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Vízia, poslanie a účel zariadenia
Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych
službách.
Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu
mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné
služby.
Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na
subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Prijímateľ je našim partnerom a jeho názor je pre nás
dôležitý.
Plán poskytovania sociálnej služby sa uskutočňuje individuálne na každého prijímateľa a je
spracovaný ako individuálny plán prijímateľa sociálnej služby.
Strategické ciele zariadenie na obdobie rokov 2019 -2024
Ciele
Cieľ č. 1: Implementovanie podmienok kvality do
poskytovaných sociálnych služieb
Cieľ č. 2: Vypracovanie metodických postupov
odborných procesov a ich zavedenie do praxe
Cieľ č. 3: Zvýšenie odbornosti zamestnancov
prostredníctvom investícii do vzdelávania


v metódach sociálnej rehabilitácie



osobná anamnéza a biografický portrét klienta



v koncepte bazálnej stimulácie

 v koncepte kinestetickej mobilizácie
Organizovať Deň otvorených dverí
Zariadiť multisenzorické prostredie a zavedenie metódy
Snoezelen
Celková rekonštrukcia parku pred budovou zariadenia
Zabezpečenie modernizácie interirérového vybavenia
izieb- signalizačné zariadenie
Prístup ku prijímateľovi

Termín naplnenia
2019-2020
2019-2020
2019-2021
2020
2020
2021
2022
2019-2024
2019-2020
2019-2024
2019-2024

Prijímateľ je pre nás autonómnou osobnosťou so svojim životným príbehom, ktorý má svoje
individuálne potreby a požiadavky, určitý sociálny a zdravotný stav. Rešpektujeme jeho

Vrba n.o.
SOCIÁLNE SLUŽBY

Strategická vízia, poslanie
ciele

právo na vlastný názor, postoj a vyjadrenie požiadaviek a to aj v prípade, keď je
právoplatným súdnym rozhodnutím obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.
Jeho individualita je predmetom nášho záujmu a zahŕňame ju do plánovania našich služieb.
Našou snahou je pri poskytovaní sociálnej služby brať ohľad na životný rytmus našich
klientov a ich zvyklosti. Zároveň sa však snažíme našich klientov

a) viesť k vzájomnému spolužitiu, rešpektovaniu práv a záujmov ostatných
spolubývajúcich, ako aj k rešpektovaniu spoločenských noriem
b) viesť k spoluzodpovednosti za svoje zdravie, zodpovednosti za dodržiavanie určitých
postupov a pravidiel, ktoré sú v spoločnosti bežné a očakávané (napríklad v oblasti
hygieny, konzumácie alkoholu, vyjadrovania sa voči iným ľuďom)
c) viesť k spoluzodpovednosti za plánovanie, realizáciu, výsledky a dopady
poskytovaných služieb ako aj k rešpektovaniu odborných pokynov nášho personálu
d) viesť k chápaniu adekvátnosti vlastných požiadaviek v závislosti na svojich finančných
a materiálnych zdrojoch.
V našich službách zameraných na prijímateľa
1. Umožňujeme prijímateľom realizovať základné ľudské práva a slobody.
2. Zachovávame ľudskú dôstojnosť prijímateľov
3. Aktivizujeme prijímateľov k posilneniu sebestačnosti podľa ich schopností a možností
a prihliadame na ich individuálne potreby.
4. Zabraňujeme sociálnemu vylúčeniu prijímateľov a podporujeme ich začleňovanie sa do
spoločnosti.
5. Umožňujeme prijímateľom podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení.
6. Spolupracujeme s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat do
prirodzeného prostredia pri rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností
a zdravotného stavu klienta.
Ťažiskom zamerania našich služieb na prijímateľa je
1.
2.
3.
4.
5.

Správna informovanosť občana o poskytovaných sociálnych službách.
Vlastná vstupná, priebežná a výstupná diagnostika prijímateľa.
Individuálny prístup ku prijímateľovi prostredníctvom individuálneho plánu.
Vzťahová opatera prostredníctvom kľúčových pracovníkov.
Denná komunikácia s prijímateľom na princípe „politiky otvorených dverí“.
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6. Aktívna spolupráca s externými odborníkmi najmä v zdravotníckej oblasti.
7. Správna a včasná informovanosť rodinných príslušníkov o vývoji sociálneho
a zdravotného stavu prijímateľa a spolupráca s nimi.

Vo Vrbovej nad Váhom, dňa 22.5.2019

Hildegarda Forróová
riaditeľka zariadenia

