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Cieľom Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych sluţieb Čadca je poskytovať sociálne
sluţby na vysokej kvalitatívnej úrovni. Hľadáme a vyuţívame všetky moţnosti, aby svoj ţivot naši
klienti preţili čo najplnohodnotnejšie, aktívne, dôstojne a spokojne. Aj preto sme sa rozhodli prejsť
procesom zavádzania a vyuţívania systému manaţérstva kvality v zmysle medzinárodnej normy EN
ISO 9001, výsledkom čoho bol získaný Certifikát , ktorý sa nám v roku 2012 podarilo úspešne obhájiť.
Odporúčanie 1. dozorného auditu spočívalo v príleţitosti na zlepšenie: „Nastaviť v zariadení
informačný systém elektronicky prepojený na procesy a činnosti zariadenia“.
Nastavený systém sleduje všetky dôleţité procesy, upozorňuje na riziká, rieši rôzne
systémové nezhody a dáva priestor na ďalšie zlepšovanie podmienok, či uţ materiálových alebo
personálnych. Najdôleţitejším kritériom kvality v našich podmienkach je spokojnosť našich
obyvateľov, ich rodín, či blízkych. Našou snahou je, aby klienti mali moţnosť v maximálnej miere
vyuţívať sluţby v systéme, ale aj neformálne prirodzené zdroje podľa vlastných potrieb. Cieľom je
pomoc znevýhodneným osobám z hľadiska ich veku a zdravotného stavu, podpora ich nezávislosti a
samostatnosti so zámerom prispieť k vyššej kvalite ţivota prijímateľa sociálnej sluţby. Hlavným
cieľom je sebarealizácia prijímateľa sociálnej sluţby, rozvoj jeho zručnosti a eliminácia sociálnej
izolácie.
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Identifikačné údaje zariadenia
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Čadca (ďalej len „ZpS a DSS Čadca“)
sídli na ulici M. R. Štefánika 2533, 022 01 Čadca - Ţiarec v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského
samosprávneho kraja. Poskytujeme sociálne sluţby spolu pre 193 klientov, prevaţne seniorov
a občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, teda občanov s ťaţkým zdravotným
postihnutím. Svojim prijímateľom sociálnej sluţby poskytujeme odborné činnosti, obsluţné činnosti
a ďalšie činnosti v súlade so zákonom o sociálnych sluţbách č. 448/2008 Z.z. v platnom znení,
pričom kladieme dôraz na sociálnu adaptáciu a integráciu prijímateľov sociálnej sluţby. V rámci
individuálnych rozvojových plánov prijímateľov sociálnej sluţby vytvárame podmienky pre najvyšší
dosiahnuteľný osobnostný rozvoj. Sme rozpočtová organizácia - príjmami a výdavkami sme napojení
na rozpočet Ţilinského samosprávneho kraja. Sociálne sluţby poskytujeme formou celoročnej
pobytovej formy na dvoch pracoviskách :
Pracovisko a sídlo: M. R. Štefánika 2533, Čadca 022 01

zdroj: http://maps.google.sk 1
Pracovisko: Čierne č. 156, 023 13

zdroj: http://maps.google.sk 2
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Úseky zabezpečujúce starostlivosť o klientov
Prevádzkovo-ekonomický úsek (PEÚ)
Vedie komplexnú účtovnú a personálnu evidenciu, zabezpečuje evidenciu a doručovanie
pošty na príslušné úseky a adresátom v ZpS a DSS Čadca, správu archívu, správu a evidenciu
majetku a zabezpečuje okrem niţšie uvedených činností prostredníctvom technického úseku aj
všetky prevádzkové činnosti v zariadení.
Prevádzkovo-ekonomický úsek zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné:
 hospodársko-právna a ekonomicko-plánovacia, informačná a rozpočtová (výkonná),
 prevádzková a hospodárska, investično-technická (riadiaca a výkonná),
 materiálno-technického zabezpečenia, údrţby a opráv, upratovania spoločných priestorov, prania,
autoprevádzky, (riadiaca a výkonná),
 pokladničná (výkonná),
 skladová a inventarizačná (riadiaca a výkonná),
 stráţna a ochrany majetku (výkonná),
 revízií technických zariadení (výkonná),
 energetiky (výkonná),
 vodohospodárska, odpadového hospodárstva (výkonná),
 účtovná, spisová, skartačná a archivačná (riadiaca a výkonná),
 personálna a mzdová (výkonná),
 poţiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (výkonná),
 obrany a civilnej ochrany (riadiaca a výkonná),
 vnútropodnikovej kontroly (výkonná),
 verejného obstarávania potravín a ostatného materiálu (riadiaca a výkonná).

