
Vízia 

Našou víziou je svet bez bariér. Chceme preto poskytovať sociálne služby vo vysokej kvalite 

kvalite a dostupnosti pre našu cieľovú skupinu – seniorov a mladých ľudí s postihnutím. 

 

Chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením, ktoré poskytuje adresné, kvalitné 

a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich prijímateľov s využitím 

najnovších trendov sociálnej práce a so zameraním sa na zlepšovanie kvality  ich života. 

 

Naším zámerom je stať sa zariadením, ktoré umožňuje svojimi službami, prístupom personálu, 

spôsobom trávenia voľného času, či vonkajším prostredím tráviť každodenný život v prostredí, 

ktoré má charakter im blízkeho domáceho prostredia, s dodržiavaním ľudských práv 

a s pocitom bezpečia. Služby chceme poskytovať nielen v zmysle zákona o sociálnych 

službách, ale aj strategických dokumentov Prešovského samosprávneho kraja a Mesta Prešov. 

 

Aktivity chceme dlhodobo smerovať na zabránenie sociálnej izolácie a vylúčenia. Človek je 

bytosť spoločenská, je preto dôležité venovať pozornosť sociálnej súdržnosti a vyvíjať aktivity 

na jej dosiahnutie, aby prijímatelia soc. služby vedeli definovať a uspokojiť nielen vlastné 

potreby, ale mali na zreteli aj komunitu, ktorej sú členom.  

 

Vo vzťahu k prijímateľom sociálnej služby sme si stanovili všeobecné zásady: 

 prijímateľ sociálnej služby je vždy na prvom mieste a je ústredným objektom všetkých 

činností v našom zariadení, 

 pri komunikácii a činnosti s  prijímateľmi sociálnej služby dbáme na dodržiavanie 

etických zásad, máme na zreteli ich ľudské práva – štandard 1.1  Základne ľudské práva 

a slobody a k tomu prislúchajúce postupy, Etický kódex zamestnancov, Etický kódex 

sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR. 

 

Strategické ciele 2019-2023 

V roku 2019 sa naše zariadenie pripravuje na nasledovné zmeny: 

- začiatok kompletnej renovácia budovy, v ktorej sídlime   

- práca na samostatnosti mladých ľudí s postihnutím smerom k ich podporovanému 

bývaniu 

Edit 2020 



- pokračovanie kompletnej renovácia budovy, v ktorej sídlime   

- transformácia vrchného poschodia na nový typ zariadenia pre seniorov 

 

Edit 2021  

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie je cieľom ukončiť ciele roku 2020, ktoré boli pozastavené 

kvôli pandemickým opatreniam: 

- pokračovanie kompletnej renovácia budovy 

- transformácia vrchného poschodia na nový typ zariadenia pre seniorov 

- Zabezpečenie vlastnej kuchyne a vytvorenie strešnej terasy 

- Vytvorenie kapacít na zvládanie pandémie: podpory a ochrany zamestnancov ako aj 

prijímateľov ako aj online podpory a podpory v domácnostiach.  

- Účasť v projekte Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, do ktorého sme sa 

v roku 2020 zapojili.  

 

Krátkodobé ciele 2021 

1. Aplikácia  štandardov kvality do praxe a posilnenie aktivizácie dennými činnosťami: 

- Oboznámiť zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby s obsahom a cieľmi 

štandardov kvality, dbať na ich aplikovanie v praxi cez písomné dôkazy a dôkazy z 

praxe, informačný bulletin o štandardoch. 

- Ďalšie vzdelávanie pracovníkov so zameraním na transparentnosť služieb smerom 

k užívateľom a verejnosti, vzdelávanie a supervízia v oblasti aplikácie nových trendov 

a poznatkov zo sociálnej práce do praxe, interné školenia pod vedením personalistu, 

supervízora, vedúcich zamestnancov. 

- Posilnenie prvkov samostatnosti a sebaobsluhy v činnostiach zariadení: zmena 

organizácie práce (aktivizácia dennými činnosťami) a vybavenie potrebnými prvkami 

 

2. Vytvorenie miestnosti „kontaktu s verejnosťou“ a návštevnej miestnosti v pandémii: 

- Renovácia nevyužívanej miestnosti  s krosnami na miestnosť na aktivity s verejnosťou 

a na celoročnú prezentáciu našej handmade tvorby.  

 

3. Posilnenie práce s komunitou po pandémii  

- Aktivity v rámci týždenného plánu na otvorenie sa komunite. 

 

4. Menšie stavebné úpravy 



- Oprava rampy k budove a oprava terasy po pandémii 

- Revitalizácia záhrady pre jej využívanie prijímateľmi (odstránenie „domčeka“, 

vytvorenie altánku“) 

- Inštalácia exteriérových žalúzií na severnej strane budovy 

- Rekonštrukcia dámskych WC na 1. poschodí 

- Inštalácia zdviháka do WC na prízemí 

 

5. Skvalitnenie služieb fyzioterapie v zariadení 

     -   Zlepšenie vybavenia formou zakúpenia najmodernejších pomôcok, inštalácia 

„pochodového chodníka“ vo Fyzio miestnosti a na 1. poschodí 

 

 


