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1. CSS – NÁDEJ – základné údaje 

 

1.1 Identifikačné údaje 

 

Názov:   Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 

Sídlo:   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 sociálno-zdravotníckeho úseku:  0901 918 639 

Zástupkyňa vedúcej sociálno-zdravotníckeho  

úseku:        0901 918 646 

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 

Starostlivosť v zariadení sociálnych služieb je jednou z foriem riešenia 

nepriaznivej sociálnej situácie občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, 

ktorým nemožno poskytovať  inú  sociálnu  službu  v zmysle platnej  legislatívy  a 

uplatňuje sa vtedy, keď je vylúčené zotrvanie občana v jeho prirodzenom prostredí. 

Obsahom činnosti CSS - NÁDEJ je poskytovanie sociálnych služieb v domove 

sociálnych služieb, zariadení podporovaného bývania a špecializovanom zariadení.  

Účelom n áš h o  zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 

o sociálnych službách, kde je sociálna služba definovaná ako odborná, obslužná alebo 

ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, zameraných na   prevenciu vzniku, riešenie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť 

samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 

osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, prevenciu 

sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Sociálne služby sú vykonávané najmä 

prostredníctvom sociálnej práce, s využitím postupov zodpovedajúcich poznatkom 

spoločenských vied a poznatkov o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb. 

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 

domácemu 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, dodržiavanie ľudských 

práv osôb so zdravotným postihnutím. 
 

 

Našou víziou 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 
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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 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.  
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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 pracovníci sociálneho úseku – sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie 

a zdravotnícky personál. Poskytované služby sú 

rovnaké ako u domova sociálnych služieb, no 

vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie, 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 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 
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organizujú sami podľa vlastného uváženia, pričom majú možnosť využiť ponuku krúžkov 

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

 

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 2020 

 

Rok 2020 bol poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá sa dotkla aj zariadení 

sociálnych služieb. V našom CSS – NÁDEJ poskytujeme sociálne služby prijímateľom, ktorí 

patria do rizikovej skupiny obyvateľov, preto sme venovali veľa energie, práce aj prostriedkov 

na zabezpečenie opatrení pred týmto vírusom. Opatrenia zahŕňali aj zníženie mobility, 

kontaktov, a tým pádom aj obmedzenie aktivít mimo zariadenia. Museli sme sa vzdať 

každoročných aktivít s účasťou verejnosti alebo v iných zariadeniach, ako napríklad deň 

otvorených dverí, Trenčiansky Omar, Hry bez hraníc, či účasti na trhoch s výrobkami našich 

klientov alebo aktivít v našom Integrovanom pracovisku v Považskej Bystrici. Aj napriek tomu 

sa nám však podarilo zabezpečiť v priebehu celého roka viacero aktivít, prispôsobených tak, aby 

neohrozili našich prijímateľov sociálnych služieb.  

 

4.1 Realizácia Projektu skvalitnenia života klientov CSS - NÁDEJ zameraného na chov 

koní, animoterapiu, aktivity s využitím zvierat 

 

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.  

Aktivity s využitím zvierat sme realizovali počas celého roka. V zariadení chováme dva 

kone, o ktoré sa stará skupina klientov a taktiež na nich môžu jazdiť. Tiež chováme dva psy, 

z ktorých jeden už absolvoval canisterapeutické skúšky a druhý psík k nám prišiel v priebehu 

roka a je vo fáze výcviku. Psíka sme zakúpili počas realizácie projektu v rámci 

zamestnaneckých projektov Volkswagen Partner. Pre viacerých klientov zvieratá predstavujú už 

neoddeliteľnú súčasť ich dňa, kedy sa prídu o ne či už postarať alebo iba pri nich stráviť čas. 

Najmä v období, kedy boli obmedzené kontakty klientov s príbuznými a známymi mimo 

zariadenia, aktivity s využitím zvierat vyhľadávali klienti vo zvýšenej miere.  
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4.2 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.  

 

4.3 Ďalšie terapeutické činnosti v rámci sociálnej rehabilitácie 

Terapeutické 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 individuálny prístup. 

Terapeutické činnosti zamerané na pracovné návyky a zručnosti 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 sociálnej rehabilitácie, s cieľom zvýšiť pocit sebarealizácie klientov, v roku 

2007 sme s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja vybudovali Pavilón 

pracovnej terapie. Nosnou myšlienkou je dať sociálnej rehabilitácii nový rozmer, 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 je pomoc 

na vrátnici CSS – NÁDEJ, v kuchyni, práčovi, a taktiež práca v Integrovanom pracovisku. 

Terapeutické 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.  

Okrem vyššie uvedených činností, poskytujeme aj terapiu snoezelen. 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 zdravotným znevýhodnením, s poruchou autistického spektra, psychickými 

ochoreniami. Cieľom terapie nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia 

zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Vybudovanie takejto miestnosti 
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si vyžaduje špeciálne vybavenie. Vďaka viacerým ľuďom a organizáciám, ktorým nie je 

ľahostajný osud tých, ktorým do života zasiahlo zdravotné znevýhodnenie, môžeme túto terapiu 

poskytovať už niekoľko rokov.   