Ošetrovateľský úsek
Zabezpečuje a poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, vrátane predpísanej
primeranej všestrannej rehabilitácie pre klientov zariadenia, vedie zdravotnú dokumentáciu klientov,
ktorej súčasťou je ošetrovateľská dokumentácia, evidenciu o hygienických opatreniach, zabezpečuje
starostlivosť o osobnú hygienu klientov, výdaj liekov vrátane doplatkov za lieky klientmi, nákup
a výdaji zdravotníckeho materiálu a kompenzačných pomôcok.
Zdravotný úsek zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné:
 zdravotná a hygienická (výkonná a riadiaca), upratovanie ZSÚ (riadiaca a výkonná),
 liečebnej výţivy, podávanie stravy, kŕmenie (výkonná),
 kultúrna a zdravotno-výchovná (výkonná).
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Sociálny úsek
Zabezpečuje sociálno-právnu agendu zariadenia vrátane zabezpečovania sociálnej sluţby,
v súčinnosti s inými organizáciami a orgánmi štátnej správy. Vedie evidenciu ţiadateľov o
umiestnenie do zariadenia, vedie všetky osobné spisy klientov, zodpovedá za úplnosť a správnosť
vedenia kmeňovej databázy klientov za celé zariadenie, vystavuje písomnosti o prijatí klienta do
zariadenia, vypracúva zmluvy o poskytovaní sociálnych sluţieb, zodpovedá za ich úplnosť
a správnosť.
Sociálny úsek zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné:
 sociálna, sociálno-právna, správna (výkonná),
 pobytová (výkonná),
 pracovno-rehabilitačná (výkonná),
 vnútropodnikovej kontroly a informačná (riadiaca a výkonná).

Úsek stravovania
Navrhuje zostavovanie jedálnych lístkov normálnej, diabetickej a ostatnej diétnej stravy, vedie
stravovaciu komisiu v zariadení a včas realizuje jej rozhodnutia a prijaté opatrenia. Starostlivo
dodrţiava schválené jedálne lístky, platné receptúry a technologické postupy výroby a prípravy jedál,
dodrţiava schválenú pestrosť, kalorickú a biologickú hodnotu a kvalitu stravy s ohľadom na vek
a zdravotný stav klientov a v súlade so zásadami racionálnej výţivy.
Úsek stravovania zabezpečuje činnosti riadiace a výkonné:
 plánovanie a ekonomika stravovania (riadiaca a výkonná),
 skladovanie potravín a ostatného kuchynského materiálu (riadiaca a výkonná),
 hospodárenie s kuchynským odpadom (výkonná),
 príprava a výdaj normálnej, diabetickej a ostatnej diétnej stravy (riadiaca a výkonná),
 umývanie riadu, dezinfekcia a deratizácia, upratovanie stravovacej prevádzky (riadiaca a výkonná).

Štruktúra prijímateľov sociálnych sluţieb k 31.12.2012
Počet klientov v zariadení k 31.12.2012
Pracovisko

ţeny

Muţi

Čadca

95

Čierne

19

11

Spolu

114

74

63
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Veková skladba klientov k 31.12.2012
Vek klientov

ZpS

DSS

26-39

0

2

40-62

4

43

63-74

13

36

75-79

11

16

80-84

5

27

85-89

4

19

nad 90 rokov

0
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Kapacita lôţok k 31.12.2012
Čadca

ZpS

DSS

Oddelenie „A“

16

36

Oddelenie „A1“

8

39

Oddelenie „B“

2

35

Oddelenie „C“

0

25

Čierne

12

20

Celkom

38

155

Pracovisko Čadca - Ţiarec
ZpS a DSS Čadca je veľkokapacitné, kombinované zariadenie. Situované je v tichšom
prostredí sídliska Čadca - Ţiarec, budova má 4 poschodia. V budove sú kancelárske a prevádzkové
priestory, vrátane priestorov ubytovania, poskytovania stravovania (vlastná kuchyňa a jedáleň).
V okolí zariadenia môţu klienti vyuţívať oddychovú zónu – lavičky, altánok, a to hlavne v letných
mesiacoch.
Kapacita zariadenia je 161 lôţok, z toho na celoročný pobyt v počte 160 a jedno krízové lôţko.
Na kaţdom poschodí sa okrem obytných izieb nachádza spoločenská miestnosť, kúpeľne, sociálne
zariadenia, priestory pre zdravotný personál, sklady a miestnosti na čistenie. Na prízemí budovy sa
nachádza kancelária sociálnych pracovníkov, riaditeľky zariadenia, vedúceho technického úseku,
vedúcej prevádzkovo-ekonomického úseku, finančnej, mzdovej učtárne, vedúcej ošetrovateľského
úseku. Ďalej na prízemí sa nachádza kniţnica, archív, kaplnka, rehabilitačné miestnosti – vodoliečba,
elektroliečba, telocvičňa, ambulancia zmluvného lekára, dve izolačné miestnosti, bezbariérová
kuchynka, šatne, sociálne zariadenia, čistiace miestnosti, sklady upratovačiek, sklad zdravotného
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materiálu, záujmová tvorivá dielňa, vrátnica a kinosála. Spojovacou chodbou sa k budove pripája
budova stravovacej prevádzky, kde sa nachádza kuchyňa, jedáleň a sklady. V suteréne je
výmenníková stanica, centrum vzduchotechniky, dielne, záujmové dielne pre klientov, sušiarne,
práčovňa, ţehliarne, miestnosti pre zdroje núdzového osvetlenia, sklady, sociálne zariadenia
a čistiace miestnosti.
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Prehľad kapacity lôţok v ZpS a DSS Čadca pracovisko Čadca – Ţiarec

Poschodie Oddelenie
IV.

