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1. ÚVOD
Obec Budmerice v Centre sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.
Ide o prijímateľov sociálnej služby sociálnej služby, ktorých zdravotný stav si vyžaduje
dohľad, opateru a pomoc inej osoby na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Výročná správa poskytuje prehľad práce zariadenia v roku 2014, plnenie stanovených cieľov,
prehľad aktivít a výsledky činností zamestnancov k 31.12.2014.
Našim cieľom je poskytovať sociálne služby na vysokej úrovni, kvalitnú a komplexnú
starostlivosť prijímateľom sociálnej služby s dodržiavaním humanného prístupu a etického
kódexu zamestnancov Centra sociálnych služieb Budmerice. Kapacita zariadenia je 30
prijímateľov sociálnej služby. Poberateľom sa snažíme vytvárať pocit domova
s rešpektovaním ich práv a slobôd v najvyššej možnej miere.
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2. VZNIK A POSTAVENIE CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Sociálne služby sa začali poskytovať dňa 01.01.2007 na základe zriaďovacej listiny Domu
sociálnych služieb vydanej Obcou Budmerice v súlade s § 34 zákona č. 195/1998 Z. z.
s kapacitou 22 lôžok. Od 23.6.2008 sa mení názov na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva Obce Budmerice č. 14/13/08 na Centrum sociálnych služieb.
Centrum sociálnych služieb Budmerice vzniklo rekonštrukciou bývalej základnej školy
v centre obce. V tesnej blízkosti je zdravotné stredisko s ambulanciou obvodného lekára,
zubnou a gynekologickou ambulanciou a lekáreň. V budove zdravotného strediska sú aj
služby, ktoré prijímatelia Centra sociálnych služieb využívajú, a to pedikúra, masáže a
kaderníctvo.
Centrum sociálnych služieb Budmerice je dvojpodlažná budova. Pre prijímateľov sociálnych
služieb je zariadených 17 izieb so sociálnym zariadením a predsieňou. 11 izieb je
jednolôžkových, 5 izieb je dvojlôžkových a jedna izba je päťlôžková pre prijímateľov
sociálnej služby s ťažším zdravotným postihnutím. Pre prijímateľov sociálnej služby denného
stacionára je vyčlenená jedna terapeutická miestnosť. Na druhom podlaží je jedáleň, výdajňa
stravy, miestnosť pre opatrovateľky, hygienická miestnosť na kúpanie imobilných a čiastočne
imobilných prijímateľov sociálnej služby sociálnej služby. Na prvom podlaží je sklad, šatňa,
kancelária sociálneho úseku, vedúcej zariadenia a miestnosť zdravotnej sestry. V suteréne
budovy je kotolňa, práčovňa a miestnosť slúžiaca na sušenie šatstva a bielizne.
Od roku 2008 podľa potreby boli vykonávané zmeny v registri poskytovateľov
sociálnych služieb nasledovne:
Spôsob a dátum vykonanej zmeny
Druh
poskyto
vanej
soc.
služby
ZOS (§
36)
ZPS (§
35)
DSS
(§38)
TOS
(§41)
Odľahč
ovacia
služba
(§54)
DS
(§40)

Počet
lôžok

Dátu
m
zmen
y

Počet
lôžok

Dátu Počet
mlôžokl lôžok
zmen
y

Dátu
m
zmen
y

Počet
lôžok

Dátu
m
zmen
y

Počet
lôžok

Dátu
m
zmen
y

Počet
lôžok

Dátu
m
zmen
y

10

01.7.2
008
01.7.2
008
01.7.2
008

9

01.01. 1 2
2010
01.01. 5
2010
01.01. 5
2010

16.3.
2011
16.3.
2011
16.3.
2011

12

16.3.
2011
16.3.
2011
16.3.
2011

11

26.03.
2012
26.03.
2012
26.03.
2012

6

01.07.
2014
01.07.
2014
01.07.
2014

5
7

5
8

5
5

4
11

20
0

7.4.20
10
(vým
az)
4

26.03.
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Podrobný popis činnosti a spôsob poskytovania sociálnych služieb:
§ 35 Zariadenie pre seniorov, fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách
5

alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby, plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak im nemožno
poskytnúť opatrovateľskú službu v prirodzenom rodinnom prostredí.
§ 38 Domov sociálnych služieb (do 01.07.2014), fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej
osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
§ 40 Denný stacionár, v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu
v zariadení len na určitý čas počas dňa.
§ 41 Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy
č. 3 v základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BUDMERICE poskytuje sociálnu službu
zodpovedajúcu individuálnym schopnostiam prijímateľov sociálnych služieb. Poskytovanie
sociálnej služby sa plánuje podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa
sociálnej služby, o priebehu poskytovania sociálnej služby sa vedú písomné individuálne
záznamy, ktoré priebežne vyhodnocujeme. Súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj
program sociálnej rehabilitácie – tréning priestorovej orientácie a pohybových zručností,
tréning sociálnych zručností a tréning sebaobsluhy.
Súbežne vytvárame možnosti a podporujeme účasť prijímateľov sociálnej služby na
spoločenskom živote na miestnej aj regionálnej úrovni.
V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách poskytujeme:
odborné činnosti, najmä:
 sociálne poradenstvo
 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 sociálna rehabilitácia
 ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
 pracovná terapia
obslužné činnosti:
 ubytovanie
 stravovanie
 upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 osobné vybavenie
ďalšie činnosti:
 úschova cenných vecí
 záujmová činnosť
Podľa potreby alebo požiadaviek sme zabezpečovali aj iné služby, napr. pedikúru, manikúru,
kadernícke služby, masáže a pod. Tieto služby platili rodinní príslušníci alebo prijímatelia
sociálnych služieb.

6

3. PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY
Priestory budovy Centra sociálnych služieb sú vybudované v súlade so všeobecnými
záväznými normami súvisiacimi s poskytovaním sociálnych služieb. Regionálny úrad
verejného zdravotníctva posudzuje všetky návrhy súvisiace so zmenami v prevádzkovaní.
Priestory svojím priestorovo – dispozičným a stavebným riešením, vybavením ako aj
spôsobom osvetlenia a odvetrania jednotlivých miestností spĺňajú požiadavky platných
právnych predpisov určených na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia a sú v nich
vytvorené podmienky pre dodržiavanie riadneho hygienicko–epidemiologicko prevádzkového
režimu.
Vo februári 2014 bola vykonaná kontrola RUVZ Bratislava z dôvodu zmeny
v prevádzkovaní, ktoré následne boli realizované od 01.07.2014.
Do všetkých miestností je zabezpečený bezbariérový prístup, tiež prístup do budovy je
vybavený rampou, ktorá slúži na bezproblémový pohyb osôb na invalidnom vozíku,
s choduľkou, príp. pre služby RZP. Všetky miestnosti sú čisté, presvetlené. Dezinfekcia
miestností, nábytku a hygienických zariadení sa robí 1 x do týždňa – každý piatok, príp. podľa
potreby aj častejšie. Dezinfekčné prípravky sú obmieňané z dôvodu rezistencie.
Podlahy na izbách, chodbách a ostatných spoločných priestoroch sa umývajú denne
v dopoludňajších hodinách, výdajňa stravy, jedáleň a miestnosť pre opatrovateľky 2 x denne
a okná sa umývajú 2 x ročne.
Posteľná bielizeň sa vymieňa v dvojtýždňových intervaloch, ak je potrebné aj častejšie.
Opraná bielizeň a prádlo sa suší v sušičke.
Smetné koše z izieb, kancelárii a spoločných miestností boli vyprázdňované každý deň,
smetné nádoby 2 - 3 x do týždňa, prípadne podľa potreby a plasty sa vyvážajú 1 x do mesiaca.
Deratizácia proti škodcom sa vykonáva 2 x do roka – na jar a na jeseň.
Zamestnanci sú povinní používať pri práci pracovné oblečenie a OOPP v súlade s § 6 odsek 2,
pís. a – c odsek 3 pís. a – b zákona NR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Nákup pracovného oblečenia je realizované v intervaloch v zmysle smernice na
poskytovanie OOPP Obce Budmerice.
Prijímateľom sociálnej služby vytvárame podmienky na osobný alebo telefonický kontakt
s rodinou, príp. známymi osobami a zabezpečujeme udržiavanie sociálnych väzieb
s komunitou.
V zariadení vedieme register obmedzení v zmysle § 10 zákona o sociálnych službách č.
448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V roku 2014 ani v predchádzajúcich rokoch sme
voči poberateľom sociálnej služby nemuseli použiť žiadne telesné ani netelesné obmedzenia.
V roku 2015 s cieľom zvýšenia bezpečnosti a súkromia prijímateľov sociálnej služby sme
vybudovali oplotenie pozemku v okolí budovy Centra sociálnych služieb a dokončili sme
výsadbu zelene v rámci úpravy okolia budovy. Z rozpočtu sa nám nepodarilo položiť dlažbu
v altánku a opraviť schody pred budovou.
Stravovanie
Stravovanie v zariadení bolo zabezpečené dodávateľským spôsobom z firmy SIBAX
Budmerice. Denná strava pozostávala zo štyroch jedál a to: raňajky – 0,74 €, obed – 2,65 €,
olovrant 0,50 € a večera – 1,87 €. V rámci zdravej výživy mali klienti denne zabezpečený
prísun ovocia a zeleniny a pitný režim. Celková suma celodennej racionálnej stravy pre 1
prijímateľa sociálnej služby bola 5,76 EUR a diabetickej stravy 6,62 EUR.
Nákladom zriaďovateľa bol dovoz stravy vo výške 67,72 € mesačne.
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Stravovanie z firmy SIBAX využívalo aj 11 – 15 zamestnancov Centra sociálnych služieb
Budmerice.
4. ŠTRUKTÚRA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Počet prijímateľov sociálnej služby – celodenná forma (DSS, ZPS, ZOS):
január
február
marec
apríl
máj
jún

