DODATOK č. 1

3 SOCIÁLNÉ SLUŽBY
3.1. Identifikácia sociálnych zariadení
Doplnenie a aktualizácia popisu činnosti poskytovateľov sociálnych služieb na území
mesta Medzilaborce a ďalších poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorých si občania mesta
môžu požiadať o poskytovanie sociálnej služby. Tieto zariadenia sociálnych služieb
a zariadenia, ktoré sú uvedené v základnom dokumente Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Medzilaborce na roky 2016-2022 sú potrebné v našom meste. Poskytovaním sociálnych
služieb v uvedených zariadeniach sa zlepšuje kvalita života fyzickým osobám v nepriaznivom
zdravotnom stave. Mesto Medzilaborce bude aj naďalej podporovať rozvoj a poskytovanie
sociálnych služieb v meste v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. aj v prípade, že novovzniknutý
poskytovateľ nebude ešte uvedený v komunitnom pláne sociálnych služieb mesta
Medzilaborce.
V meste Medzilaborce sú sociálne služby poskytované uvedenými subjektmi, ktoré
poskytujú sociálne služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAMJANA, n. o., Komenského 134/4, Medzilaborce
DOTYK, Ševčenkova 681, Medzilaborce
EUROTREND, n.o., Duchnovičova 533/16, Medzilaborce
VITALIS, n. o., Mierová 336, Medzilaborce
SV. NIKOLAJ, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Domov na pol ceste, Dobrianskeho 53, Medzilaborce
DSS Medzilaborce, n.o., Cintorínska 870, Medzilaborce
BELLA VITA, n. o., Zámočnícka 165/3, Medzilaborce
Zariadenie USVIT n. o., prevádzka: Medzilaborce, Ul. Komenského 134/4

Sociálne služby taktiež poskytuje aj Mesto Medzilaborce formou opatrovateľskej služby,
sociálneho poradenstva a v komunitnom centre.

 KAMJANA, n.o. , Komenského 151/18, Medzilaborce – verejný
poskytovateľ
Kamjana, n. o. Medzilaborce je nezisková organizácia, ktorú svojim uznesením č. 2 zo
dňa 03.08.2012 založilo Mesto Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby za účelom poskytovania sociálnych
služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Do registra neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove č.
2012/07003/02/KI zapísaná dňa 17.8.2012. Svoju činnosť začala Kamjana, n.o. od 1.10.2012.
ZSS Kamjana, n.o. je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.
Hlavným účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ako odbornej činnosti, obslužnej
činnosti, alebo ďalšej činnosti, alebo súboru týchto činností podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o soc. službách“, alebo
„zákon číslo 448/2008 Z. z.“).
Druh:

zariadenie pre seniorov

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

34

Cieľová skupina

Fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázaností je najmenej IV
podľa prílohy č.3 , alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje u iných vážnych
dôvodov v zmysle §35 zákon č. 448/2008

Rozsah sociálnej služby: Neurčitý čas

Druh:

zariadenie opatrovateľskej služby
§36 zákona č. 448/2008, Z. z.

Forma:

pobytová sociálna služba

Kapacita:

6

Cieľová skupina:

Fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
podľa prílohy č.3 ak jej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

Rozsah sociálnej služby: určitý čas
V zmysle zákona o sociálnych službách sa klientom poskytujú odborné, obslužné a ďalšie
činnosti. V praxi to znamená všetku starostlivosť od sociálneho poradenstva a pomoci pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby cez ubytovanie, stravovanie, upratovanie až po
záujmovú činnosť.
(Zdroj: ZSS Kamjana, n.o., Medzilaborce)

 Zariadenie sociálnych služieb DOTYK, Ševčenkova 681/1, Medzilaborce –
verejný poskytovateľ
Druh:

špecializované zariadenie

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

30

Cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej
stupeň odkázanosti je namenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzhemerova
choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Rozsah sociálnej služby: neurčitý čas

Druh:

domov sociálnych služieb

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

10

Cieľová skupina:

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba
týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou
sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku,
ak je táto fyzická osoba – odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo –
nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III podľa prílohy č. 3

Rozsah sociálnej služby: neurčitý čas
Zariadenie sociálnych služieb Dotyk v Medzilaborciach poskytuje sociálne služby
pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 488/2008 o sociálnych službách o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a v súlade s VZN PSK č. 43/2014 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb
a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Zariadenie je samostatnou rozpočtovou
organizáciou. Zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kra. Ide o zariadenie s celoročným
pobytom pre seniorov a dospelých občanov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú odkázaní
na pomoc inej fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, pri základných sociálnych
aktivitách a potrebujú nepretržitý dohľad po celých 24 hodín. V zariadení je momentálne
ubytovaných 40 prijímateľov. 30 prijímateľom je poskytovaná sociálna služba
v špecializovanom zariadení a 10 je poskytovaná sociálna služba v domove sociálnych
služieb.
Hlavným cieľom ZSS DOTYK je zabezpečiť kvalitnú starostlivosť s humánnym a
etickým prístupom k prijímateľom. Poskytnúť im pocit domova, súkromia a to v súlade s
ochranou a rešpektovaním ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd tak, aby
naše služby, ktoré prijímateľom poskytujeme sa čo najviac približovali k európskemu
štandardu.

