
CIELE A PRIORITY NA ROKY 2021- 2030 v CSS SLOVEN 

CSS – SLOVEN Slavnica si stanovil  čiastkové ciele a priority na roky 2021-2030, 

vychádzajúc zo schválených Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030.   

 

 

Cieľ Obsah Obdobie Vyhodnotenie  

Č.1 Sledovať výzvy a vypracovávať projekty 

s cieľom získania mimorozpočtových 

finančných prostriedkov na zabezpečenie 

zlepšenia materiálovo – technického 

vybavenia zariadenia, izieb PSS 

a rozvíjanie činnosti a aktivít PSS 

 

 2021 – 2030   

Č.2 Vykonávanie voľnočasových aktivít počas 

celého roku s PSS so zameraním na ich 

potreby a požiadavky s ohľadom na mieru 

ich zdravotného a psychického stavu 

s cieľom čo najviac prispieť k rozvoju ich 

samostatnosti a sebestačnosti   

2021-2030  

Č.3 Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov 

zariadenia usporadúvaním odborných 

seminárov na okresnej úrovni v spolupráci 

s komorou sestier a pôrodných asistentiek 

2021-2030  

Č.4 Monitorovať spokojnosť PSS a ich 

rodinných príslušníkov s poskytovaním 

sociálnej služby 

2021-2030  

Č.5 Pokračovať v debarierizácii ubytovacích 

priestorov 

2021-2025  

Č.6 Obnoviť a opraviť  priestor pre starostlivosť 

o domáce zvieratá(sliepky, zajace, psík 

a pod.) a podporiť rozvoj zručností PSS 

v záujme o takéto aktivity. 

2021- 2023  



Č.7. Zabezpečiť pre PSS nový druh sociálnej 

služby – Zariadenie podporovaného 

bývania v areály zariadenia (popis nižšie)  

2021-2030  

Č. 8  Zaregistrovať  nový druh sociálnej služby  

poskytovanej fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím a FO odkázanej na 

pomôcku – Požičiavanie pomôcok  

2021-2030  

 

 Popis k Priorite č. 7   -  Zabezpečiť pre PSS nový druh sociálnej služby – Zariadenie 

podporovaného bývania v areály zariadenia. 

CSS – SLOVEN Slavnica si stanovil jednu z cieľov a priorít zabezpečiť pre PSS  - Zariadenie 

podporovaného bývania, nakoľko sme zariadenie (DSS) do ktorého prijímame PSS do 

dovŕšenia dôchodkového veku.  

Pri monitorovaní súčasnej vekovej  a diagnostickej skladby PSS a záujmu prijímateľov SS,  

v našom zariadení, je možné poskytnúť i takýto druh sociálnej služby, pri ktorej je možné 

zabezpečiť dohľad na účely poskytovania sociálnej služby, usmerňovanie a monitorovanie pri 

zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci 

zariadenia  a základných sociálnych aktivít. 

Našim cieľom je poskytnúť takýto druh sociálnej služby ľuďom, ktorí majú napriek svojmu 

zdravotnému prípadne psychickému hendikepu, záujem aktívne pracovať na svojom rozvoji 

a začleniť sa s podporou do spoločnosti, v záujme čo najviac prispieť k sebestačnosti 

a nezávislosti od inštitúcie.  

Uvedený druh sociálnej služby plánujeme zrealizovať v priestoroch samostatne stojaceho 

objektu, ktorý je umiestnený v areály zariadenia a toho času sa využíva na iný ako ubytovací 

účel. Uvedený objekt je potrebné zrekonštruovať na zariadenie podporovaného bývania pre 

 max. šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke.  

  

Popis k Priorite č. 8 - Zaregistrovať  nový druh sociálnej služby  poskytovanej 

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a FO odkázanej na pomôcku – 

Požičiavanie pomôcok.  

CSS – SLOVEN Slavnica  v ostatnom období zaznamenáva pri poskytovaní základného 

a špecializovaného sociálneho poradenstva záujem širokej verejnosti o Požičiavanie pomôcok 

pre osoby, ktoré sa náhle ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Ide najmä o stratu hybnosti po 



rôznych CMP, úrazy, kedy sú ľudia náhle odkázaní na zdravotnícku pomôcku ako napr. 

invalidný vozík, chodítko, polohovateľnú posteľ, WC stolička a pod. 

CSS – SLOVEN by zaregistrovaním takéhoto druhu sociálnej služby pomohlo občanom do 

doby, kedy si uvedenú zdravotnícku pomôcku zabezpečia pre trvalú potrebu z verejného 

zdravotného poistenia, prípadne vhodnú pomôcku môžu získať aj prostredníctvom Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok. Ak 

je pomôcka k dispozícii, poskytne sa na základe písomnej zmluvy do užívania. 

Nákup pomôcok by CSS – SLOVEN mohlo realizovať z finančných prostriedkov, ktoré 

získava z verejného zdravotného poistenia úhradou za poskytovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti.  

 

 


