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1. CSS – Nádej – základné údaje 

 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov:  Centrum sociálnych služieb - Nádej 

Sídlo:   Dolný Lieskov č. 197, 018 21  Dolný Lieskov 

Zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj 

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

IČO:   00632414 

DIČ:   20 20 69 23 66 

 

1.2 Kontaktné údaje  

 

Tel.:        042/4353 152 

Fax:       042/4353 273 

Vedúca zdravotno-sociálneho úseku:  0901 918 639 

Hlavná sestra:     0901 918 645 

Zdravotný úsek:     042/4353 389, 0901 918 638 

Pracovníci domácností:    0901 918 641 

Pracovníci špecializovaného zariadenia:  0901 918 640 

Podporované bývanie Stupné:   042/4939 263 
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2 Naše poslanie 

 

Naším poslaním ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby 

poskytované služby:  

 

• v čo najväčšej možnej miere rešpektovali prianie a potreby klienta 

• podporovali klienta v udržaní čo najvyššej kvality života aj napriek fyzickým 

či psychickým obmedzeniam tak, aby mal možnosť zostať čo najviac 

sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom 

• umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života tak, aby mohol byť i 

naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať styk s rodinou, súrodencami, 

priateľmi, vrstovníkmi, spoločenskú a pracovnú integráciu) 

• boli bezpečné a odborné 

 

3 Poskytované sociálne služby  

 

Sme zariadenie sociálnych služieb poskytujúce rôzne formy podpory pre 

dospelých ľudí – mužov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.  

 

Od založenia v roku 1960 prešlo CSS – Nádej rôznymi zmenami. Tak, ako sa 

menili trendy a prichádzali nové poznatky v oblasti sociálnej práce, tak sa menili 

a prispôsobovali aj rozsah a druhy poskytovaných sociálnych služieb. Od roku 2002 

sme rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, poskytujúcou sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.  z. 

o sociálnych službách. Sme registrovaným poskytovateľom nasledovných 

sociálnych služieb: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie so 

zameraním na klientov so schizofréniou a demenciou, zariadenie podporovaného 

bývania. 

 

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného a týždenného pobytu. Kapacita 

CSS – Nádej je: 

• domov sociálnych služieb    79 miest  

(78 miest celoročný, 1 miesto 

týždenný pobyt) 

• špecializované zariadenie    33 miest 

• zariadenie podporovaného bývania  10 miest 
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3.1 Domov sociálnych služieb 

 

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby osobám vo  veku 18 
– 62 rokov, ak sú tieto odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, alebo sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej III podľa prílohy č. 3. 
  

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného a týždenného pobytu 
a zahŕňajú: 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

• Sociálne poradenstvo  

• Sociálnu rehabilitáciu 

• Stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu osobnej 
bielizne 

• Zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností 
 
 

V domove sociálnych služieb sú klienti podľa nevyhnutnej miery podpory 

ubytovaní na: 

• Komunitných domácnostiach 

• Oddelení pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou 

postihnutí 

 

 

Komunitné domácnosti 

 

Od roku 2007 realizujeme Pilotný projekt transformácie CSS – Nádej na nové 

podmienky. Podstatou projektu je prechod od kolektívneho poskytovania 

sociálnych služieb k individuálnemu, život klientov v komunitných domácnostiach 

a rozvoj integračných aktivít klientov CSS – Nádej do spoločnosti. 

 

V dvoch komunitných domácnostiach sú ubytovaní klienti s nižšou mierou 

podpory. Každá domácnosť disponuje vlastnou kuchynkou, spoločenskými 

priestormi a klienti sa čiastočne podieľajú na starostlivosti o prostredie, v ktorom 

žijú. K takémuto spôsobu poskytovania služieb sme pristúpili s cieľom poskytovať 

sociálne služby formou, ktorá by čo najviac pripomínala prirodzené prostredie 

a zohľadňovala mieru potrebnej podpory klientom v závislosti od ich schopností. 

Život na domácnosti im prináša viac súkromia, individuálneho prístupu 

a minimalizáciu režimových opatrení. Klienti sú ubytovaní na 1 - 3-lôžkových izbách. 