„C“

III.

„B“

II.

„A1“

I.

„A“

Spolu

x

Členenie izieb prijímateľov sociálnych sluţieb
1-lôţkové/vybavenosť
9/členené
do
buniek
s chodbou a WC
5/z toho 4 sú členené do
buniek s chodbou a WC
5/členené
do
buniek
s chodbou a WC
4/členené
do
buniek
s chodbou a WC

2-lôţkové/vybavenosť

23/jednolôţkové izby

Spolu lôţka

8/spoločné soc. zar.

25

16/spoločné soc. zar.

37

21/spoločné soc. zar.

47

24/spoločné soc. zar.

52

69/dvojlôţkové izby

161

Stav klientov k 31.12.2012 ZpS a DSS Čadca pracovisko Čadca – Ţiarec
MUŢI
ŢENY
CELKOM
ZpS

11

14

25

DSS

52

81

133

CELKOM

63

95

158
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Pracovisko Čierne
Pracovisko Čierne č. 156, 023 13 je detašovaným pracoviskom ZpS a DSS Čadca a je
zariadením rodinného typu pre 32 klientov (z toho 28 lôţok pre trvalý celoročný pobyt a 4 lôţka pre
krátkodobý pobyt). Dvojposchodová budova je v prevádzke od r. 1994 má svoju stravnú prevádzku
s kuchyňou, jedálňou a skladovými priestormi, vlastnú plynovú kotolňu, práčovňu a opravovňu
šatstva. Izby sú dvojposteľové, súčasťou je sociálne zariadenie. Na oddych a voľný čas slúţia
spoločenská miestnosť, miestnosť na rehabilitáciu, telocvičňa, dielňa pre klientov.
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Prehľad kapacity lôţok v ZpS a DSS Čadca pracovisko Čierne
Členenie izieb prijímateľov sociálnych sluţieb

Poschodie

Spolu lôţka

2-lôţkové/vybavenosť
II.
I.
prízemie
Spolu

1/s chodbou, vlastným soc. zariadením a sprchou
1/s vlastným soc. zariadením a sprchou
2/s chodbou a vlastným soc. zariadením
6/susedné izby majú spoločné soc. zariadenie
6/susedné izby majú spoločné soc. .zariadenie

2
2
4
12
12

16/dvojlôţkové izby

32

Stav klientov k 31.12.2012 ZpS a DSS Čadca pracovisko Čierne
MUŢI
ŢENY
CELKOM
ZpS

6

6

12

DSS

5

13

18

11

19

30

CELKOM
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Personálne podmienky poskytovateľa sociálnych sluţieb
k 01.01.2013
Štruktúra zamestnancov ZpS a DSS Čadca
Riaditeľka a technicko-hospodársky úsek
Sociálny pracovník
Zdravotná sestra, zdravotný asistent
Sanitárka, opatrovateľka
Skladníčka
Pomocná kuchárka
Kuchárka
Práčka - šička
Upratovačka
Údrţbár -vodič, vrátnici

7
5
22
27
2
3
4
4
6
6

1
1
4
4
1
0
3
1
1
1

Organizačná schéma

Organizačná schéma účinná od 01.01.2013

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Čadca
Riaditeľ (1) a PVK

Vedúci úseku
ošetrovateľstva
(1)

Vedúci
sociálneho
úseku (1)

Ved. PEÚ a MK (1)

Zdravotná sestra
(19)

Sociálny
pracovník (4)

Finanč.účtovník (1)

Zdravotný
asistent (2)
Sanitárka,
opatrov. (27)

Vedúci úseku

Vedúci pracoviska (1)

stravovania (1)
Sociálny pracovník (1)

Hlavná
kuchárka (1)

Mzdová účtovníčka

Kuchár (3)

Zdravotná sestra (4)

personalistka (1)
Pomocný kuchár (3)
Pokladníčka
skladn./archív (1)

Sanitárka,
opatrovateľka (4)

Skladník (1)

Upratovačka (4)
Účtovník (1)
Vedúci technického
Počet zam estnancov: 103

Upratovačka (1)

úseku a M (1)
Práčka/šička (0,5)

ZpSaDSS Čadca - Ţiarec 86
pracovisko

- Čierne 17

Údrţbár-vrátnik (1)
Kuchár-skladník (1)

VYSVETLIVKY skratiek:

PEÚ - prevádzkovo-ekonomický úsek
PVK - predstaviteľ vedenia kvality
MK - manaţér kvality
M - metrológ

Vodič-údrţbár-vrátnik (3)
Kuchár (3)
Vrátnik (2)
Údrţbár - kurič (0,5)
Pračky-šičky (4)
Upratovačka (2)

