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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.  Našim  klientom  je  poskytnutá
profesionálna  ošetrovateľská  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. Domov 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 a cieľové skupiny

  Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení
potrebuje bezodkladne.
   
V priebehu roka 2017 FAMILIA n. o.

a). poskytovala tieto služby:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,
 b). utvárala podmienky na úschovu cenných vecí
 
Ubytovanie
 

V zariadení sa nachádza 6 izieb,  ktoré poskytujú ubytovanie 12 klientom. Počet klientov k
31.12.2017 bol 12. Z toho 1 muž a 11 žien.

 Prízemie – 2 izby
  
1x dvojlôžková izba nadštandard
1 x trojlôžková izba nadštandard
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Medziposchodie

1x jednolôžková izba nadštandard

Poschodie
1x jednolôžková izba štandard
1x dvojlôžková izba štandard
1x trojlôžková izba štandard

Izby disponujú elektricky polohovateľnými posteľami. Súčasťou každej izby sú skrine, stolík
so stoličkami a TV. Kúpelne a sociálne zariadenia sú bezbariérové.

Stravovanie
 Strava je podávaná 5x denne, dbáme predovšetkým na racionálnu stravu s dostatkom ovocia,
zeleniny  a  vlákniny.  Pre  klientov  na  diabetickej  diéte  je  podávaná  aj  druhá  večera.  Súčasťou
racionálneho stravovania je aj pravidelný pitný režim. Podávaná je čistá voda, čaj, urologický čaj a
pre  klientov  s  cukrovkou  čaj  bez  cukru.  V  prípade  potreby  personál  pomáha  klientom  pri
stravovaní.

 Doplnkové služby:
 Klientom je poskytnutá : manikúra, pedikúra, holenie a služby kaderníčky.

Štruktúra klientov

FAMILIA n.o v roku 2017 poskytovala sociálne služby 12 klientom celoročnou pobytovou formou.

Veková štruktúra klientov :

Vek Počet

63 – 74 rokov 2

75 – 79 rokov 3

80 – 84 rokov 3

85 – 89 rokov 2

Nad 90 rokov 2

Štruktúra klientov podľa stupňa odkázanosti :

Stupeň odkázanosti Počet

IV 1
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V 6

VI 5

Poskytované sociálne služby v roku 2017

Naším  cieľom  je  poskytovať  sociálne  služby  s  rešpektovaním  ľudských  práv  a  slobôd
prijímateľa sociálnej služby.

Sociálne poradenstvo

V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v
poskytovaní  základných  informácií  o  možnostiach  riešenia  problémov  našich  klientov  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 klientov 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, toalety,  obliekaním, stravovaním a pitným režimom. Tieto činnosti
zabezpečuje kvalifikovaný personál.

Upratovanie, pranie a žehlenie

 O  čistotu  v  zariadení  sa  starajú  2  upratovačky.  Denne  sa  v  zariadení  umývajú  podlahy,
dezinfikujú toalety a stolíky klientov.

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.
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Celoročne sa v našom zariadení vykonávajú tieto aktivity:

Oslavy menín a narodenín klientov. Pri tejto príležitosti sú klienti obdarovaní malými darčekmi,
kytičkou alebo  sladkosťou.  Niektorí  klienti  pomáhajú  s  prípravou  drobného občerstvenia  alebo
kávy.
Muzikoterapia – počúvanie a spievanie prevažne ľudových piesní
Ergoterapia  –  podľa  svojich  možností  a  zdravotného  stavu  sa  klienti  zúčastňujú  na  drobných
prácach  v  okolí  budovy  a  záhrady,  pomáhajú  drobnými  prácami  v  kuchyni  na  základe
dobrovoľnosti.
Biblioterapia – klienti nahlas čítajú text z knihy a následne sa analyzuje prečítané, čím si klienti
udržiavajú pamäť, slovnú zásobu, pozornosť a predstavivosť.
Tvorivé popoludnia – pravidelne s klientmi tvoríme rôzne výrobky z papiera, kreslíme obrázky na 
ľubovoľnú tému alebo aj na zadanú tému napr. Vianoce, Veľká noc a pod.
Hranie spoločenských hier –  klienti hrajú rôzne spoločenské hry napr. ,,Človeče, nehnevaj sa”,
Pexeso, ,,Meno, mesto, zviera, vec” 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 2017 sme organizovali aj rôzne podujatia. Boli to rôzne akcie a vystúpenia pri rôznych
príležitostiach.

