
Vízia a poslanie poskytovateľa 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ako 
súčasť sociálnej politiky VÚC, ktoré umožnia  dôstojné, bezpečné a aktívne prežitie života seniorom a 
osobám so zdravotným znevýhodnením. 
 
Víziou nášho zariadenia je  dynamická rovnováha medzi spokojnosťou prijímateľov sociálnej služby, 
spokojnosťou zamestnancov a  bezpečnou a kvalitnou sociálnou službou. 

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu 
spokojnosť prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľ SS je našim partnerom a jeho názor je pre nás 
dôležitý.  

2.4 Priority a strategické ciele poskytovateľa na obdobie 2023 - 2024 

 Obsah Obdobie 

Priorita 
1 

Poskytovanie  sociálnych služieb s prioritou ochrany života, zdravia, bezpečnosti 
prijímateľov SS  

 
 
 

2023 Cieľ 1 Pravidelne  monitorovať, evidovať a dopĺňať riziká vyplývajúce z mimoriadnej 
situácie a následne vyhodnocovať primeranú mieru rizík u prijímateľov SS. 

Priorita 
2 

Napĺňanie podmienok kvality v oblasti ľudsko-právnej, procedurálnych, 
personálnych a prevádzkových aspektov 

 
 
 
 

2023 
Cieľ 2 2 a) Flexibilne prispôsobiť prevádzkové podmienky potrebám prijímateľov SS. 

2 b)  Zlepšovať podmienky na umožnenie splnenia cieľov individuálnych plánov 
prijímateľov SS. 

Priorita 
3 

Kvalifikovaný odborný personál poskytujúci sociálne služby  
 

2023 Cieľ 3 Zabezpečovať odborné vzdelávanie zamestnancov (kontinuálne a tematické 
vzdelávanie). 

Priorita 
4 

Uplatňovanie moderných trendov v poskytovaní SS  
 
 
 
 

2023-24 

Cieľ 4 4 a)Rozšíriť aplikovanie canisterapie a jej typov na prijímateľov SS v súvislosti 
s ich potrebami, zdravotným  a psychickým stavom.  
4 b) Dosiahnuť certifikáciu – „ Pracovisko pracujúce s konceptom Bazálnej 
stimulácie.“ 

Priorita 
5 

Informačná stratégia – transparentné informovanie  o činnosti organizácie 
 

2023 Cieľ 5 Aktuálne  informovať verejnosť o dianí v zariadení prostredníctvom webovej 
stránky  a audiovizuálnych regionálnych médií a tlačovín. 

Priorita 
6 

Poskytovanie sociálnych služieb v súlade s požiadavkami   a potrebami 
komunity  

2023 Cieľ 6 Zaviesť koncept práce s komunitou do praxe. 

Priorita 
7 

Prístupnosť poskytovanej sociálnej služby  
 

2023-24 Cieľ 7 7 Pracovisko Riadok 2120/8:  
Vybudovať centrálnu bezbariérovú kúpeľňu na 3. poschodí 



 