PhDr. Eva Larišová
riaditeľka ZpS a DSS Čadca

priame riadenie
metodické a odborné riadenie
pracovisko Čierne
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Poskytovanie sociálnych sluţieb
 sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku domov sociálnych sluţieb
 sociálne sluţby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku zariadenie pre seniorov
 podporná sluţba – jedáleň podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b) a c) na pracovisku
Čadca – Ţiarec pre cca 20 cudzích stravníkov a podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b)
a c) a odsek 2 na pracovisku Čierne pre cca 28 cudzích stravníkov.
V zariadení sa poskytujú sociálne sluţby v zmysle § 12 ods. 1 písm. c/1 zákona 448/2008 Z. z.
o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
 odborné - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3,
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia,
 obsluţné - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţba bielizne a šatstva,
 ďalšie činnosti - príprava stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného šatstva a obuvi, úschova cenných vecí, záujmová
činnosť, vytvorenie podmienok na zabezpečenie osobného, telefonického a písomného kontaktu
s osobou, ktorú prijímateľ určí, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných
lekárov, lieky.

Financovanie sociálnych sluţieb a úhrady za poskytovanú
sociálnu sluţbu
Zariadenie je rozpočtovou organizáciou Ţilinského samosprávneho kraja, napojené na
rozpočet zriaďovateľa. Z prideleného rozpočtu financuje náklady spojené s poskytovaním sociálnych
sluţieb. V zariadení vyuţívame viaczdrojové financovanie. Okrem prideleného rozpočtu príjmami
zariadenia sú:
 úhrady za sociálne sluţby od prijímateľov sociálnej sluţby na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej sluţby,
 schválené dotácie, granty,
 príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej sluţby podľa § 57a Zákona č. 5/2004,
 priamy nájom nebytových priestorov,
 podporná sluţba jedáleň podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b) a c) a odsek 2,
 prostriedky prijaté na základe písomných darovacích zmlúv (dary),
 finančná podpora Občianskeho zdruţenia „Domov nad mestom“ so sídlom M. R. Štefánika 2533,
022 01 Čadca - Ţiarec.
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Prehľad podaných projektov a grantov v roku 2012 a úspešnosť:
Dátum
podania

11/2011

Názov
projektu
Rozvoj
sociálnych
sluţieb

05/2012

Svetlo
seniorom

07/2012

Priateľstvá
bez bariér

12/2012

Rozvoj
sociálnych
sluţieb

Stručný popis
zámeru

Poţadovaná
výška v €

Kúpa špeciálneho
osobného mot.
21 000,00
vozidla s plošinou
Kúpa úsporných
ţiariviek (580 ks),
pohybových
2 325,00
senzorov (52 ks) a
inštalačný materiál
aktivizácia
a podpora
nezávislosti
33 819,24
a samostatnosti
znevýhodnených
občanov
Zriadenie
multisenzorickej
miestnosti na
11 290,73
výkon sociálnej
terapie

Darca

Úspešnosť

MPSVaR
schválený
SR

Poznámka
Zadané
prostredníctvom
ţiadateľa ŢSK

Nadačný
fond Ţivá
neschválený
energia
2012

ERDF

schválený

MPSVaR
v riešení
SR

Zadané
prostredníctvom
ţiadateľa ŢSK

Ďalšie mimorozpočtové prostriedky:


Mimorozpočtové prostriedky boli získané od ÚPSVaR ako príspevok na aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej sluţby podľa § 57a Zákona č. 5/2004 vo výške 1 917,10 €, ktoré boli
pouţité v celej sume na tovary a sluţby. V roku 2012 boli uzatvorené s ÚPSVaR 3 dohody
podľa § 57a Zákona č. 5/2004 a jedna dohoda pretrvávala z roku 2011. Celkovo sa na
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej sluţby za rok 2012 zúčastnilo 26 uchádzačov
o zamestnanie.



Ďalšie mimorozpočtové prostriedky boli zo stravného od zamestnancov a cudzích stravníkov
vo výške 27 564,25 €, z ktorých boli financované v prevaţnej miere tovary a sluţby. Podpornú
sluţbu jedáleň podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b) a c) na pracovisku
Čadca – Ţiarec vyuţili 3 cudzí stravníci v celkovom počte vydaných jedál 428 na základe
uzatvorenej Dohody o poskytovaní podpornej sluţby v súlade s § 58 – Jedáleň zákona
č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Na Pracovisku Čierne bola
poskytovaná podporná sluţba jedáleň podľa zákona č. 448/2008 § 58 odsek 1 písm. b) a c)
a odsek 2 pre 44 cudzích stravníkov v celkovom počte vydaných jedál 6 639 tieţ na základe
uzatvorenej Dohody o poskytovaní podpornej sluţby v súlade s § 58 – Jedáleň zákona
č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
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Zo sponzorských prostriedkov vo výške 5 938,00 € boli financované:
 kapitálové výdavky:
o

2 500 € na kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla s plošinou,

o

1 498 € na dofinancovanie hydraulického zdvíhacieho zariadenie

 beţné výdavky:
o
o

1 000 € na nákup občerstvenia k 25. výročiu otvorenia zariadenia,
940 € na nákup vianočných balíčkov pre klientov.

V zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli pridelené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok
2012 nasledovne:
Rozpočet roku 2012
Príjmy celkom

Položky v €
Rozpočet I. úprava II. úprava III. úprava IV. úprava Úprava V. úprava Úprava Úprava spolu
470 463

Výdavky celkom a následne
1 331 245
v členení:
bežné výdavky (41)
860 782
bežné výdavky (46)
470 463
bežné výdavky (111)
z toho:
účet 610 - mzdy
634 955
účet 620 - poistné
237 713
účet 630 - tovary a služby
451 200
účet 640 - bežné transféry
7 377
Kapitálové výdavky

17 687
57 136

17 687

17 687
24 260

-2 514
17 687

15 173
57 136

2 514

24 260

59 324

8 264

6 986

8 264

1 726
-980
7 940
-1 700
52 338

6 124
2 140

50 000

216 671
12 736
17 687

-1 865
3 208
-1 343
50 000

7 850
-705
26 321
-3 043
186 248

Rozpis rozpočtu ukladal zariadeniu vytvoriť rozpočtové príjmy na rok 2012 vo výške 488 150 €
(pôvodný rozpočet 470 463 € + 17 687 € dobropis). V uvedenom období boli vytvorené rozpočtové
príjmy v sume 559 518,00 €, čo predstavuje plnenie 114,62 % upraveného rozpočtu.
Výdavky za rok 2012 - údaje k 31.12.2012
Čerpanie podľa
jednotlivých položiek
mzdy, platy a osobné
vyrovnanie
odvody do poistných
fondov
tovary a služby
bežné transféry
kapitálové výdavky
CELKOM
Vrátené na účet ŽSK

Celkom

ÚPSVaR

Položky v €
Stravné

Granty a sponzori

Št. rozp.

642 805,00
237 008,00
508 882,70
4 392,74
181 252,42
1 574 341,00
0,91

1 917,10

1 917,10

27 505,11
59,14
27 564, 25

1940,00
3998,00
1940,00

21 000,00
21 000,00
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Úhrady za poskytované sociálne sluţby
Výška úhrady za poskytované sociálne sluţby v ZpS a DSS Čadca sa určuje na základe
Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Ţilinského samosprávneho kraja č. 18/2009 zo dňa
06.09.2010 a IN – 09/2009 zo dňa 19.06.2009 a jej následných dodatkov v platnom znení.
 denná sadzba úhrady za uţívanie 1 m2 podlahovej plochy je 0,12 €, úhrada za bývanie sa zvyšuje
na deň na prijímateľa sociálnej sluţby o sumu:
o

0,39 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti uţíva jeden prijímateľ sociálnej sluţby
a pripadá mu viac ako 8 m2 podlahovej plochy,

o

0,24 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti uţívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej
sluţby a na kaţdého pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy.

 suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za uţívanie vlastného elektrospotrebiča na mesiac na
prijímateľa sociálnej sluţby je:
o

1,19 € mesačne za uţívanie vlastného televízneho prijímača,

o

1,98 € mesačne za uţívanie vlastnej práčky,

o

4,76 € mesačne za uţívanie vlastnej chladničky,

o

1,19 € mesačne za uţívanie vlastnej ţehličky,

o

7,90 € mesačne za uţívanie elektrického sporáka,

o

5,95 € mesačne za uţívanie elektrického variča,

o

1,19 € mesačne za uţívanie mikrovlnnej rúry,

o

1,19 € mesačne za uţívanie rýchlovarnej kanvice,

o

0,60 € mesačne za uţívanie iných elektrospotrebičov (rádio, fén, holiaci strojček a iné)

 výška úhrady za stravovanie v roku 2012 je určená ako súčet nákladov na suroviny a reţijných
nákladov na prípravu stravy na deň a prijímateľa sociálnej sluţby:
o

celodenná racionálna strava celkom: 3,63 € (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)

Suma úhrady sa zvyšuje v prípadoch, ak sa klientovi poskytuje diabetická, výţivná, alebo
špeciálna diéta na: 4,33 € (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)
 výška úhrady za upratovanie, pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva na deň pre prijímateľa
sociálnej sluţby je určená nasledovne:
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na

Výška úhrady na deň v eurách

pomoc inej fyzickej osoby
VI. stupeň

2,85

V. stupeň

2,38

I.- IV. stupeň

1,80

 výška úhrady za úschovu cenných vecí na deň a prijímateľa sociálnej sluţby je 0,04 €.
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Výška ekonomicky oprávnených nákladov v roku 2012
Pre klienta v ZpS a DSS Čadca za celý subjekt predstavuje výška ekonomicky oprávnených
nákladov hodnotu 610,25 €.
PRACOVISKO ČADCA - ŢIAREC celkový priemer EON za rok 2012 = 620,91 €, z toho:
ZpS 26 klientov a priemer EON na 1 klienta ZpS je 508,84 €
DSS 135 klientov a priemer EON na 1 klienta DSS je 642,52 €
PRACOVISKO ČIERNE celkový priemer EON za rok 2012 = 556,61 €, z toho:
ZpS 12 klientov a priemer EON na 1 klienta ZpS je 506,13 €
DSS 20 klientov a priemer EON na 1 klienta DSS je 586,89 €

Plnenie cieľov, priorít a inovácie v poskytovaní sociálnych
sluţieb v roku 2012
Ciele a vízie zariadenia sú nemenné a v súlade s filozofiou celého zariadenia. Predstavujú
systém plánovaných úloh, ktoré vedú k neustálemu zdokonaľovaniu a zlepšovaniu sluţieb klientom,
ako cieľovej zloţke, na ktorú sú zamerané všetky naše snaţenia.