Podpora klientom zahŕňa pomoc pri starostlivosti o seba a svoje okolie, zapájanie sa 

do života spoločnosti podľa individuálnych potrieb a prianí klienta – na základe 

individuálneho plánu, ktorý je vypracovaný spolu s klientom. V doobedňajších  
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hodinách sa klienti zúčastňujú terapií, poobedňajšie voľnočasové aktivity si 

organizujú sami podľa vlastného uváženia, pričom majú možnosť využiť ponuku 

krúžkov v zariadení, pracovnej terapie v Dolnom Lieskove a Považskej Bystrici. 

Jednotlivé domácnosti majú svojich vedúcich, ktorí tvoria pre klientov kľúčových 

pracovníkov. Aktivizujú klientov, vedú ich k väčšej samostatnosti a udržaniu 

súčasných zručností. Každá domácnosť si vytvorila svoje prostredie, určitý režim, 

realizujú si v rámci nej nákupy, výlety, oslavy za účasti rodinných príslušníkov 

a podobne. Klient má tak vyššiu mieru rozhodovania o svojom živote a nie je len 

pasívnym prijímateľom sociálnych služieb.  

 

Oddelenie pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou 

postihnutí 

 

Klienti s vysokou mierou podpory majú vytvorené podmienky na Oddelení 

pre klientov s ťažšou formou fyzického postihnutia alebo kombináciou postihnutí. 

Jedná sa o klientov, ktorých zdravotný stav a diagnóza si vyžadujú zvýšenú 

starostlivosť aj od zdravotníckeho personálu zariadenia. Klienti sú ubytovaní na 1 – 3 

lôžkových izbách. 

 

3.2 Špecializované zariadenie 

V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby osobám 
odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ktorých stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, 
ktorým je schizofrénia a demencia rôzneho typu a etiológie. 
 
Sociálne služby sú poskytované formou celoročného pobytu a zahŕňajú: 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

• Sociálne poradenstvo  

• Sociálnu rehabilitáciu 

• Stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu osobnej 
bielizne 

• Zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností 
 

Klienti sú ubytovaní na 2 – 4-lôžkových izbách. Poskytovanie sociálnych 

služieb zabezpečuje päť pracovníkov sociálneho úseku, 5 inštruktorov sociálnej 

rehabilitácie a zdravotnícky personál. Poskytované služby sú rovnaké ako u domova 

sociálnych služieb, no vzhľadom na zdravotné postihnutie, ktoré občan v takomto 

zariadení môže mať, je rozdiel v ich rozsahu – je tu potrebné uplatňovať špeciálne 

prístupy ku klientom a vo väčšej miere využívať individuálny prístup. Sociálna 

služba je poskytovaná podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa 

sociálnej služby. Pre tento účel sa vypracúvajú Individuálne plány o priebehu 
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poskytovania sociálnej služby, kde sú uvedené hlavné ciele, ktoré chce klient 

dosiahnuť, čiastkové ciele, ktoré vedú k naplneniu hlavných cieľov a metódy na 

dosiahnutie cieľov. Prijímatelia sociálnej služby sa v doobedňajších hodinách 

zúčastňujú terapií spoločne s klientmi domova sociálnych služieb. Poobedňajšie 

voľnočasové aktivity si organizujú sami podľa vlastného uváženia, pričom majú 

možnosť využiť ponuku krúžkov v zariadení, pracovnej terapie v Dolnom Lieskove 

a Považskej Bystrici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa o činnosti a hospodárení CSS – Nádej Dolný Lieskov za rok 2018 Strana 9 z 52 

3.3 Zariadenie podporovaného bývania 

 

V októbri 2010 bola v rámci druhej etapy realizácie Pilotného projektu 

transformácie CSS – Nádej Dolný Lieskov na nové podmienky poskytovania 

sociálnych služieb vytvorená v obci Stupné – mimo areálu CSS – Nádej - Špeciálna 

komunitná domácnosť. Táto v rámci kapacity domova sociálnych služieb tvorila 

určitú nadstavbu komunitných domácností vytvorených v Dolnom Lieskove. 