júl
august
september
október
november
december

24
23
24
26
26
26

26
26
26
26
26
26

Počet prijímateľov sociálnej služby – forma denná (určitý počet hodín) DS:
január
február
marec
apríl
máj
jún

júl
august
september
október
november
december

4
4
4
3
3
3

3
3
3
4 + 1 samoplatca
4 + 1 samoplatca
4 + 1 samoplatca

Celkové plnenie obsadenosti vyjadrené v %
Počet dní podľa kapacity

10 950

Celková obsadenosť

9 963

Plnenie

90,99 %

Prehľad prijímateľov sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby:
DSS
Stav k 01.01.2014

10

prijatých

2

prepustených

11

exity

1

Stav k 31.12.2014

0

ZPS
Stav k 01.01.2014

4

prijatých

20

prepustených

0

exity

4

Stav k 31.12.2014

20

8

ZOS
Stav k 01.01.2014

10

prijatých

9

prepustených

12

exity

1

Stav k 31.12.2014

6

DS
Stav k 01.01.2014
prijatých

4
1 + 1 samoplatca

prepustených

1

exity

0

Stav k 31.12.2014

4 + 1 samoplatca

Spolu za zariadenie:
Stav k 01.01.2014
prijatých

28
32 + 1 samoplatca

prepustených

24

exity

6

Stav k 31.12.2014

30 + 1 samoplatca

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby muži / ženy
Muži

Ženy

Stav k 01.01.2014

4

24

prijatých

1

31 + 1 samoplatca

prepustených

1

23

exity

1

5

Stav k 31.12.2014

3

27 + 1 samoplatca

Veková štruktúra prijímateľov sociálnej služby:
Od 63 – 74 rokov
4
Od 75 – 79 rokov

