Výročná správa 2017 – sociálny úsek
Sociálny úsek
samostatne zabezpečoval komplexnú sociálnu agendu a sociálnu prácu v plnom rozsahu. Patria k nej
všetky administratívne činnosti, kontroly ako aj riešenie dôchodkových záležitostí, vybavovanie
súkromných záležitostí prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) pokiaľ o nich požiadali a
udržiavanie kontaktu s príbuznými a opatrovníkmi. Na základe požiadaviek PSS a personálu sa
zabezpečovali hygienické potreby a osobné veci klientov, aj ošatenie a obuv podľa potreby a
finančných možností PSS.
V roku 2017 boli na prechodný pobyt nahlásení 3 PSS a na trvalý pobyt boli prehlásení 3 PSS.
K 31.12.2017 bolo v našom zariadení 35 PSS pozbavených spôsobilosti k právnym úkonom,
z toho u 21 PSS je opatrovníkom DRC Prešov, n.o., ZpS -DSS Demjata a 14 PSS / z ktorých sú 4
čiastočne pozbavení/ má opatrovníkov z členov rodín.
V našom zariadení vedieme registre vkladných knižiek, cestovných pasov, občianskych
preukazov, dedičských konaní, zmluvy o úschove cenných vecí. Z ďalšej evidencie vedieme kmeňovú
knihu, predpis úhrad za jednotlivé mesiace, súhrn príjmov a výdajov PSS v depozite, evidencia zmlúv
na osobných dôchodcovských účtoch, vyúčtovanie vreckového, štatistické prehľady o PSS, interné
predpisy, evidencia prechodného a trvalého pobytu, vytváranie a kontrola plánov osobného rozvoja
PSS, aktualizácia zoznamov a evidencií podľa potreby a iné.
Podľa inštitútu psychoterapie a socioterapie je SOCIOTERAPIA – terapia sociálnych
vzťahov. Jej cieľom je zvýšiť kvalitu života jednotlivca, zmobilizovať jeho vnútorné kapacity a
kapacity jeho sociálnych vzťahov smerom k zmierneniu napätia v jednotlivcovi a v jeho sociálnom
systéme. Pre nás je to každodenná odborná práca s PSS. Počas tohto roka bola zabezpečovaná zväčša
v dvoch spoločenských miestnostiach, resp. v iných vhodných priestoroch. V našom zariadení sú PSS
s mentálnym postihnutím: ľahký stupeň, stredne ťažký stupeň a ťažký stupeň. K ďalším diagnózam
klientov patrí schizofrénia: paranoidná, reziduálna, organický psychosyndróm závislosti na etyle,
demencia, organická depresívna psychóza, organicky podmienená porucha osobnosti,
schizoafektívna porucha a ďalšie pridružené ochorenia. PSS sme zaradili do skupín podľa postihnutia.
Pre jednotlivé skupiny sa používali metódy práce a techniky, ktoré boli najvhodnejšie pre dosiahnutie
jednotlivých cieľov.
V rámci duchovného rozvoja klientov sme využívali tento rok v našom zariadení
HAGIOTERAPIU. Je to forma skupinovej sociálno-psychologickej práce s biblickým textom. Jej
bezprostredným cieľom je prechod od pocitu nespokojnej túžby človeka nad tým, čo nemá k pocitu
radostnej vďačnosti z toho, čo človek má a kým je. V rámci hagioterapie sa s PSS realizovali sedenia,
na ktorých sa okrem iného modlili aj rôzne typy ružencov. Duchovno PSS bolo posilňované aj
návštevami duchovného otca, ktorý ich raz do mesiaca vyspovedal aj duchovne podporil svätou
omšou.
Reminiscenčná terapia sa tiež využíva v našom zariadení. Je to aktivizačná a validačná
liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť PSS a cez jeho vybaviteľné spomienky ho
aktivizuje. Cieľom je zlepšenie mentálneho stavu k PSS, zlepšenie komunikácie s PSS a odstránenie
alebo aspoň zmiernenie jeho ťažkostí.
V našom zariadení sa využíva aj živelná canisterapia. Interakcia so zvieraťom – dotýkanie I
rozprávanie sa znižuje psychické I fyzické vnímanie stresu človeka. U starých ľudí – sú psom
povzbudzovaní k telesnej aj duševnej aktivite. Pomáha predchádzať pocitom nepotrebnosti a
sociálnej izolácie. U mentálne postihnutých PSS– pes udržuje duševne zaostalého človeka v
pozornosti dlhšie ako iné objekty, pozoruje ho a skúma. Prispieva k zníženiu osamelosti a uzavretosti,
podporuje spontánnosť prejavu.
Pre dospelých predstavujú artefiletiku napríklad relaxačné maľovánky. Aj túto metódu
používame v našom zariadení. Ide o samostatnú tvorbu, ktorá hlavne odbúrava stres a upokojuje.
ERGOTERAPIA je inovatívna metóda, ktorá slúži na zlepšenie kvality života človeka tým,
že sa človek aktívne a zmysluplne zapája do zamestnania. Aktivita ako taká podporuje telesné a
psychické funkcie a napomáha obnoveniu, znovuosvojeniu funkčných schopností. Ergoterapia

používa na to diagnostické prostriedky, prostriedky pre rozvoj kreativity, terapeutické prostriedky a
preventívne prostredie. V rámci diagnostických prostriedkov- odhaľuje disabilitu, postihnutie či
handicap a zisťuje zvyšný pracovný potenciál daného PSS.