Chod zariadenia je prispôsobený rytmu prijímateľov, poskytuje im pohodlie, súkromie,
bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačný program, domácu stravu
a nepretržitú starostlivosť. V zariadení pracujú dva odborné tímy pozostávajúce zo sociálnych
pracovníčok, sestier, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ergoterapeutov a opatrovateľov.
V zariadení sa poskytuje: sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská
starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, druhy terapii ako pracovná terapia,
muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, ďalej záujmová činnosť a úschova cenných vecí.
Takisto sa zabezpečujú spirituálne potreby. V zariadení sa nachádza kaplnka, ktorá slúži
veriacim prijímateľom sociálnych služieb rôzneho vierovyznania. Sväté omše sa vykonávajú
podľa rozpisu podľa toho, akého vierovyznania sú klienti.
Počas celého roka sa v zariadení organizujú spoločenské programy zamerané na kultúrne
záujmové, športové aktivity, ktoré súvisia so spoločenskými udalosťami, aktuálnymi
sviatkami, ktoré počas roka prebiehajú.
(Zdroj: ZSS Dotyk, Medzilaborce)

 EUROTREND, n. o., Duchnovičova 533/16, 068 01 Medzilaborce –
neverejný poskytovateľ
Eurotrend, n. o. je nezisková organizácia, ktorú založil Ing. Dušan Papiak, Krásny Brod
213, 068 01 Medzilaborce podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov.
Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola
rozhodnutím Obvodného úradu v Prešove č. OVVS-283/2009-NO zapísaná dňa 04.12.2009.
Svoju činnosť začal Eurotrend, n. o. od 17.09.2012 a od 1.1.2016 začal Eurotrend, n. o.
poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov s miestom poskytovania sociálnej služby:
Václavského 350 a 351, Medzilaborce. Od 1.2.2016 začal Eurotrend, n.o. poskytovať aj
prepravnú službu.

Druh:

domov sociálnych služieb

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

10

Cieľová skupina:

fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti v zmysle § 38 zákon č. 448/2008 Z. z. je najmenej V
podľa prílohy č. 3, alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo
prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Druh:

zariadenie pre seniorov

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

70 prijímateľov soc. služby v zariadení pre seniorov s miestom
poskytovania sociálnej služby: Duchnovičova 533/16, 068 01
Medzilaborce,
6 prijímateľov soc. služby v zariadení pre seniorov s miestom
poskytovania sociálnej služby: Václavského 350, 068 01
Medzilaborce,
6 prijímateľov soc. služby v zariadení pre seniorov s miestom
poskytovania sociálnej služby: Václavského 351, 068 01
Medzilaborce,
3 prijímatelia sociálnej služby v zariadení pre seniorov s miestom
poskytovania sociálnej služby: Duchnovičova 926, 068 01
Medzilaborce.

Cieľová skupina:

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.
podľa prílohy č. 3, alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych
dôvodov v zmysle § 35 zákon č. 448/2008.

Personálne zabezpečenie prevádzky k 1.5.2019 zabezpečuje odbornú prevádzku
Eurotrend, n. o.: riaditeľ, zástupca riaditeľa, 2 sociálne pracovníčky, 2 finančný referenti, 3
inštruktori sociálnej rehabilitácie, 1 maser, 20 opatrovateliek, 1 praktická sestra, 2 sestry
v zariadení, 1 asistent ošetrovateľa, 2 ekonómky, 3 administratívni pracovníci, 4 upratovačky,
1 zamestnanec v práčovni a 1 údržbár.

Druh:

prepravná služba

Forma:

terénna sociálna služba

Cieľová skupina:

fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaní na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom
s
obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a
obmedzenou schopnosťou orientácie.

(Zdroj: Eurotrend, n.o. Medzilaborce)

 VITALIS, n.o., Mierová 336, Medzilaborce – neverejný poskytovateľ
Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: celoročná pobytová sociálna služba
Kapacita:

32

Cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej
stupeň odkázanosti je namenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzhemerova
choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Nezisková organizácia VITALIS, n.o. od 01.01.2019 poskytuje sociálnu službu podľa §
39 ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v špecializovanom
zariadení kde sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3, a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia
rôzneho typu etiológie celoročnou pobytovou formou s kapacitou 32 klientov.
(/Zdroj: VITALIS, n.o. Medzilaborce)

 Sv. Nikolaj, n.o., Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce – neverejný
poskytovateľ
Druh sociálnej služby:

domov na pol ceste

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

6

Cieľová skupina:

v domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm.
a) a i) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá nemá
zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby
v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po
skončení ochrannej výchovy.