7

Od 80 – 84 rokov

13

Od 85 – 89 rokov

5

Nad 90 rokov

9

9

Sociálny úsek
Prijímateľom sociálnej služby nášho zariadenia poskytujeme sociálnu službu v súlade so
zákonom o sociálnych službách. Na sociálnom úseku zabezpečovala vykonávanie
administratívnej činnosti sociálna pracovníčka - základné poradenstvo pre občanov, ktorí
majú záujem o poskytovanie sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov,
skompletizovanie spisov prijímateľa sociálnej služby pred nástupom do zariadenia, žiadosti a
príprava k uzatváraniu zmlúv, pokladňa, úhrady od prijímateľov sociálnej služby, dôchodky,
evidencia cenností, individuálne plány, korešpondencia, vybavovanie osobných dokladov
a rôznych záležitostí prijímateľov sociálnej služby, sprevádzanie, evidencia prijímateľov
sociálnej služby v mesačných intervaloch, záujmová činnosť atď.
Zachovaním aktivity, dobrou psychickou a fyzickou kondíciou predchádzame pocitom
osamelosti a nepotrebnosti – prispievajú k tomu pravidelné ranné rozcvičky s cieľom udržania
poberateľa čo najdlhšie mobilným a aktívnym, vzájomná komunikácia, riešime problémy,
ktoré ich trápia, novým prijímateľom sociálnej služby napomáhame pri adaptácii v zariadení,
zoznamujeme ich s denným režimom, priestormi, aktivitami aj s okolím a snažíme sa čo
najviac zabrániť pasivite, ktorá sa často prejavuje u seniorov zmenou prostredia.
V rámci záujmovej činnosti v popoludňajších hodinách sme organizovali pre seniorov
nasledovné aktivity:
- cvičenia na rozvoj, udržanie a precvičenie mysle (rôzne testy, krížovky, skladanie slov,
doplňovačky, matematické príklady),
- udržanie verbálno – logických schopností (logické spoločenské hry, skladanie viet,
odpovede na otázky, atď.),
- skupinové sedenia (na spoločných stretnutiach rozhovory z minulosti, spomienky
prijímateľov sociálnej služby, aktuálne dianie v rodine a pod.),
- ergoterapia ( práca s drevom, textilom, modelovanie, navliekanie korálok, zhotovovanie
nástenky na oddelení, spoločné pečenie, šitie, kreatívna tvorba, atď.)
- bibliografia
- posedenia pri hudbe
- oslava okrúhlych životných jubileí prijímateľov sociálnej služby.
Pre udržiavanie si zdravého životného štýlu prijímateľov sociálnej služby nabádame čo
najviac k pohybu, prechádzkam po okolí, alebo pre menej mobilných prijímateľov sociálnej
služby zabezpečujeme posedenia na terase zariadenia. Organizujeme vychádzky do miestneho
parku pri kaštieli, návštevy miestneho cintorína a kaplnky na cintoríne, kostola a budmerickej
izbičky, návštevy miestneho trhu, pravidelné stretnutia s členkami Jednoty dôchodcov
Slovenska, atď. K prvému piatku v mesiaci chodí do zariadenia spovedať a vysluhovať
sviatosť miestny farár. Každý týždeň majú prijímatelia sociálnej služby možnosť zúčastniť sa
na stretnutí pri modlitbe s členkami spoločenstva Máriinej Légie. V roku 2014 sme
zorganizovali pri príležitosti výročia kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v mesiaci
september stretnutie s prijímateľmi sociálnej služby zo ZOS Báhoň. Spoločné modlenie
organizovali členky Máriinej Légie z Budmeríc.
Sociálna pracovníčka okrem administratívnej agendy a činností súvisiacimi s poskytovaním
sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v spolupráci
s koordinátorom TOS zabezpečovala všetky potrebné náležitosti pre posudkového lekára
Obce Budmerice potrebné na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
spolupracovala s pracovníkmi sociálnych oddelení okolitých miest a napomáhala pri
vypracovaní sociálnej anamnézy žiadateľov o umiestnenie, poskytovala sociálne poradenstvo
poberateľom a ich rodinným príslušníkom, občanom Obce Budmerice a ľuďom, ktorí
potrebovali informácie ohľadne umiestnenia do zariadenia.