Koronakríza zasiahla aj túto oblasť našich činností a ich realizáciu bolo potrebné 

prispôsobiť aktuálnym podmienkam. V určitom období roka, kedy aj v našom zariadení boli 

pozitívne testovaní na koronavírus či už klienti alebo zamestnanci, boli terapeutické aktivity 

prechodne obmedzené na nižší počet klientov a taktiež nižšiu frekvenciu. 

 

4.4 Zabezpečovanie preventívnych opatrení proti koronavírusu a starostlivosti počas 

krízovej situácie 

 

 Veľkú časť roka 2020 sme venovali vytvoreniu čo najbezpečnejšieho prostredia pre 

našich klientov vzhľadom na šírenie ochorenia covid-19. Prijali sme viacero opatrení a doposiaľ 

ich dôsledne dodržiavame, pretože kvalitné preventívne opatrenia sú kľúčové. Pristúpili sme 

k meraniu teploty pri vstupe do zariadenia, zamestnancom aj klientom, meraniu saturácie, 

zvýšenej dezinfekcii. Návštevy klientov boli obmedzené a na určitú dobu aj úplne zakázané 

v zmysle usmernení kompetentných inštitúcií. Vypracovali sme viacero projektov a aj vďaka 

takejto finančnej pomoci sme zabezpečili dostatok ochranných pomôcok, dezinfekcie a taktiež 

germicídnych žiaričov. Ochranné pomôcky nám taktiež dodával zriaďovateľ Trenčiansky 

samosprávny kraj a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pravidelne sa testujeme 

v zmysle usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 Pre prípad krízovej situácie sme vypracovali krízový plán. V zmysle plánu sme 

postupovali počas situácie, kedy sa koronavírus dostal aj do nášho zariadenia. Okrem toho sme 

dôsledne dodržiavali nariadenia RÚVZ Považská Bystrica aj vlády SR. Vďaka zodpovednému 

prístupu a obetavej práci našich zamestnancov, ale aj pochopeniu našich klientov a ich 

príbuzných, sme situáciu zvládli. 

 

4.5 Projektová činnosť 

 

 Počas roka prebiehala realizácia už rozbehnutého projektu cezhraničnej spolupráce 

s Charitou Vyškov v Českej republike. Jedná sa o projekt podporený Európskou úniou, 

v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V období, kedy to 

epidemiologická situácia dovoľovala, sme zrealizovali okrúhly stôl na tému podporovaného 

bývania a niekoľko spoločných stretnutí, u nás na Slovensku aj vo Vyškove. Nadviazali sme 

cennú spoluprácu s partnerom, ktorý je nám hodnotovo aj poskytovaným sociálnymi službami 

blízki. Klienti spoločné stretnutia ocenili a veríme, že sa nám v spolupráci podarí pokračovať aj 

v nasledujúcom období. 

 V rámci grantovej činnosti Nadácie Volkswagen sme realizovali projekt zameraný na 

canisterapiu, v rámci ktorého sme zakúpili druhého psíka menšieho vzrastu, ktorý bude vhodný 

na terapie s imobilnými klienmi. Psík je vo výcviku a pripravuje sa na canisterapeutické skúšky.  
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 Projektová činnosť v priebehu roka sa ďalej orientovala na zabezpečenie preventívnych 

opatrení pred koronavírusom. Vďaka finančnej podpore Nadácie Tatrabanky, Nadácie 

Henkel, Nadácie SPP  sme zakúpili germicídne žiariče, respirátory FFP2, FFP3, ochranné 

overaly, rúška, rukavice, dezinfekcie. Taktiež nás finančne podporilo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, kde sme podali žiadosti o humanitárnu pomoc. Viackrát počas 

roka sme získali pomoc aj od iniciatívy Kto pomôže Slovensku. 

 

4.6 Aktivity pre klientov v zariadení, kontakt s rodinou 

 

 Napriek tomu, že veľkú časť roka boli kontakty klientov s rodinou mimo zariadenia 

obmedzené, realizovali sme niekoľko krokov, aby mohli byť aspoň v telefonickom 

a elektronickom kontakte. Zakúpili sme na každé oddelenie tablet s mobilným dátovým 

pripojením a vytvorili používateľské účty na Skype a Messenger, cez ktoré je možné realizovať 

videohovory. Taktiež na každom oddelení je k dispozícii služobný mobilný telefón, ktorý 

využívajú aj klienti na telefonovanie s príbuznými.  

 V priebehu roka sme pre klientov zorganizovali aktivity z viacerých oblastí aspoň 

v areáli zariadenia. Vo februári sme mali fašiangovú zábavu spojenú s kvízmi a súťažami. 