Hlavným cieľom bolo zabezpečiť klientom vyššiu kvalitu života, integračné 

možnosti a poskytovať sociálne služby spôsobom čo najviac približujúcim sa životu 

v komunite. Našou víziou bolo v prípade priaznivého vývoja špeciálnu komunitnú 

domácnosť transformovať na zariadenie podporovaného bývania, čo sa nám 

v decembri 2013 aj podarilo a od januára 2014 poskytujeme podporované bývanie 

ako ďalší druh sociálnej služby. 

 

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálne služby dospelým 

občanom do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej 

osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú 

schopní viesť samostatný život. Dohľad v zariadení podporovaného bývania je 

usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa sociálnej služby pri zabezpečovaní 

sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia 

a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.  

 

Je určené najmä pre ľudí, ktorí pristupujú ku svojmu životu aktívne a majú 

záujem pracovať na svojom ďalšom rozvoji. Cieľom zariadenia je odbúrať bariéry 

medzi životom vo veľkokapacitnej inštitúcii a životom doma. Klientom poskytujeme 

ubytovanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov; majú vytvorené podmienky na prípravu stravy a vykonávame 

sociálnu rehabilitáciu. Stravu, starostlivosť o seba a domácnosť si zabezpečujú sami, 

resp. za asistencie personálu, ak je to potrebné. Našou prácou, každodennou 

činnosťou a prístupom sa snažíme čo najviac priblížiť životu a fungovaniu 

v domácom prostredí, začleňovať klientov do komunity. S podporou zamestnancov 

klienti pracujú na napĺňaní svojich osobných cieľov stanovených v rámci 

individuálneho plánovania, venujú sa množstvu aktivít a prác podľa vlastného 

uváženia a schopností, rozvíjajú svoje zručnosti. Zariadenie predstavuje medzistupeň 

medzi inštitúciou a samostatným životom, preto sa klienti učia zvládať problémy 

a situácie, ktorým by boli vystavovaní v domácom prostredí. Aktívne sa podieľajú na 

kultúrnom a spoločenskom živote v obci, starajú sa o domácnosť, záhradu a chovajú 

domáce zvieratá. 
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4. Aktivity v roku 2018 

 

4.1 Realizácia Projektu skvalitnenia života klientov CSS 

zameraného na chov koní, animoterapiu, pedagogicko-

psychologické jazdenie a sprievodné akcie 

 

Pedagogicko-psychologické jazdenie má vplyv na psychiku človeka, 

prostredníctvom jazdenia na koni alebo kontaktu s ním. Klient sa učí s koňom 

spolupracovať, jazdiť na ňom, ale taktiež starať sa oňho. Vzťah klientov ku koňom 

a ďalším ľuďom okolo koní má kladný vplyv na emocionálne prežívanie, ktoré je 

ďalej silným motivačným faktorom k zvládaniu problémov klienta. Kôň zlepšuje 

schopnosť adaptácie klientov, prispieva k zvládnutiu agresie či uvoľneniu úzkosti 

i zábran, dodáva klientom sebadôveru. Z týchto dôvodov je vhodné aj pre klientov 

zariadení sociálnych služieb.  

Canisterapia: u dospelých klientov sa canisterapia najviac využíva práve 

v sociálnych službách. Po dlhoročnej praxi v terapii s koňmi sme sa rozhodli zaradiť 

aj terapiu so psami. Hlavnou cieľovou skupinou sú klienti s vyššou mierou 

zdravotného znevýhodnenia a imobilní klienti. Aktivity a terapie s asistenciou 

zvierat významnou mierou pomáhajú napĺňať individuálne ciele klientov, zmierniť 

pocit osamelosti, zlepšiť ich komunikáciu s personálom, zlepšiť ich kvalitu života. 

Prispievajú k zlepšeniu psychického stavu, ktorý následne ovplyvňuje celkový  

zdravotný stav. Canisterapiu zabezpečujeme prostredníctvom špeciálne vyškolených 

a certifikovaných canisterapeutických tímov. V roku 2018 absolvovali 

canisterapeutické skúšky už aj 3 pracovníci CSS – Nádej spolu s retrieverom Kodym, 

ktorý sa v súčasnej dobe zapája do canisterapie spolu s ostatnými 

canisterapeutickými tímami, ktoré do CSS – Nádej dochádzajú. Taktiež sa nám 

s finančnou podporou nadácie Volkswagen podarilo vybaviť terapeutickú miestnosť 

na canisterapiu. 