V procedurálnej oblasti
 sú dané postupy, spôsob a podmienky poskytovania sociálnej sluţby, jej rozsahu a formy
a postupy pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnych sluţieb,
 sú vypracovávané individuálne rozvojové plány klientov s prihliadaním na prostredie, z ktorého
pochádzajú, na spoluprácu s rodinou, na ich zdravotný stav a potreby.
 je garantované rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnych sluţieb
a moţnosti podávania protestov proti nedodrţiavaniu týchto atribútov,
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 klientom a záujemcom o poskytovanie sociálnej sluţby sú poskytované informácie v im
zrozumiteľnej forme,
 klientom je umoţnené vyjadrenie svojej spokojnosti s poskytovaním sociálnej starostlivosti buď
osobne, alebo prostredníctvom zástupcov kedykoľvek a na všetkých úrovniach riadenia
a poskytovania sociálnej sluţby.

V personálnej oblasti
 počet a štruktúra pracovných pozícií a kvalifikačné predpoklady zamestnancov sú stanovené tak,
aby bolo zabezpečené maximálne plnenie s ohľadom na poskytovanie sociálnych sluţieb,
 prijímanie, zaškolenie a zvyšovanie odbornej spôsobilosti personálu sú súčasťou stratégie
zariadenia.

V prevádzkovej oblasti
 v rámci rozpočtových moţností sa na pracoviskách uskutočňujú zmeny, vedúce k zvýšeniu
komfortu prijímateľov sociálnej sluţby:
o

nákup hydraulického zdvíhacieho zariadenia pre imobilných klientov,

o

nákup relaxačných stacionárnych kresiel na pracovisko Čierne

o

nákup profesionálnej umývačky riadu

o

nákup smaţiacej panvice pre pracovisko Čierne

o

stavebne práce na obnove povrchu príjazdovej komunikácie na pracovisku Čadca - Ţiarec

o

rekonštrukcia kúpeľní (oprava kanalizácie a rozvodov vody, výmena obkladu a dlaţby
v kúpeľní na IV. poschodí na pracovisku Čadca – Ţiarec a výmena obkladu a dlaţby
v kúpeľní na Čiernom),

o

rekonštrukcia WC na prízemí pri vrátnici (výmena odtokov, vodovodu, kanalizácie
a povrchová úprava priestoru po vykonaných stavebných prácach- obklady a dlaţby),

o

oprava omietok a obkladu vrátane opravy odpadu umývadla, výmena podlahy v kancelárií
vedúcej ošetrovateľského úseku,

o

výmena okien – 18 balkónových zostáv,

o

kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla
spolufinancované z projektu Rozvoj sociálnych sluţieb,

o

nákup PC s príslušenstvom na ošetrovateľský úsek pre potreby nastavenia informačného
systému prepojený na procesy a činnosti zariadenia,

o

nákup elektronických čítačiek na dochádzkový systém pre zamestnancov,

s plošinou

Renault

Trafic

 z dlhodobého hľadiska bolo nutné rekonštruovať vzduchotechniku na pracovisku Čadca – Ţiarec,
ktorá bola uţ v nevyhovujúcom stave,
 sociálne sluţby sú poskytované v podmienkach, ktoré zachovávajú ľudskú dôstojnosť,
 sú určené pravidlá prijímania darov, hospodárenia s depozitmi a vedenia evidencie dokumentácie
o prijímateľovi sociálnej sluţby a jej evidencie.
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Prehľad uskutočnených kultúrnych, športových a iných podujatí
Aktivity, do ktorých sa prijímatelia sociálnej sluţby zapájajú plne korešpondujú s ich spôsobom
ţivota a záujmami, ktoré po príchode do zariadenia u nich dominujú.
Počas celého roka sa prijímatelia sociálnej sluţby aktívne zapájajú do podujatí
organizovaných v zariadení, ako i mimo nášho zariadenia. Pre zmysluplne vyuţitie voľného času slúţi
kniţnica, kde si prijímatelia sociálnej sluţby môţu vymieňať kniţnú i časopiseckú literatúru. Kultúrno –
spoločenské akcie, besedy, prednášky spojené s videoprojekciou sa realizujú v kinosále zariadenia.
Prijímatelia sociálnej sluţby v rámci ich moţností a záujmu sú zapájaní do rôznych športových akcií,
spoločenských hier, poznávacích výletov, organizovaných výstav. V tvorivej dielni sa podieľajú na
zhotovovaní, výrobe výrobkov, dekoračných predmetov, ktoré sú vystavované na rôznych výstavách
v regióne, ako i mimo nášho regiónu. V zariadení sa nachádza kaplnka, ktorá slúţi k ich naplňovaniu
duchovných potrieb, majú moţnosť účasti na pravidelne konaných bohosluţbách. K relaxácii slúţi
oddychová časť areálu a altánok.