V marci si p. Vladimír Ruček pripravil prednášku o Strážovských vrchoch, ktorá sa tešila 

záujmu klientov. V apríli sme stavali máj a opekali v areáli zariadenia, v letných mesiacoch 

varili guláš a zbierali a sušili bylinky. Tiež sme zorganizovali Športové dni, ako náhradu za Hry 

bez hraníc, ktorých sa zúčastňujú aj klienti ostatných zariadení sociálnych služieb Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. V priebehu celého roka sme si zasúťažili v rýchlej chôdzi, stolnom tenise, 

biliarde alebo sme bicyklovali či hrali futbal. Na jeseň sme v rámci prechádzok do prírody 

zbierali huby. V decembri k nám zavítal Mikuláš z obce Dolný Lieskov, ktorý doniesol klientom 

balíčky. Balíčky sponzorsky podporil Mgr. Pagáč. Počas dňa prebiehali súťaže, kvízy. Nakoľko 

bol rok 2020 naozaj špecifický a pre všetkých veľmi náročný, chceli sme klientom dopriať o to 

bohatšie Vianoce a koniec roka. Zapojili sme sa do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok. Veľmi milo nás prekvapila odozva verejnosti, vyzbierali sa balíčky pre všetkých 

klientov a veľká vďaka patrí slečne Monike Bitterovej z Horoviec, ktorá pre nás balíčky 

zbierala, ale aj učiteľkám MŠ Grznára 1441 v Považskej Bystrici Petronele Balušíkovej a Eve 

Vankovej, tiež zamestnancom MŠ Železničná, ZŠ Stred, prednostovi Okresného úradu Považská 

Bystrica p. Andrejovi Tordovi a kolektívu jeho spolupracovníkov a všetkým individuálnym 

darcom, ktorí prispeli ku krásnemu prežitiu Vianoc našich klientov. Tie obohatili aj naši 

zamestnanci vytvorením krásnej štedrovečernej atmosféry, spievaním kolied, spoločnou 

modlitbou. A tak aj po ťažkom a náročnom roku, mohli sme zažiť aj radosť, dobro 

a spolupatričnosť, ktoré sú tak veľmi potrebné. 
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Obrázková príloha z činností v roku 2020: 
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5. Hospodárenie s finančnými prostriedkami v r. 2020 

Kompletné znenie účtovnej závierky CSS – NÁDEJ za r. 2020 je prílohou výročnej 

správy. 

 

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. 

Ciele do budúcna máme vo viacerých oblastiach. 

 

Ciele v oblasti  poskytovania  sociálnych  služieb:  
 

1. Napĺňať štandardy kvality stanovené zákonom o sociálnych službách a 

systematicky sa  venovať  oblasti  kvality 

 

2. Poskytovať   sociálne   služby   podľa   individuálnych   potrieb   klienta,   v rozsahu 

a formou, ktorá zohľadňuje nevyhnutnú mieru podpory.  

3.   Hľadať  možnosti  integrácie klientov:  pokračovať  v poskytovaní  sociálnych služieb 

v súlade s Pilotným projektom transformácie sociálnych služieb v CSS – NÁDEJ, 

formou domácností,  umožniť  klientom  prechod  do  podporovaného  bývania  a pre  

klientov podporovaného  bývania  hľadať  ďalšie  možnosti  sebarealizácie  a integrácie  

priamo v komunite, tréning zručností v Integrovanom pracovisku v Považskej Bystrici 

4.   Podporovať  kontakty  s komunitou,  rodinou,  budovať  dobré  meno  organizácie 

a propagovať jej činnosť 
 

5.   Projektová  činnosť  a registrácia  podporných  služieb:  systematickou  projektovou 

činnosťou zamerať sa na zvyšovanie kvality života a možností klientov. V tejto oblasti sme 
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už zrealizovali prvé kroky a zaregistrovali sme sa ako poskytovateľ sociálnej služby 

podpora samostatného bývania. 
 
 
Ciele v oblasti  ľudských zdrojov  

 

1.  Vzdelávanie pracovníkov: dbať na pravidelné systematické vzdelávanie pracovníkov, 

získavanie nových vedomostí a ich aplikácia v praxi, pravidelné supervízie 

 

2. Budovať dobré meno a firemnú kultúru založenú na rešpektovaní hodnoty 

každého jedinca 
 
 
 

Ciele v technicko-prevádzkovej oblasti 
 

1. Napĺňať požiadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 

podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia: debarierizácia, 

do budúcna zakomponovanie univerzálneho navrhovania 

 
2.   Udržiavať vybavenie zariadenia a ubytovacích priestorov na dobrej úrovni 

 
3.   Udržiavať exteriér zariadenia a celý areál 

 

 

 

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 

197, 018 21  Dolný Lieskov 

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 

 

mailto:jana.melicherikova@cssdolnylieskov.sk
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Príloha č. 1 Účtovná závierka CSS – NÁDEJ za r. 2020 


































