 

4.2 Deň otvorených dverí CSS – Nádej  

Dňa 11. 05. 2018 sme v CSS – Nádej Dolný Lieskov už po štvrtýkrát otvorili 

svoje dvere a umožnili tak návštevníkom nahliadnuť do života a aktivít klientov aj 

pracovníkov zariadenia, upevniť vzájomné putá, rodinné aj priateľské. Po oficiálnom 

otvorení podujatia sa klienti CSS – Nádej predstavili so svojím kultúrnym 

programom „Nemám auto, nemám motorku“.  Nasledovali ukážky canisterapie 

a ten, kto mal záujem, mohol sa povoziť na koňoch, pre deti boli pripravené viaceré 

súťaže. V neformálnej atmosfére v priestoroch jednotlivých komunít mohli klienti 

stráviť čas so svojimi príbuznými alebo známymi, či zájsť spolu na občerstvenie. 

Počas celého dňa boli otvorené dielne pracovných terapií – keramická, sviečková 
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a tvorivá, kde jednotliví pracovníci priblížili záujemcom ako činnosť dielne, tak aj 

spôsob, ako výrobky pracovnej terapie vznikajú. Vystavené výrobky bolo možné si 

za dobrovoľný príspevok zakúpiť. Záujemcom boli poskytnuté informácie 

o zariadení, klientele, možnostiach súčinnosti pri riešení prípadných núdzových 

situácií, s ktorými  sa verejnosť a predstavitelia miest a obcí stretávajú. Sme radi, že aj 

v roku 2018 prejavila verejnosť záujem o návštevu nášho zariadenia v hojnom počte 

a tešíme sa ďalšie príjemné spoločné stretnutia pri podobných podujatiach. 

 

4.3 Organizácia podujatia Hry bez hraníc ktoré sú obmenou bývalých 

športových hier, ktoré CSS – Nádej každoročne organizoval už od roku 1997.  

V posledných júnových dňoch už tradične CSS – Nádej organizuje športové 

podujatie Hry bez hraníc, ktoré je určené klientom zariadení sociálnych služieb 

v Trenčianskom samosprávnom kraji. Novinkou bolo, že tento rok po prvýkrát boli 

hry bez hraníc organizované priamo v areáli zariadenia. Tu sa v piatok 22. júna  

klienti mohli vydať na „cestu okolo sveta“, prostredníctvom 9 stanovíšť 

prestavujúcich rôzne krajiny. V každej krajine čakali na nich úlohy niečím 

vystihujúce práve krajinu, v ktorej sa nachádzali. A tak v Rusku hrali ruské kolky, 

v Antarktíde skákali cez ľadové kryhy, na Divokom západe hľadali stopy a viedli 

kone, v Číne si s kamarátmi zmerali sily v ping-pongu, v Indii prenášali drahocennú 

vodu, Las Vegas ich privítal biliardom, Chorvátsko rybolovom, v Austrálii si 

zaskákali vo vreci a v Anglicku zahrali futbal. Aj počasie bolo tak trochu anglické 

a pod mrakom, ale ani to nezabránilo všetkým zúčastneným naplno si užiť tento deň, 

stretnúť sa s kamarátmi a zmerať si s nimi sily. Sme radi, že naozaj sa nám podarilo 

„zbúrať hranice“, zasúťažiť si v jeden deň v rôznych kútoch zemegule, vytvoriť 

priateľskú atmosféru a zapojiť aj tých viac odkázaných klientov.  