10

Pre skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb sme sociálny úsek rozšírili o jednu sociálnu
pracovníčku spojenú s funkciou pracovného terapeuta.
Zdravotný úsek
Centrum sociálnych služieb Budmerice zabezpečovalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
prijímateľom sociálnej služby v zariadení obvodným lekárom Mudr. Eduardom Hrežom,
ktorý prichádzal do zariadenia na privolanie pri akútnom ochorení prijímateľov sociálnej
služby alebo na preventívne vyšetrenia. Tí, ktorí majú problémy s mobilitou, boli ošetrení
priamo na lôžku lekárom za asistencie zdravotnej sestry. Záznamy o vyšetreniach robila
zdravotná sestra do dekurzu, ktorý je súčasťou zdravotnej dokumentácie prijímateľa sociálnej
služby. Pri náhlom zhoršení zdravotného stavu volala RZP. Pravidelne zabezpečovala
chýbajúce lieky, dávkovala ich podľa predpisu do liekoviek na 1 týždeň a podávala
poberateľom sociálnej služby. Boli vykonávané rôzne zdravotné úkony: odber biologického
materiálu (výtery, odber krvi, vyšetrenie glykémie a glykemickej krivky, vyšetrenie moču),
preväzy, podávanie liekov, ošetrenie drobných rán, meranie základných vitálnych hodnôt,
prevencia dekubitov a pomoc pri ošetrovaní dekubitov pracovníčkam ADOS Modra,
programovanie stravy prijímateľov sociálnej služby (nahlásenie diétnej stravy dodávateľovi).
Zdravotné stredisko máme priamo v areáli, preto mobilní klienti prichádzali na vyšetrenie
osobne, v sprievode personálu zariadenia. Preventívne prehliadky sa vykonávali priebežne
počas celého roku, v jeseni boli poberatelia očkovaní proti chrípke.
Ošetrenie chrupu prijímateľov sociálnej služby bolo zabezpečované v miestnej
stomatologickej ambulancii.
Do zariadenia prichádzali aj odborní lekári - psychiater a neurológ, na zavolanie internista.
Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska inkontinencie:
Inkontinencia moču
31
Inkontinencia stolice

12

Permanentný katéter

0

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska postihnutia:
ICHS

29

Alzheimerova choroba

6

Demencia

9

NCMP

10

Parkinsonova choroba

1

Iné psych. postihnutie

17

Diabetes mellitus

11

Slepota

1

Prevažná väčšina prijímateľov sociálnej služby má okrem základného ochorenia aj ďalšie
ochorenie typické pre osoby vo vyššom veku, a to najmä: choroby pohybového aparátu,
kožné exémy, poruchy spánku, poruchy komunikácie a iné.
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Pridružené ochorenia
Dekubity

5

Glaucom

4

Choroba obličiek

6

Osteoporóza

8

Stav po fraktúre

7

Rôzne rany

3

Štruktúra prijímateľov sociálnej služby z hľadiska mobility:
Mobilní
14
Čiastočne imobilní

10

Imobilní

12

Odborné vyšetrenia poskytnuté uvedenými ambulanciami boli v počte:
Interné
7
Neurologické
8
Očné
0
Urologické
4
CT
3
Hematologické
0
Ortopedické
0
Gynekologické
0
Diabetologické
8
chirurgické
17
Cievne
0
Psychiatrické
29
Kardiologické
1
SONO USG
3
RTG
15
Zubné
3
Dermatologické
12
Endokrinologické
1
Pneumologické
1
ECHO
1
GFS
1
RZP v zariadení /bez
1
odchodu prijímateľa/
RZP
v zariadení
/s
29
odchodom prijímateľa/
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Odborné vyšetrenia boli zabezpečené v štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadeniach
v Budmericiach, v Modre, v Pezinku a v Bratislave. Prijímateľov sociálnej služby v DSS
a ZPS na vyšetrenie sprevádzali zamestnanci zariadenia. Poberateľom umiestneným v ZOS
sprievod vykonával rodinný príslušník po predchádzajúcej dohode so zdravotnou sestrou.
Prevažná väčšina prijímateľov sociálnej služby má chronické somatické a psychické
ochorenia a sú sledovaní v ambulanciách u odborných lekárov – psychiatra, internistu,
diabetológa, neurológa, endokrinológa, nefrológa, atď.
Rehabilitačnú starostlivosť vykonávali pracovníčky ADOS (Agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, n. o. Šenkvice) vždy na odporučenie odborného lekára.
Prostredníctvom zdravotnej poisťovne sme pre 4 prijímateľov sociálnej služby zabezpečili
polohovacie postele.

5. PERSONÁLNE PODMIENKY
Celkový stav zamestnancov k 31.12.2014
Kapacitný počet prijímateľov
sociálnej služby sociálnej služby
celodenne

