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Zariadenie pre seniorov vybudovala pre občanov obec

Bernolákovo v súlade s ich potrebami a v rámci svojho schváleného Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Bernolákovo . Komplex prepojených objektov sa nachádza 8 km od Bratislavy v centre
obce Bernolákovo, dobre prístupnej autobusovou i vlakovou dopravnou sieťou. Obec je známa bohatým
spoločenským, kultúrnym a športovým životom, hrdá na svoju 800 ročnú históriu. Domov je situovaný
v novopostavenej bezbariérovo riešenej budove oproti Obecnému úradu a naši prví klienti nastúpia do
zariadenia v priebehu mesiaca marec 2013.
Náš domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je minimálne V. stupňa podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych
službách. Žiadateľ o túto službu musí byť posúdený Úradom samosprávneho kraja.
Naše zariadenie pre seniorov je určené ľuďom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc
inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych
dôvodov. Žiadateľa musí posúdiť mestský/obecný úrad na minimálne IV. stupeň odkázanosti podľa Zákona
o sociálnych službách.
V oboch zariadeniach je zriadený aj denný stacionár. Tu sa poskytuje sociálna služba na určitý čas počas
dňa.
Našim klientom poskytujeme:








pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
zabezpečujeme zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť u jednotlivých
špecialistov) podľa odporučenia ošetrujúceho lekára,
 a ďalšie doplnkové služby podľa požiadaviek klienta.

odborníkov

(lekárov,

Ubytovanie: V zariadení ubytovávame v jedno- a dvojposteľových obytných miestnostiach v rozlohe od 15
až do 35 m2 s vlastným sociálnym zariadením (kúpeľka je vybavená sprchou, umývadlom a WC misou – cca
5 m2). Niektoré obytné miestnosti sú vybavené aj s balkónom. Každá obytná miestnosť má možnosť
napojenia na TV, internet, pevnú telefónnu linku a všetky sú vybavené požiarnou signalizáciou
a signalizáciou na privolanie pomoci. Klienti majú možnosť si obytné miestnosti uzamykať, zariadiť si obytné
miestnosti vlastným nábytkom a osobnými predmetmi resp. sú možné dohodnúť osobitné úpravy obytných
miestností, aby sa cítili ako v domácom prostredí. Na požiadanie klienta poskytujeme elektricky
polohovateľné postele a ďalšie služby podľa zdravotného stavu špecifických požiadaviek klienta.

Stravovanie: Strava je domáca a prispôsobená klientom, je podávaná 5 krát denne a pri diabetickej diéte
podávame aj druhú večeru. Jedálny lístok je zostavovaný spolu s klientmi a prispôsobovaný ich
požiadavkám a diétam. Na raňajky majú klienti možnosť výberu z 5 druhov nápojov. V prípade potreby je
jedlo vydávané kedykoľvek si klient požiada, ak má pocit nenasýtenosti. V stredu a v nedeľu ponúkame na
výber 3 druhy jedál na večeru. Všetky podávané jedlá sú pripravované z kvalitných surovín. Dbáme na
pestrosť a zloženie stravy. Výživová hodnota, obsah minerálov a vitamínov sú dôležitými predpokladmi pre
pohodu, zdravia a vitálnosť našich klientov. Ak to zdravotný stav klienta vyžaduje, stravu podávame
v upravenej forme (krájaná na kocky, mletá, mixovaná), v prípade potreby zamestnanci klientom pomáhajú
pri podávaní stravy resp. ich kŕmia.
Doplnkové služby: manikúra, pedikúra, holenie, služby kaderníčky, kozmetičky, maséra, sprevádzanie
klienta pri vybavovaní osobných záležitostí, donáška nákupov, a ďalšie osobitné služby podľa požiadaviek
klienta.
Zdravotnícke služby: zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného praktického lekára, ktorý raz týždenne
prichádza do zariadenia na vyšetrenie klientov. Pri zabezpečovaní zdravotníckych služieb rešpektujeme
slobodný výber lekára našich klientov. Ak sú nutné odborné vyšetrenia klientov tieto zabezpečujeme ich
prevozom sanitkou do príslušných zdravotníckych zariadení, v prípade zhoršenia zdravotného stavu
zorganizujeme okamžitú hospitalizáciu na príslušnom nemocničnom oddelení. Zdravotné sestričky slúžia 12
hodín denne, pričom zabezpečujeme 24 hodinovú službu. Podávanie liekov si organizujeme samostatne,
samozrejme podľa lekárskych odporúčaní. Dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu po dohode
s klientom zabezpečujeme priamo do zariadenia.
Pri práci s klientmi: uplatňujeme prvky pracovnej terapie, muzikoterapie (terapia hudbou), biblioterapie
(liečba prostredníctvom kníh), pohybovej terapie, arteterapie (terapia umením), kanisterapie (liečenie
pomocou špeciálne vycvičeného psíka), animoterapie ( liečba pomocou zvierat- malé zvieratká), divadlo ako
skupinovú terapia, pamäťové tréningy, samoobslužné tréningy, orientačné tréningy, komunikačné techniky
a ďalšie aktivity podľa požiadaviek našich klientov.
Aby naši klienti prežívali dôstojnú a peknú starobu je potrebné vzbudiť v nich pocit užitočnosti, šťastia
a lásky. Samozrejmosťou je preto profesionálny a ochotný personál zapálený pre svoju prácu, ktorú cítia
ako svoje poslanie.
Podmienky prijatia: do časti Domova sociálnych služieb môže byť prijatý každý občan ktorého na základe
vlastnej žiadosti posúdil vyšší územný celok, že má podľa zákonných kritérií nárok na poskytovanie sociálnej
služby a zaradil žiadateľa do V. alebo VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Po
právoplatnosti takéhoto rozhodnutia môže občan požiadať VUC o priznanie príspevku, ktorý sa vypočítava v
závislosti od majetku a príjmu žiadateľa o sociálnu službu. Pre jednoduchšie pochopenie uvádzame
nasledovné.
Úhrada za poskytované sociálne služby : sa u každého prijímateľa sociálnej služby pri nástupe do zariadenia
vypočítava individuálne v závislosti od jeho príjmov /vo väčšine prípadov je to iba dôchodok/ a majetkových
pomerov, ktoré uvedie pred nástupom do zariadenia v písomnom vyhlásení. Každému prijímateľovi sa z
príjmov /dôchodku/ odpočíta čiastka 40 € na jeho nevyhnutné výdavky. Z uvedeného vyplýva, že na
poskytnutie sociálnej služby má každý nárok kto o to požiada a splní zákonné podmienky, pričom na ich
úhradu mu postačuje, ak nemá iný majetok iba dôchodok.
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