 

4.4 Spolupráca s CSS, n. o. 

 

V súčasnej dobe je CSS, n. o. významným partnerom CSS - Nádej Dolný 

Lieskov pri realizácii viacerých projektov. Podieľa sa na realizácii projektov 

smerujúcich k prekonávaniu bariér v komunikácii medzi zdravými a zdravotne 

postihnutými ľuďmi a nadväzovaniu nových kontaktov. Spolupracuje s CSS - Nádej 

v oblasti integrácie, sebarealizácie klientov a prechodu od kolektívneho 

poskytovania sociálnych služieb k individuálnemu.  
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4.5 Pracovná integrácia klientov CSS – Nádej - Integrované 

pracovisko klientov CSS – Nádej 

V rámci realizácie Pilotného projektu transformácie CSS – Nádej Dolný 

Lieskov na nové podmienky bolo 28. 11. 2007 oficiálne otvorené Integrované 

pracovisko klientov CSS – Nádej. Je miestom poskytovania sociálnej rehabilitácie 

s dôrazom na  pracovné činnosti s cieľom spoločenskej a pracovnej integrácie 

klientov zariadenia pre všetky druhy poskytovaných sociálnych služieb, čiže pre 

klientov domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia i zariadenia 

podporovaného bývania. Pracovisko sa nachádza v Považskej Bystrici, v nevyužitých 

priestoroch Centra sociálnych služieb Bystričan - Zakvašov.  

Jedná sa o kaviareň, ktorá okrem iného poskytuje aj priestor na propagáciu 

a predaj výrobkov klientov, vyrobených v rámci pracovných terapií (sviečky, 

prírodné mydlá, keramika, a podobne). S prevádzkou kaviarne pomáhajú niekoľkí 

klienti a celú činnosť pracoviska zastrešuje jeden inštruktor sociálnej rehabilitácie. Je 

otvorené pre verejnosť trikrát týždenne, v pondelky, stredy a piatky. Okrem 

výrobkov pracovnej terapie môžu klienti v Integrovanom pracovisku prezentovať 

svoju umeleckú tvorbu. Poriadajú sa tu verejné čítania z ich básnickej tvorby, 

pravidelne prichádzajú žiaci špeciálnej základnej školy v Považskej Bystrici, členovia 

regionálneho občianskeho združenia a každoročne má v pracovisku stretnutie i Klub 

dôchodcov v Považskej Bystrici. 

 

4.6 Snoezelen  

je terapia, ktorá je široko uplatniteľná v sociálnych službách. Jedná sa o 

multifunkčnú metódu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom 

prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. Je vhodná pre 

klientov s mentálnym, telesným či viacnásobným postihnutím, s poruchou 

autistického spektra, psychickými poruchami. Cieľom terapie nie je len uvoľnenie, 

pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja 

osobnosti klienta. Vybudovanie takejto miestnosti si vyžaduje špeciálne vybavenie. 

Vďaka viacerým ľuďom a organizáciám, ktorým nie je ľahostajný osud tých, ktorým 

do života zasiahlo zdravotné znevýhodnenie, sme v júni 2016 mohli takúto miestnosť 

otvoriť aj v našom CSS – Nádej.  

 

4.7 Ďalšie terapeutické činnosti v rámci sociálnej rehabilitácie 

Činnosti sociálnej rehabilitácie majú vplyv ako na fyzickú, tak i na psychickú 

stránku klienta. Prispievajú k rozvoju schopností, nadobúdaniu kladných vlastností, 

dávajú pocit užitočnosti. Ako pri každej inej činnosti, tak aj tu je dôležitý 
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individuálny prístup. Ergoterapeutické terapeutické činnosti nechápeme ako 

pracovnú činnosť v pravom slova zmysle, pretože primárnym cieľom tu nie je 

produktivita klienta, ale umožniť klientovi participovať na činnostiach 

každodenného života. 