Štruktúra zamestnancov

Riaditeľ zariadenia
Vrchná sestra
Sociálna pracovníčka
1 zdravotná sestra
2 zdravotní asistenti
3 opatrovateľky
2 upratovačky

Náplň práce vrchnej a zdravotnej  sestry:
- príprava  a podávanie liekov vrátane aplikácie Inzulínu
- zdravotná dokumentácia
- sledovanie zdravotného stavu
- poskytnutie prvej pomoci
- zavádzanie PK u žien, asistencia lekára pri zavádzaní PK u mužov
- sledovanie bilancie tekutín
- komunikácia s ošetrujúcim lekárom pri zmene zdravotného stavu
- komunikácia s rodinou klienta
- asistencia pri vizite
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- spolupráca s ADOS

Náplň práce opatrovateliek:
- hygiena klientov
- starostlivosť o ošatenie, posteľné prádlo
- žehlenie
- spolupráca so zdravotnou sestrou
- podávanie stravy a tekutín
- sledovanie zdravotného stavu klientov

 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
  

 Zariadenie spolupracuje s ADOS pri ošetrovaní rán a dekubitov a s nemocnicou v Šaci pri
závažnejšom zdravotnom stave.

Fotodokumentácia
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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 1 625 €
Príjmy z dotácií (finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny

46 080 €

Príjmy z poskytnutých sociálnych služieb 72 369 €
Ostatné príjmy 1 040 €
Príjmy spolu 121 114 €

Príjmy  z podielu  zaplatenej  dane  boli  použité  na  nákup  vybavenia  kuchynky,  televízora,
zdravotných pomôcok a prevádzkovú réžiu.

Zásoby  (strava,  čistiace  a dezinfekčné  prostriedky,  hygienické  potreby,
obliečky, toner)

8 708 €

Služby (energia, voda, telekomunikácie, nájom, odvod odpadu, rehabilitačné
služby, starostlivosť o klientov, účtovníctvo)

35 812 €

Mzdy a poistné 66 871 €
Sociálny fond 266  €
Ostatné (odpisy) 8 359 €
Výdavky spolu 120 016 €

Ekonomicky  oprávnené  náklady  na  jedného  klienta  v roku  2017  predstavovali  v zariadení  pre
seniorov sumu 9979,22 EUR.

Prehľad o  majetku a  záväzkoch

Dlhodobý hmotný majetok 5 817 €
Pohľadávky  1 039 €
Peniaze 636 €
Bankové účty -11 €
Majetok spolu 7 481 €
Záväzky 5 175 €
Záväzky spolu 5 175 €
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Záver

Zariadenie pre seniorov FAMILIA n.o poskytuje klientom kvalitné služby. Klientom vytvárame

rodinné prostredie s prihliadnutím na zachovanie a rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti. Naším

cieľom je aj naďalej skvalitňovať poskytovanie sociálnej služby. Chceme, aby naši klienti strávili

jeseň  svojho  života  pokojne  a  plnohodnotne.  Snažíme  sa  o  zachovanie  ich  samostatnosti  a

sebestačnosti čo najdlhšie, aby sa cítili plnohodnotní a užitoční, čo ovplyvňuje aj kvalitu ich života.

Touto  cestou  sa  chceme  poďakovať  naším  zamestnancom  za  ich  prácu,  starostlivosť  a

trpezlivosť v roku 2017.