Kultúrno-spoločenská činnosť za rok 2017
Koniec Januára je v školách spojený s odovzdávaním vysvedčenia. Tatko to bolo aj v našej
škole hrou. Pre našich školákov sme mali pripravené malé pohostenie, pripravili sme im aj teplý čaj
a zatancovali sme si. Divadielko Cilliling k nám zavítalo s predstavením „Kocúr v čižmách“. Herci
sa nám predstavili v krásnych kostýmoch. Prestavenie bolo spestrené humornými
časťami.
Február sme privítali predstavením „Kúzelná fyzika“. PSS si mohli vyskúšať rôzne pokusy, ktoré sú
súčasťou bežného života. Na Valentína sme si pre PSS pripravili súťaženie v pároch. Hry ako twister,
teplo-zima, obliekanie, balónový tanec a diskotéka na záver. V polovici mesiaca sme mali karneval.
21 PSS súťažilo s maskou, ostatní povzbudzovali aj so škraboškami pri stoličkovom tanci. Prvý
marec nám priniesol popolcovú stredu. Tak sme sa s PSS vybrali na svätú omšu do miestneho kostola.
Svetový deň chorých sa slávi každoročne od roku 1992, pripadá na 3.3. a samozrejme aj my sme
očakávali pána farára od rána. Marec mesiac knihy sme uzatvárali súťažov Hviezdoslavov Kubín,
kde súťažilo 17 PSS. Začiatkom apríla sme sa lúčili so zimou pálením moreny. Následne bolo 6 PSS
s pani opatrovateľkou posvätiť pokrmy na bielu sobotu v miestnom kostole. Koncom apríla nás
navštívili divadielko Portál s predstavením Zbojnícka kráľovná. Máj sme začali výletom na Šarišský
hrad, kam sme vystupovali peško a spievali sme si rôzne ľudové piesne. Koncom mája sme sa od
rána pripravovali na Majáles, súťaže, tance a samozrejme nesmeli chýbať párky s nealkoholickým
pivom. V júni nás navštívilo divadielko Portál s predstavením Pampúšik. Keďže bolo dobré počasie
pripravili sme si opekačku, spievali sme si piesne a zberali pozitívnu energiu zo slnka. Od 18.06.23.06. sa konal rekreačný pobyt v Demänovskej doline. V hoteli FIM bolo ubytovaných 17 PSS. V
rámci pobytu sme boli v stredisku Jasná, na Vrbickom plese, Dem.jaskyni slobody, symbolickom
cintoríne. Okrem toho mali PSS k dispozícii procedúry a bazén. Júl sme otvorili vychádzkami do
Tulčíka na Kvašnú vodu, kde sme stretli známych. Späť sme sa odviezli vlakom. V polovici júla sme
mali športové súťaže. Hra múmia mala veľký úspech. Koncom júla sme sa vybrali na výlet do
Bardejovských kúpeľov. Polovica PSS bola na kúpalisku a druhá polovica bola v skanzene, na vodu
z liečivého prameňa, nakúpiť oblátky pre všetkých PSS a následne si boli všetci posedieť na kofole.
V auguste sme sa venovali kvízu k humanitárnemu dňu, kde vyhrala pani Fekiačová a pán Krebs.
Koncom augusta sme navštívili múzeum letectva v Košiciach. Zastavili sme sa aj Košiciach,
navštívili sme katedrálu a osviežili sme sa výbornou zmrzlinou z cukrárne Aida. September otvoril
kvíz ku dňu čokolády a medzinárodný deň pozitívneho myslenia. Víťazom bol Martin Krebs.
Následne sme si zrealizovali výlet na pútnicke miesto do Gaboltova. Zastavili sme sa v Bardejove,
kde sme si dali obed aj občerstvenie, zašli sme si kúpiť aj oblátky. Na zákusok sme zašli do cukrárne
u Babičky. V októbri sme mali kvíz o krajine Rusko. Víťazom sa stal pán Hanč. O týždeň sme mali
kvíz o rozvoji vedy a techniky, kde sa víťazkou stala pani Fekiačová. V novembri nás navštívilo
divadielko Portál s divadelným predstavením O troch grošoch. Začiatok decembra je spojený s
Mikulášom, a u nás to bolo tiež podobne. Navštívili nás pán starosta Bašista, Mikuláš, anjel aj čert.
Naši PSS si pripravili krátke básne, piesne a tančeky, aby ich privítali v našom zariadení. Samozrejme,
že dostali aj sladkú odmenu a spoločné foto. Následne nás navštívil policajný zbor z Kapušian. Hlavná
téma sa dotýkala správania PSS medzi sebou a k zamestnancom zariadenia. Aj tohto roku sme si s
PSS pripravili vianočnú besiedku pre PSS aj zamestnancov zariadenia. Básne, spoločné piesne, solo
piesne, scénku o obuvníkovi Martinovi a následne spoločné koledy nás posunili do vianočného
obdobia. Medzi sviatkami nás navštílila spevácka skupina Glória z Kapušian. Vianočné koledy v ich
podaní sa nám všetkým páčili. Rozlúčili sme sa so starým rokom tanečnou zábavou a už sa tešíme na
nový rok 2018.
V roku 2017 sa aktualizovala internetová stránka nášho zariadenia www.drcno.sk