26

Kapacitný počet prijímateľov
sociálnej služby – určitý čas
počas dňa

4

Počet zamestnancov na TPP +
AČ na dohodu – 8 hod. denne

12

počet ostatných pracovníkov –
AČ (dobrovoľníci) – 4 hod.
denne

5

Maximálny počet prijímateľov
na
jedného
pracovníka
/
celodenná prevádzka

2,17

% podiel odborných
zamestnancov

83,33

% podiel ostatných pracovníkov

16,67

Štruktúra odborných zamestnancov pozostáva z:
1 sociálna pracovníčka a vedúca zariadenia
1 sociálna pracovníčka a pracovný terapeut
1 zdravotná sestra
1 zdravotnícky asistent
6 opatrovateliek
Ostatní pracovníci sú: upratovačka a 1 pracovníčka pracujúca na dohodu, ktorá pomáhala
opatrovateľkám a upratovačke pri určitých činnostiach.
Kvalitu poskytovaných sociálnych služieb zvyšujeme aj prostredníctvom UOZ, ktorí na
základe dohody s Obcou Budmerice a ÚPSVR Pezinok pravidelne v polročných intervaloch
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vykonávajú aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle § 52a zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
Pomáhajú zamestnancom pri manipulácii s prijímateľom sociálnej služby –
vysádzaní, polohovaní, sprevádzaní, hygiene, podávaní stravy, sprevádzaní na vychádzkach,
spoločne so zamestnancami sa zúčastňujú záujmovej činnosti, pri rôznych voľnočasových
aktivitách a rannej rozcvičke a tiež pri vykonávaní hygieny spoločných priestorov, lôžok,
izieb a hygienických miestností.
V roku 2014 vykonávalo tieto činnosti 15 uchádzačov o zamestnanie.
Veľkým prínosom boli pre samotných prijímateľov sociálnej služby a zároveň mali možnosť
získať praktické skúsenosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri získavaní zamestnania.
Vyhoveli sme aj 4 účastníkom kurzu opatrovania v rámci vzdelávania a prípravy pre trh
práce, ktorí si mali možnosť v našom zariadení vykonať potrebnú prax pre získanie
osvedčenia o absolvovaní kurzu.
O celkovú úpravu okolia sa starajú aj poberatelia dávky v hmotnej núdzi z Obce Budmerice.
Vzdelávanie odborných zamestnancov.
V roku 2014 sa v prevažnej väčšine zamestnanci vzdelávali priamo na pracovisku. Prednášku
o používaní zdravotných a kompenzačných pomôcok vykonali zamestnanci firmy TheraCar.
Prakticky predviedli polohovanie a manipuláciu s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby,
prevenciu vzniku preležanín, faktory, ktoré ovplyvňujú ich vznik, dodržiavanie správnej
hygieny, eliminácia nepriaznivých vplyvov na čistotu pokožky a ošetrovanie kožných
problémov.
Zdravotná sestra v rámci sústavného vzdelávania získavala kredity na odborných seminároch
organizovaných regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentov.
Dve opatrovateľky sa zúčastnili na seminári zameranom na predchádzanie syndrómu
vyhorenia, ktorý organizoval Úrad BSK.
Vedúca zariadenia sa pravidelne zúčastňovala na stretnutiach APSS, odborných
konferenciách, na fórach nadácie SOCIA a na odborných seminároch zameraných na
dodržiavanie zákona 448/2008 o sociálnych službách. Vo februári to bol seminár „Sociálne
služby v obci po 01.01.2014,“ ktorý poriadalo RVC Trnava. V mesiacoch november
a december 2014 to bola účasť na akreditovanom kurze organizovanom Radou pre
poradenstvo v sociálnej práci zamerané na kvalitu v sociálnych službách - personálne,
prevádzkové a procedurálne podmienky v zariadeniach sociálnych služieb. S novými
poznatkami následne oboznámila všetkých zamestnancov.
6. FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ÚHRADY ZA POSKYTOVANIE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2014:
DSS
811,40 €

ZPS
962,25 €

ZOS
865,63 €

Príjmy z úhrad za sociálnu službu od
prijímateľov sociálnej služby
Výška poskytnutého finančného príspevku –
MPSVR SR
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DS
424,13 €
138 597,39 €
109 992,00 €

Dary od prijímateľov sociálnej služby
Príjmy spolu

4 100,00 €
252 689,39 €

Výdavky spojené s poskytovaním sociálnych
služieb
Vrátená výška finančného príspevku z dôvodu
neobsadených miest v r. 2014
Výdavky spolu

249 840,29 €
4 343,29 €
254 183,58 €
1 494,19 €

ROZDIEL (mínus)
7. PLÁN FINANCOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ROK 2015
Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2015:
DSS
0,00 €