V oblasti ergoterapie, s cieľom zvýšiť pocit sebarealizácie klientov, v roku 2007 

sme s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja vybudovali 

Pavilón pracovnej terapie. Nosnou myšlienkou ergoterapie u nás, v CSS – Nádej je 

dať ergoterapii nový rozmer, nevyužívať ju iba ako prostriedok na využitie voľného 

času klientov, ale dať klientom možnosť udržiavať a zvyšovať svoje pracovné 

návyky a zručnosti, motiváciu na možnú integráciu do spoločnosti. V pavilóne sa 

nachádzajú dve pracovné dielne – na výrobu keramiky a drevovýrobkov a na výrobu 

sviečok. Máme taktiež tvorivú dielňu, kde klienti vyrábajú prírodné mydlá z kozieho 

mlieka a výrobky prostredníctvom rôznych tvorivých techník. Všetky výrobky, ktoré 

klienti takto vyrobia, sú predávané v Integrovanom pracovisku klientov CSS – Nádej 

v Považskej Bystrici, kde si ich verejnosť môže zakúpiť, a taktiež si posedieť pri káve 

či čaji. Okrem spomínaných troch pracovných dielní, môžu sa klienti taktiež venovať 

starostlivosti o kone alebo psy, priľahlý park, a podobne. Špeciálnou formou 

pracovnej terapie je pomoc na vrátnici CSS – Nádej, v kuchyni, práčovi, a taktiež 

práca v Integrovanom pracovisku. Ergoterapetutické činnosti v CSS - Nádej 

prebiehajú v pracovné dni v dopoludňajších hodinách v čase od 9.00 h do 11.00 h. 

V každej skupine je inštruktor sociálnej rehabilitácie, ako vedúci pracovnej skupiny. 

Každú skupinu pracovnej terapie tvorí 8 až 10 klientov. Skupinu si klienti vyberajú 

podľa svojich záujmov, zdravotného stavu a taktiež po konzultácii s hlavnou sestrou 

zariadenia a lekárom.  

 

4.8 Nacvičovanie programu a účasť na súťaži „Trenčiansky Omar“ 

v CSS Sloven Slavnica. Na tomto podujatí klienti vystúpili s predstavením „Mrázik“. 

 

4.9 Prezentácia činnosti CSS – Nádej 

 

 V priebehu roka 2018 klienti aj pracovníci CSS – Nádej prezentovali naše 

zariadenie na viacerých podujatiach, ako napr. Deň otvorených dverí a Vianočné 

trhy na Trenčianskom samosprávnom kraji, Vianočné trhy na IV. základnej škole 

v Považskej Bystrici, súťaž vo varení halušiek v CSS – Kolonka.  
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4.10 Spolupráca s materskými, základnými školami a špeciálnou 

základnou školou 

 

 Naše zariadenie spolupracuje so školami vo viacerých oblastiach. Pre 

materskú školu Grznára 1441 v Považskej Bystrici sme organizovali Mikuláša. Žiaci 

viacerých základných škôl i špeciálnej základnej školy v Považskej Bystrici mali 

v priestoroch Integrovaného pracoviska CSS – Nádej tvorivé dielne a naši klienti sa 

zúčastnili taktiež na Vianočných trhoch na IV. ZŠ v Považskej Bystrici. Cieľom 

takýchto našich aktivít je deti oboznámiť s tým, že sú medzi nami aj ľudia, ktorí od 

nás potrebujú podporu, že kontakt s nimi je prirodzený a že aj títo ľudia nás môžu 

obohatiť a naučiť niečo nové. 

 

4.11 Výlety 

 

V roku 2018 sme pre našich klientov v spolupráci s CSS, n. o. zorganizovali 

výlet do Bojníc. Klienti podporovaného bývania si individuálne vyberajú lokality pre 

výlety, ktoré chcú realizovať. Okrem toho boli klienti na viacerých jednodňových 

výletoch v okolí, na miestach, ktoré si sami zvolili, zúčastnili sa individuálne rôznych 

akcií alebo koncertov.  

 

 

4.12 Oslavy, zábavy, zabezpečovanie kontaktu s rodinnými 

príslušníkmi a verejnosťou 

 V rámci udržiavania a upevňovania vzťahov s príbuznými a komunitou, 

realizujeme viaceré aktivity. Klienti mávajú posedenia na oslavu menín, narodenín, 

na ktoré si pozývajú priateľov zo zariadenia, i mimo neho. Pravidelne navštevujú 

svojich známych. Ak dokážu samostatne cestovať, navštevujú ich samostatne. Klienti 

z domácností a špecializovaného zariadenia navštevujú našu kaviarničku 

v Považskej Bystrici. Každoročne taktiež organizujeme zábavy, Katarínsku, 

Fašiangovú, oslavu Mikuláša, športové turnaje a dopoludnia spojené so súťažami 

a kvízmi či opekačky.  