Besedy a prednášky
Témy: Putovanie po svätej zemi, Pútnické miesto Lurdy a svetový deň chorých, Pôstne
obdobie a pašiové hry, Ţivot svätej sestry Faustíny a Boţie milosrdenstvo, Mágia, zvykoslovie, povery
v ţivote človeka, Ţivot človeka od počiatku aţ po smrť, Pútnické záţitky zo Ţywca do Czestochowa,
Prevencia a ochrana pred páchaním trestných činov na senioroch, Rok viery, Vianoce na Kysuciach.

Spoločenské, kultúrne, športové podujatia pracovisko Čadca – Ţiarec
v skratke
 Vyhodnotenie najlepších čitateľov zariadenia v rámci vyhlásenej súťaţe: „Čítam, čítaš, čítame“
 Súťaţ v spoločenských hrách: „Človeče nehnevaj sa, dáma, šach, kartové hry“
 Spoločné stretnutie klientov a ţiakov ZUŠ Čadca – Ţiarec, ktoré sa konalo pri príleţitosti sviatku
svätého Valentína
 Sprievod fašiangových masiek, fašiangová zábava
 Účasť na súťaţnej prehliadke detského hudobného folklóru: „Slávici Kysúc“
 Návšteva primátora mesta Čadce Ing. Milana Guru, pri príleţitosti Veľkonočných sviatkov
 Účasť na divadelných predstaveniach: „Rysavá jalovica“, „ Mátohy“, ktoré sa konali v rámci
najstaršej národnej súťaţnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami
pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby: „Palárikova Raková“
 Účasť na III. ročníku turnaja kríţovkárov, ktorý organizovalo DSS a ZpS Horelica
 Spoločné posedenie prijímateľov sociálnej sluţby, zamestnancov, spojené s tradíciou stavania
a váľania mája
 Účasť na výstave „Výtvarné spektrum“ v Kysuckom múzeu Čadca
 Deň Matiek – kultúrnospoločenské podujatie. Kultúrny program pripravili ţiaci ZUŠ Čadca-Ţiarec
a členovia Jednoty dôchodcov Čadca
 Organizovanie III. ročníka stolnotenisového turnaja seniorov.
 Vedomostná súťaţ Slovenské príslovia), tréning pamäti
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 Spoločné posedenie spojené s vyhlásením výsledkov súťaţe „O najkrajšie zhotovenú vtáčiu
búdku“
 Turistický výlet do okolia zariadenia, spojený so zberom liečivých rastlín
 Účasť na výstave Egypt – dar Nílu
 Pečenie podľa starých materí, ochutnávka pripravených receptov prijímateľov sociálnych sluţieb
 Súťaţ jednotlivcov v speve
 Účasť na II. ročníku rybárskej súťaţe „Seniorská rybka 2012“, ktorú organizovalo ZpS a DSS
Kysucké Nové Mesto
 Účasť na VI. ročníku kysuckých športových hier pre seniorov, ktoré organizoval DSS a ZpS
Horelica
 Návšteva kultúrnych pamiatok mesta Čadce
 Účasť na slávnostnom otvorení ţelezničky – Nová Bystrica, Vychylovka
 Návšteva výstavy zo ţivota drotárov v Kysuckom múzeu Čadca: „Keď sa drotár narodil“
 Návšteva kalvárie Rajecká Lesná
 „Deň krásy“ – poradenstvo v skrášľovaní, starostlivosti, ošetrovaní, lakovaní, práca s farbou
 Účasť na Vernisáţi II. ročníka výstavy: „Za oknami našich zariadení“
 Účasť na športovo-zábavnom podujatí seniorov v rámci susedných sociálnych sluţieb ţilinského
regiónu: „Seniorska olympiáda“
 Účasť na II. ročníku športových hier v Čutkovskej doline
 Účasť na III. ročníku súťaţe krásy: „Zmenáreň“, ktorú organizoval DSS a ZpS Horelica
 Návšteva pútnického miesta Ţivčákova
 Návšteva rodného domu Jozefa Krónera v Staškove
 Účasť na odbornej konferencii: „V ústrety výročiu Cyrila a Metóda 2013“
 Spoločné posedenie, kultúrny program pri príleţitosti „Októbra, mesiaca úcty k starším“
 Super senior – vyhodnotenie najlepšieho čitateľa – seniora, ktoré sa konalo v Kysuckej kniţnici
Čadca
 Mikulášska besiedka, návšteva primátora mesta Ing. Milana Guru
 Účasť na divadelnom predstavení: „Svätá rodinka“, Dom kultúry Čadca
 Strieborných 25 rokov domova – kultúrno- spoločensky program, stretnutie zamestnancov domova
 Spoločné stretnutie prijímateľov sociálnej sluţby, zamestnancov zariadenia pri príleţitosti
ukončenia roka
 Počas celého roka prijímatelia sociálnych sluţieb sa podieľali pri úprave, čistení okolia zariadenia,
úprave skaliek, pestovaní okrasných kvetov, rastlín. Zapájali sa pri výzdobe interiéru zariadenia
k jednotlivých ročným obdobiam, sviatkom
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Pracovisko Čadca - Ţiarec
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Spoločenské, kultúrne, športové podujatia pracovisko Čierne v skratke
Pracovisko v Čiernom sa pripojilo účasťou na mnohých akciách, ktoré organizovalo pracovisko
v Čadci, ďalšie akcie organizovalo pre svojich prijímateľov sociálnej sluţby samostatne:


