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                   Zhodnotenie aktuálnej situácie v zariadení CSS – LIPA 

 

Oblasť Ochrana základných ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby: 

 
 Postupne sme vypracovali Smernicu a dodatky k smernici na danú tému, ktorá je záväzná pre všet-
kých pre všetkých zamestnancov a ich obsah je pripomínaný min. 2X ročne v rámci pracovnej porady. 
Vypracované smernice a dodatky: 

1. Obmedzenia základných ľudských práv a slobôd v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, 
výnimočného, alebo núdzového stavu  

2. Pravidlá pre ochranu práv PSS zo strany zamestnancov 
3.  Krízový plán CSS – LIPA 
4. Otvorený dokument: Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej situácie v súvis-

losti s COVID – 19 
5. Postupy  prevencie v súvislosti s COVID – 19 pri návštevách a opustení PSS CSS – LIPA 
6. Postup spolupráce s rodinou 
7. Plán uvoľňovania opatrení v CSS – LIPA 
8. Reprofilizácia lôžok v CSS – LIPA, ako dodatok ku krízovému plánu / pri výskyte COVID – 19 

v zariadení / 
9. Psychologické intervencie v krízovej situácií 
10. Analýza vlastných opatrení z 1. vlny v súvislosti s výskytom a šírením COVID – 19 
11. Postupovali sme v rámci legislatívy a usmernení  
12. Smernice zdravotného úseku 
13. Pravidelné komunitné stretnutia s PSS k danej problematike 
14. A iné....... 

 
Personálna oblasť 
 
V zariadení CSS – LIPA je zamestnaná inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá sa plnohodnotne ve-
nuje PSS, podľa Denného harmonogramu aktivít viditeľnému na všetkých nástenkách v CSS – LIPA.  
Odborní zamestnanci sa zúčastňujú vzdelávania či už interného, alebo v rámci kurzov a školení. 
 
 
Prevádzková oblasť 
 
V roku 2019 v CSS – LIPA prebehla kolaudácia dvoch investičných akcií: „ Prekládka elektrického stĺpa, 
realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici a prístavba výťahu spolu s vrátnicou 
k budove A. 
Do zariadenia bolo zakúpené ŠMV s hydraulickou plošinou pre invalidný vozík. Do kuchyne bola zakú-
pená Trojpec. 
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V roku 2020 sme zakúpili do CSS – LIPA z kapitálových výdavkov priemyselnú sušičku. Využili sme po-
skytnutú dotáciu z MPSVaR na výživové doplnky pre zamestnancov PSS vzhľadom na vzniknutú pan-
démiu v súvislosti s COVID – 19. 
 
Na základe dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb sme zakúpili do CSS – LIPA 22 kusov polo-
hovateľných postelí s hrazdou, s hrazdičkou a s antidekubitným matracom, 22 kusov nočných stolíkov 
s jedálenskou doskou, 17 kusov šatníkových skríň, 10 kusov stolov a 20 kusov stoličiek. 
Vytvorenie Internetovej miestnosti s možnosťou komunikácie a osvojovanie si počítačových zručností 
 
 
 
 
 

Strategická vízia, poslanie a ciele zariadenia CSS – LIPA v roku 2020 – 2030 

 
Strategická vízia, poslanie a ciele CSS – LIPA sú zamerané na podporu a rozvoj individuálnych potrieb 
PSS, na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností a zručností PSS viesť samostatný život a podpory jeho 
začlenenia do spoločnosti. Presadzujeme partnerský, individuálny a aktívny prístup k PSS, ktorý ho 
vedie k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocneniu a objavuje hodnotu terajšieho a po-
tenciálneho prínosu PSS pre spoločnosť.  
Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú na aj na subjektívnu 
spokojnosť PSS. PSS je naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. 
 
Východisková dokumentácia: 
 
Zákon č. 448/2028 Z.z. o sociálnych službách......... 
Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve VÚC........ 
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 
 
Vo vzťahu k PSS: 
 

1. Základným poslaním je zamerať sa na neustále zvyšovanie kvality života PSS, v prirodzených 
podmienkach, zmysluplné vyplnenie ich voľného času s nácvikom zručností a to všetko s dô-
razom na priateľskú atmosféru a prostredie.  

2. Zaviesť programy zamerané na sebarealizáciu PSS v internom prostredí CSS – LIPA ako aj v ex-
ternom prostredí mimo CSS – LIPA 

3. Zapojiť sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 
transformačných tímov. Zavedenie podporovaného bývania / kúpa domu pre cca 6 – 8 PSS / 

4. Rozvíjať také sociálne a vzdelávacie programy, aktivity a projekty komunitného charakteru na 
národnej a nad národnej úrovni, ktoré podporia nielen bývanie ale aj vzdelávanie a zamest-
návanie, ich  nezávislosť a samostnatnosť, sociálnu a pracovnú integráciu. 

5. Zriadiť a vybaviť miestnosť pre výkon reminiscenčnej terapie. 
6. Vytvorenie Snoezelen miestnosti, ktorej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov, hlavne pre 

osoby s mentálnym, telesným, a viacnásobným postihnutím. 
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Prevádzková:  
 

1. Zabezpečiť celkovú rekonštrukciu budovy A – nadstavba ďalšieho poschodia a novej strechy  
2. V nadstavenej časti budovy A vytvorenie nových dvojlôžkových izieb pre PSS, izolačnej a re-

zervnej miestnosti 
3. Realizovať technické opatrenia  pre zníženie energetickej náročnosti budovy z 

zateplenie budovy A 
4. Realizácia rekonštrukcie vnútorných priestorov budovy B 
5. Realizácia rekonštrukcie suterénu – sklady ovocia a zeleniny, tvorivé dielne pre PSS 
6. Zabezpečiť modernizáciu a estetizáciu životného prostredia – estetizácia interiéru a izieb, hy-

gienická maľba 
7. Získavať finančné prostriedky prostredníctvom projektov a grantov 
8. Zabezpečenie ubytovacieho štandardu pre PSS 
9. Vybudovanie fyziatricko – terapeutickej miestnosti 

 
 
 
 
 
 

Vo vzťahu k zamestnancom: 
 

1. Zvyšovať profesionálne a osobnostné predpoklady zamestnancov na základe vopred vypraco-
vaného systému vzdelávania zamestnancov organizácie / už fungujúce interné seminárne 
stretnutia / 

2. Realizovať supervízne stretnutia / naplánované do konca roku 2021 / 
3. Plánované externé vzdelávanie zamestnancov / asertivita, individuálne plány, Validácia, sexu-

alita v sociálnych službách, zvládanie stresových situácií, Remini terapie, Snoezelen terapia 
..../ 

4. Znižovanie fluktuácie zamestnancov vnútornou a vonkajšou  motiváciou 
5. Zmena organizačnej štruktúry 

 
 
 

 
Náš ciel: 
 
Efektívne fungujúce zariadenie s účelným vybavením a estetickým prostredím, v ktorom  prijímatelia 
cítia, že je významnou náhradou ich domova. Zariadenie poskytujúce služby prostredníctvom odbor-
ného personálu v atmosfére porozumenia. 
 
 

 

mailto:riaditel@csslipa.sk


 
                       

Centrum sociálnych služieb – LIPA                                      
913 04  Kostolná – Záriečie  č. 10 
               

     CSS-LIPA 

 

Telefón    Fax   E-mail    IČO 

032/6499296   032/6499297  riaditel@csslipa.sk   00227404 
032/6499399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:riaditel@csslipa.sk

