich poškodenia, zničenia alebo straty.

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnej služby
Ubytovanie
Celková ubytovacia kapacita ZpS: 12 prijímateľov sociálnej služby.
V zariadení je 6 izieb z toho sú 2 jednolôžkové, 2 dvojlôžkové 2 trojlôžkové. Izby sú vybavené
účelovým nábytkom.
Vstup do izieb je bezbariérový. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu je na schodišti
zabezpečený sedací výťah.
Prízemie – 2 izby
ubytovacia kapacita - 5
1 dvojlôžková iba so sprchou a umývadlom
1 trojlôžková izba so sprchou, umývadlom a WC pre imobilných
Medziposchodie
ubytovacia kapacita - 1
1 jednolôžková izba so sprchou a umývadlom, WC pre imobilných umývadlom, spoločenská
miestnosť ( pre mobilných klientov slúži aj ako jedáleň), recepcia a stravovacia časť
(kuchyňa,sklad,jedálensk kútik pre zamestnancov)
Poschodie
ubytovacia kapacita - 6
1 jednolôžková izba
1 dvojlôžková izba
1 trojlôžková izba
Izby majú spoločnú kúpeľňu s WC vybavenú sprchou.
Základné vybavenie izieb :
• stále polohovacie lôžko pre ubytovaného
• servírovací stolík pre každého ubytovaného
• spoločné umývadlo
• stolička pre každého ubytovaného
• skriňa pre každého ubytovaného
• nádoba na odpadky
Stravovanie
Strava je podávaná 5x denne, dbáme predovšetkým na racionálnu stravu s dostatkom ovocia,
zeleniny a vlákniny. Pre prijímateľov sociálnej služby na diabetickej diéte je podávaná aj druhá večera.
Súčasťou racionálneho stravovania je aj pravidelný pitný režim. Podávaná je čistá voda, čaj,
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urologický čaj a pre prijímateľov sociálnej služby s diabetom čaj bez cukru. V prípade potreby
personál pomáha prijímateľom sociálnej služby pri stravovaní.
Strava je pripravovaná v kuchyni, ktorá sa nachádza v zariadení. Pripravuje sa domáca, pestrá a
nutrične vyvážená strava.
Doplnkové služby:
Prijímateľom sociálnej služby je poskytnutá : manikúra, pedikúra, holenie a služby kaderníčky.
Zabezpečenie spirituálnych potrieb
Do zariadenia chodí podľa potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby kňaz podľa
vierovyznania klienta.

Štruktúra prijimateľov sociálnej služby
FAMILIA n.o v roku 2018 poskytovala sociálne služby 12 prijímateľom sociálnej služby celoročnou
pobytovou formou.
Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby :
Vek

Počet

63 – 74 rokov

2

75 – 79 rokov

3

80 – 84 rokov

3

85 – 89 rokov

2

Nad 90 rokov

2

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa odkázanosti :
Stupeň odkázanosti

Počet

IV

1

V

4

VI

7

Poskytované sociálne služby v roku 2018
Naším cieľom je poskytovať sociálne služby s rešpektovaním ľudských práv a slobôd prijímateľa
sociálnej služby.
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•
•
•
•
•
•

Pri poskytovaní sociálnej služby rešpektujeme individualitu prijímateľa sociálnej služby, jeho
pôvodné návyky a osobnostné charakteristiky.
Dbáme o udržiavaní kontaktov s rodinou a blízkymi osobami
Snažíme sa predchádzať konfliktným situáciám
Dbáme na bezpečnosť klientov a prevenciu úrazov a pádov
Zvyšujeme kvalifikáciu zamestnancov
Zariadenie modernizujeme, zlepšuje sa tak kvalita života prijímateľa sociálnej služby.

Sociálne poradenstvo
V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v
poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov prijímateľov sociálnej služby
a ich rodinných príslušníkov. V prípade potreby odporúčame ďalšiu odbornú pomoc. Ide najmä o
poskytnutie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v zariadení pre
seniorov alebo v inom zariadení v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. V rámci
sociálneho poradenstva spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi a spolu nachádzame riešenia.

Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti
fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním
návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych
aktivitách. Naše zariadenie podporuje samostatnosť prijímateľov pri všetkých činnostiach a
aktivitách. V neposlednom rade úlohou sociálnej rehabilitácie je adaptácia prijímateľa sociálnej
služby do nového sociálneho prostredia, do ktorého prichádza. Súčasťou sociálnej rehabilitácie je aj
nácvik používania pomôcok. Sociálna rehabilitácia je súčasťou Individuálneho plánu klienta.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby zabezpečujú opatrovateľky. Ide najmä o úkony
súvisiace s hygienou, taolety, obliekaním, stravovaním a pitným režimom. Tieto činnosti zabezpečuje
kvalifikovaný personál.

Upratovanie, pranie a žehlenie
O čistotu v zariadení sa stará upratovačka. Denne sa v zariadení umývajú podlahy, dezinfikujú
toalety a stolíky prijímateľov sociálnej služby.
Prádlo sa perie každý deň a suší sa v sušičke prádla. 2x do mesiaca sa vymieňa posteľná bielizeň.
Podľa potreby aj častejšie.
Žehlí sa každý deň v samostatnej miestnosti na žehlenie.

Celoročne sa v našom zariadení vykonávajú tieto aktivity:
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Oslavy menín a narodenín prijímateľov sociálnej služby. Pri tejto príležitosti sú prijímatelia
obdarovaní malými darčekmi, kytičkou alebo sladkosťou. Oslavy sa konajú aj v prítomnosti
rodinných príslušníkov prijímateľov, alebo ich priateľov.
Muzikoterapia – počúvanie a spievanie prevažne ľudových piesní.
Ergoterapia – podľa svojich možností a zdravotného stavu sa prijímatelia sociálnej služby
zúčastňujú na drobných prácach v okolí budovy a záhrady, pomáhajú drobnými prácami v kuchyni
na základe dobrovoľnosti.
Biblioterapia – čítanie kníh a časopisov.
Tvorivé popoludnia – pravidelne s prijímateľmi sociálnej služby tvoríme rôzne výrobky z
papiera, kreslíme obrázky na ľubovoľnú tému alebo aj na zadanú tému napr. Vianoce, Veľká noc a
pod.
Voľný progran – prijímatelia sociálnej služby si podľa svojich možností vytvárajú vlastný
program : hranie spoločenských hier, prechádzky, pozeranie TV, lúštenie krížoviek a pod.
V letnom období si chodia klienti posedieť do altánku, kde si vypijú kávu, spoločne sa rozprávajú
a vykonávajú rôzne aktivity. K dispozícii je aj invalidný vozík, ktorý si môžu príbuzný požičať na
prechádzku. Sociálna pracovníčka chodí s klientmi na prechádzky po okolí, ku kostolu alebo na kávu
do neďalekej reštaurácie.
V roku 2018 sme organizovali aj rôzne podujatia. Boli to rôzne akcie a vystúpenia pri rôznych
príležitostiach.

Štruktúra zamestnancov
Prevádzkovú činnosť vykonávajú zamestnanci v týchto pracovných pozíciách
• riaditeľ – fyzioterapia
• sociálna pracovníčka
• praktická sestra
• opatrovateľky
• upratovačka
Riaditeľ ZpS zabezpečuje prevádzku , činnosť celého zariadenia v plnom rozsahu, resp.
delegovaním právomocí jednotlivých činností na zodpovedných zamestnancov.
O klientov sa stará 5 opatrovateliek, ktoré majú v náplni práce starostlivosť o hygienu
prijímateľov sociálnej služby, podávajú stravu a tekutiny, spolupracujú s praktickou sestrou a
príbuznými prijímateľov sociálnej služby, starajú sa o ošatenie a posteľné prádlo, monitorujú
zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby a v prípade zmeny zdravotného stavu informujú
príbuzných a praktickú sestru, v prípade potreby volajú RZP, pomáhajú prijímateľom sociálnej služby
pri úkonoch sebaobsluhy, pomoc pri vertikalizácii a chôdzi po rovine a po schodoch a iné úkony,
ktoré vyplývaju z dodatku pracovnej zmluvy.
Náplň práce sociálneho pracovníka:
- mapovanie potrieb klienta
- individuálne rozhovory
- spolupráca s rodinou
- komunikácia s klientmi
- vedenie dokumentácie klienta
- príprava a realizácia programov zameraných na udržanie mentálnych schopností klienta
- organizácia kultúrnych podujatí
- implementácia Štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb
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Zariadenie spolupracuje s ADOS pri ošetrovaní rán a dekubitov a s nemocnicou v Šaci pri
závažnejšom zdravotnom stave.
Písomnosti a iné záznamy :
V zariadení ZpS sa vedie komplexná :
• evidencia obyvateľov, majetku, zdravotná evidencia
• osobné spisy prijímateľov sociálnej
• evidencia o depozitách a vkladných knižkách, úschova cenných vecí
• denný záznam o počte klientov a stravovaných osobách
• záznam zomrelých s uvedením dáta narodenia a úmrtia a udaním príčin úmrtia
• ostatné záznamy o poskytovaní služieb klientom (kúpanie, umývanie vlasov...)