 V októbri 2018 navštívil našich klientov Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., 

biskup Žilinskej diecézy. Na svojej návšteve si prezrel zariadenie, pozhováral sa 

s klientmi aj pracovníkmi a stretnutie zakončil spoločnou modlitbou. Pre mnohých 

klientov bolo toto stretnutie povzbudením do ďalšieho života. 
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Obrázková príloha z činností v roku 2018: 
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5 Hospodárenie s finančnými prostriedkami v r. 2018 
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6. Naše plány do budúcna 

 

Cieľom našich viacerých dlhodobých aktivít je opätovné začleňovanie ľudí so 

zdravotným postihnutím do spoločnosti. Naším hlavným motívom je prispieť 

k destigmatizácii ľudí žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb a podporiť ich v 

participácii na živote komunity. 

 

V posledných rokoch môžeme vidieť snahu o transformáciu a postupnú 

deinštitucionalizáciu sociálnych služieb. Jedná sa o úplnú zmenu koncepcie 

a prístupu k sociálnym službám v porovnaní s minulosťou, uspokojovanie 

individuálnych potrieb, vytváranie takých podmienok v sociálnych službách, ktoré 

by boli čo najviac príbuzné prostrediu a uplatňovanie princípov rodinnej komunity. 

V oblasti poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach, hlavnými cieľmi je 

prispôsobiť ich štruktúru, veľkosť a rozsah služieb potrebám prijímateľov sociálnych 

služieb, zvyšovať kvalitu života klientov, smerovať od kolektívneho poskytovania 

služieb k individuálnemu. 

 

Víziou CSS Nádej do budúcna je postupne prispôsobovať svoju činnosť aj 

poskytované služby vyššie uvedeným trendom, so zohľadnením možností 

a podmienok zariadenia. Poslanie a víziu realizujeme prostredníctvom cielených 

aktivít smerom ku klientom zariadenia, systematickým vzdelávaním zamestnancov a 

aktivít smerom k verejnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročná správa o činnosti a hospodárení CSS – Nádej Dolný Lieskov za rok 2018 Strana 47 z 52 

Pár slov na záver 

 

Milí priatelia, 

predkladáme Vám výročnú správu o našej činnosti a hospodárení. Hodnotíme 

v nej uplynulý rok, čo sa nám počas neho podarilo zrealizovať. Aj v ďalšom období 

chceme prispievať k napĺňaniu nášho poslania a zlepšovaniu kvality života klientov 

CSS - Nádej Dolný Lieskov. Veríme, že nám zachováte priazeň a budete sledovať, 

ako pokračujeme v našej činnosti. 

 

S úctou  

 

Ing. Martaus František, PhD., riaditeľ CSS 
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Kontakt: 

Centrum sociálnych služieb – 

Nádej 

018 21  Dolný Lieskov č. 197 

č. t.: 042/4353 152 

Zariadenie podporovaného bývania – 

Stupné 

018 12  Stupné č. 2 

č. t.: 042/4393 263 

 

vedúca sociálneho úseku:    0901 918 639 

hlavná sestra:     0901 918 645 

zdravotný úsek:        042/4353 389, 0901 918 638 

pracovníci domácností:   0901 918 641 

pracovníci špecializovaného zariadenia: 0901 918 640 

 

Výročnú správu zostavili: 

Ing. František Martaus, PhD. – riaditeľ CSS – Nádej 

frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk 

 

Bc. Katarína Ondejčíková – vedúca soc. úseku 

katarina.ondejcikova@cssdolnylieskov.sk 

 

Mgr. Soňa Hajduchová – soc. pracovník 

sona.hajduchova@cssdolnylieskov.sk 

 

Mgr. Peter Špánik – soc. pracovník ZPB Stupné 

     peter.spanik@cssdolnylieskov.sk 

 

Mgr. Jana Melicheríková - účtovníčka 

jana.melicherikova@cssdolnylieskov.sk 