ZPS
750,08 €

ZOS
858,05 €

Výška poskytnutého finančného príspevku –
MPSVR SR
Schválený rozpočet pre CENTRUM
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BUDMERICE –
OBEC BUDMERICE
Schválený rozpočet pre opatrovateľskú službu
v teréne – OBEC BUDMERICE

DS
279,92 €
108 672,00 €
111 834,00 €
20 392,00 €

V roku 2014 v období od 30.10.2014 – 21.11.2014 bola v našom zariadení vykonaná kontrola
efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu
starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných
poskytovateľov Národným kontrolným úradom SR. Na základe súhrnného vyhodnotenia
a analýzy poznatkov, kontrolných zistení a odpovedí vyplývajúcich z dotazníkov
skonštatovali, že Centrum sociálnych služieb Budmerice spĺňa na úrovni „veľmi dobre“
podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb a dosiahlo štvrtý stupeň z päťstupňovej
škály hodnotenia.
Zistené nedostatky boli odstránené do 15.02.2015.
8. CIELE NA ROK 2015
Na rok 2015 sme si naplánovali vymaľovať izby prijímateľov sociálnej služby, jedáleň
a všetky ostatné miestnosti, položiť dlažbu v altánku vo dvore a upraviť prostredie na oddych,
relax a rozjímanie. Podľa finančných možností opraviť schody pred budovou zariadenia.
Našim cieľom a zároveň aj poslaním je:
 zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb,
 rešpektovať prijímateľov sociálnej služby tak, aby mali čo najviac zachovaný pocit
života v prirodzenom prostredí,
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rešpektovať slobodnú vôľu prijímateľov sociálnej služby pri výbere aktivít,
poskytovať sociálne služby tak, aby boli dodržané ľudské práva a slobody
a prirodzená ľudská dôstojnosť,
dodržiavať podmienky kvality (štandardy) sociálnych služieb v zmysle zákona
448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
vzdelávanie
zamestnancov, zvyšovanie
vedomostí
a praktických
zručností
vykonávaním supervízie,
z poskytnutého finančného príspevku z MPSVR SR zakúpiť dve polohovacie postele,
3 nočné stolíky s vyklápacou doskou a elektrickú zdvíhaciu stoličku pre elimináciu
vysokého stupňa záťaže ošetrovateliek.

9. AKCIE A AKTIVITY V ROKU 2014
Spevácky súbor Chórus Angelicus a deti z MŠ nám predviedli pekný program pri príležitosti
MDŽ, dňa matiek, pôstneho obdobia pred Veľkou nocou a Vianočných sviatkov. Mobilný
prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili pobožností v budmerickom háji pri kaplnke Panny
Márie. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším v októbri sme sa v hojnom počte zúčastnili osláv
v Kultúrnom dome Budmerice.
Prijímateľom okrem vysluhovania sviatostí v zariadení vytvárame podmienky pre účasť na
pobožnostiach v miestnom kostole.
V septembri pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Panny Márie sa stretli prijímatelia
sociálnej služby z nášho zariadenia a z DSS a ZPS Báhoň v miestnej kaplnke na cintoríne,
kde sme sa spoločne s členkami Máriinej Légie pomodlili a porozprávali svoje zážitky pri
občerstvení a koláči.
V decembri pred vianočnými sviatkami nám spevácka skupina z Pezinka zaspievala vianočné
koledy.
Raz za dva mesiace skrátili dlhé chvíle občanom nášho zariadenia členky Jednoty dôchodcov
Slovenska z Budmeríc. Pri malom občerstvení spoločne pospomínali na staré časy,
porozprávali, čo sa deje v obci, vypočuli si našich klientov a čo - to „poklebetili“.

16

10. GALÉRIA
Oplotenie pozemku Centra sociálnych služieb Budmerice

Výroba novej oznamovacej tabule v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

Sviatok dňa matiek, MDŽ, veľkonočné alebo na vianočné obdobie nám spríjemňovali deti
z materskej školy, či spevácky súbor Chórus Angelicus z Modry.
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Október – mesiac úcty k starším v kultúrnom dome v Budmericiach
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A takto každodenne trávime spoločné popoludnia – teraz precvičovanie jemnej motoriky.

Vypracovala: Štefánia Rampachová
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