Vzdelávacie aktivity zamestnancov
- Ostatná novela zákona o sociálnych službách
- Manažment kvality sociálnych služieb
- Seminár o inkontinencii seniorov
- Zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov GDPR
- Tvorba vnútorných predpisov v zariadení pre seniorov
- Indivudálna a skupinová supervízia

Ročná účtovná závierka
Nezisková organizácia účtuje v súlade s §9 ods. 2c Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v sústave
jednoduchého účtovníctva.
Účtovná závierka a výročná správa musia byť v súlade so Zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách overené audítorom. Správa nezávislého audítora spolu s účtovnou závierkou je
prílohou tejto výročnej správy.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch
Príjmy z podielu zaplatenej dane
Príjmy z dotácií (finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny
Príjmy z poskytnutých sociálnych služieb
Príjmy z predaja majetku
Ostatné príjmy
Príjmy spolu
Zásoby (strava, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby,
obliečky, toner)
Služby (energia, voda, telekomunikácie, nájom, odvod odpadu, rehabilitačné
služby, starostlivosť o klientov, účtovníctvo)
Mzdy a poistné
Sociálny fond
Ostatné (odpisy)

2 114 €
56 115 €
75 181 €
16 000 €
1 040 €
150 450 €
9 979 €
40 514 €
71 633 €
292 €
9 083 €
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Výdavky spolu

131 501 €

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta v roku 2018 predstavovali v zariadení pre
seniorov sumu 10958,42 EUR.

Prehľad o majetku a záväzkoch
Dlhodobý hmotný majetok
Pohľadávky
Peniaze
Bankové účty
Majetok spolu
Záväzky
Záväzky spolu

21 561 €
0€
149 €
3€
21 713 €
9 259 €
12 454 €

Zmeny v zariadení realizované v roku 2018
V roku 2018 bol vrámci debarierizácie bol zabezpečený stoličkový výťah FREELIFT, na ktorý sa
použili finančné prostriedky z 2 % daní.
Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach a požiadavkach na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štardandu a na ubytovacie
zariadenia 259/2008 Z.z. sa podľa § 10 ods. 6 písm. a), b),c), d) bola realizovaná stavebná úprava
práčovne na účely tejto vyhlášky.
Podľa § 10 ods. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva bola zriadená čiastiaca miestnosť na
dekontamináciu zdravotníckych pomôcok.
V stravovacej časti sa realizovali úpravy kuchyne tak, aby podľa § 26 ods.3 a ods.4 zákona
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov boli splnené požiadavky na účely tohto zákona.

Záver
Zariadenie FAMILIA n.o počas roka 2018 poskytovalo sociálne služby v súlade so štardandami
kvality sociálnych služieb s prihliadnutím najmä na ľudskú dôstojnosť. Kapacita zariadenia bola
naplnená počas celého roka 2018 a záujem širokej verejnosti je vysoký. Našou prioritou je aj naďalej
zvyšovať kvalitu poskytovania sociálne služby s prihliadnutím na individualitu klienta.
V budúcnosti plánujeme rozširovanie kapacity zariadenia, ktorá bude realizovaná prístavbou.
Touto cestou sa chceme poďakovať našim zamestnancom za vykonanú prácu v roku 2018
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Fotodokumentácia

Dekontaminačná miestnosť

Stoličkový výťah
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Stavebné úpravy práčovne
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