vítanie Nového roku so starostom obce Ing. Pavlom Gomolom



fašiangová veselica s pečením tradičných šišiek a ţivou ľudovou hudbou



účasť v Dome kultúry v Čadci na súťaţi – prehliadke detského ľudového folklóru „Slávik Kysúc“



stavanie a váľanie Mája s tradičnými folklórnymi zvykmi



besiedka ku Dňu matiek s deťmi z MŠ Čierne



pripomenutie si Dňa otcov s heligónkármi a opekaním vonku



výlet do Rajeckej Lesnej, na pútne miesto Ţivčáková, do rodiska Jozefa Krónera



rozlúčka s letom pri speve, tanci a spoločnom grilovaní



besiedka venovaná seniorom s deťmi z MŠ pri príleţitosti októbra – Mesiaca úcty k starším



spoločná návšteva kultúrneho programu obce Čierne, ktorá pripravila stretnutie seniorov s
osobnosťami obce a pozvanými hosťa



návštevy starostov okolitých obcí, z ktorých naši prijímatelia sociálnej sluţby pochádzajú
(Svrčinovec, Skalité, Zborov...)



spoločná návšteva pietnych miest, spojená so sviatkom Všetkých svätých a dušičiek



Mikulášska besiedka a zvyky spojené s adventom a Vianocami a iné

Súčasne naši prijímatelia sociálnej sluţby absolvovali mnoţstvo prednášok, ktoré pripravili naši
zamestnanci a pozvaní hostia, spolu sme sledovali filmy, dokumenty a prednášky prostredníctvom
televízie a digitálnych nosičov, pripomenuli sme si svetové dni, sviatky a pamätné dni, venovali sme
sa čítaniu, počúvaniu hudby a dokumentov, spoločenským hrám, turnajom a vedomostným súťaţiam,
športovým aktivitám, prechádzkam do okolia a prácam, ktoré pomáhajú skrášliť interiér a exteriér
pracoviska.
Prijímatelia sociálnej sluţby pravidelne prijímajú sviatosti zmierenia, duchovné usmernenia a po
príchode nového duchovného sa pravidelne zúčastňujú svätej omše, ktorú slúţi kňaz na našom
pracovisku.
Najobľúbenejšou činnosťou, ktorou sa zaoberajú klienti nášho pracoviska je starostlivosť o okrasné
rastliny, výroba krásnych ozdôb a výrobkov z prírodných materiálov, ktoré pravidelne vystavujeme na
výstavách ŢSK, ale najmä v našom zariadení .
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Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych sluţieb Čadca

Výročná správa za rok 2012
Plán financovania sociálnych sluţieb na rok 2013
Zastupiteľstvo ŢSK na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2012 uznesením číslo 5/20
schválilo rozpočet Ţilinského samosprávneho kraja na rok 2013.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov boli pre našu organizáciu stanovené záväzné ukazovatele a limity
rozpočtu na rok 2013:

Bežné výdavky na účtoch
610
643 533 €

620
238 971 €

630
451 200 €

SPOLU
640
7 014 €

600
1 340 718 €

Kapitálové
výdavky
41
158 394 €

Dôleţité kontakty
http://stefanika.dsszsk.sk
fax: 041/4308630
Riaditeľ
PhDr. Eva Larišová

041/4380613 0910931015 elarisova@vuczilina.sk

Prevádzkovo – ekonomický úsek
Mgr. Jana Marečková

ddca@vuczilina.sk
041/4380620 0910953958 jmareckova@vuczilina.sk

Technický úsek
Vladimír Dej

041/4308612 0905591268 vdej@vuczilina.sk

Zdravotný úsek
Mgr. Marcela Korčeková

041/4308611 0910913592 mkorcekova@vuczilina.sk

Sociálny úsek
Mgr. Mária Palubiaková

041/4308614

mpalubiakova@vuczilina.sk

Úsek stravovania
Bc. Michal Rusnák

041/4308621 0910908505 mrusnak@vuczilina.sk

Vedúci pracoviska Čierne
Mgr. Martina Malíková

041/4373626 0910922332 mmalikova@vuczilina.sk

Stála sluţba (pracovisko Čierne)

041/4373624
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