Zariadenie ponúka
- ubytovanie na určitý čas (príprava stravy, osobná hygiena, pranie, žehlenie ...)
- sociálne poradenstvo
- pomoc pri osamostatní sa klienta
- pomoc pri hľadaní zamestnania

-

administratívna pomoc
pomoc pri získavaní vyššieho vzdelania
pomoc pri hľadaní trvalého bývania
pracovná terapia

Zariadenie vytvára podmienky
- pre záujmovú činnosť
- kultúru
- šport
- spoločenské aktivity
Metódy a formy práce s prijímateľom sociálnej služby
- skupinová a individuálna terapia
- psychologická terapia
- pracovná terapia
Personálne obsadenie
- riaditeľka
- špeciálna pedagogička
- ekonomická pracovníčka
Domov na pol ceste sv. Nikolaja spolupracuje s Úradom práce Medzilaborce, Mestským
úradom Medzilaborce, mestskými a obecnými úradmi, kde majú trvalé bydlisko prijímatelia
sociálnych služieb, zariadeniami, poskytujúce verejnoprospešné služby a školami.
(Zdroj: Sv. Nikolaj, n.o.)

 Domov na pol ceste, Dobrianskeho 53, Medzilaborce – verejný
poskytovateľ
Druh sociálnej služby:

domov na pol ceste

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

13

Cieľová skupina:

v domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2
písm. a) a i) zákona č. 448/2008 Z.z., ktorá nemá zabezpečené
ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom
zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení
ochrannej výchovy.

Druh sociálnej služby : špecializované zariadenie
Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

6

Cieľová skupina:

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzhemerova
choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V domove na pol ceste v Medzilaborciach je kapacita 13 miest v domove na pol ceste kde
časť klientov je po ústavnej výchove, ostatní sa zas ocitli bez prístrešia a v hmotnej
núdzi. Kapacita 6 miest je v špecializovanom zariadení v ktorom sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe ktorá je dokázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V a má zdravotné postihnutie ktorým je pervazívna vývinová porucha – autizmus.
Sú to zariadenia s celoročnou pobytovou nepretržitou prevádzkou.
Poskytuje sa tu ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia a taktiež sa tu vytvárajú podmienky na
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmová činnosť.
(Zdroj: Domov na pol ceste)

 DSS Medzilaborce, n.o., Cintorínska 870, Medzilaborce – neverejný
poskytovateľ
Druh:

domov sociálnych služieb

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

33

Cieľová skupina:

fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň
odkázanosti v zmysle §38 zákon č. 448/2008 Z. z. je najmenej V
podľa prílohy č.3, Zákona č. 448/2088 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

DSS Medzilaborce n.o je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné
služby v oblasti sociálnych služieb. Zariadenia sociálnych služieb sú zapísané v registri
subjektov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré poskytujú sociálne služby. Domov
sociálnych služieb DSS Medzilaborce n.o., Cintorínska 870 Medzilaborce začal svoju činnosť
od 1.1.2009 s kapacitou 33 prijímateľov sociálnych služieb.
V zariadení v zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme odborné činnosti,
obslužné a ďalšie činnosti.

V zariadení poskytujeme:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
V zariadení zabezpečujeme:
- pracovnú terapiu
- záujmovú činnosť
V zariadení utvárame podmienky na:
- úschovu cenných vecí
Pre prijímateľov ponúkame :
- kvalitné poskytovanie sociálnych služieb odborne pripravenými zamestnancami
- pobyt v moderne zariadených priestoroch s bezbariérovým prístupom
- príjemné a tiché prostredie rodinného typu
- pomoc pri vybavovaní osobných záležitostí, sledovanie zdravotného stavu
- podľa záujmu pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
- prijateľnú nízku úhradu za sociálnu službu
(Zdroj: DSS Medzilaborce, n.o., Medzilaborce)

 Bella Vita, n. o., Denný stacionár, Zámočnícka 165/3, Medzilaborce –
neverejný poskytovateľ

Druh:

denný stacionár

Forma:

ambulantná sociálna služba

Kapacita:

25

Cieľová skupina:

v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň
odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na
sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Denný stacionár sa nachádza v jednoúčelovom objekte na ul. Zámočníckej oproti
Rímskokatolíckemu kostolu. Svoju činnosť začal 11. januára 2016.Klientom sú neustále k
dispozícii 3 opatrovateľky, 1 ergoterapeutka a 1 sociálna pracovníčka. V priestoroch sa
nachádzajú dve spoločenské miestnosti, oddychová miestnosť, kuchyňa, sociálne zariadenie,

šatňa. Klienti môžu pobývať v stacionári od 8.00 do 16.00 hodiny. Maximálny počet klientov
je 25 osôb.
Denný program prebieha podľa mesačného harmonogramu činností s rozvrhnutím na
každý deň a individuálnych plánov rozvoja prijímateľov sociálnej služby. Ich cieľom je
komplexný rozvoj a rehabilitácia vrátane podporných činností ako sú ergoterapia,
muzikoterapia, biblioterapia, arteterapia, relaxácia a iné. Činnosť denného stacionára sa
orientuje na výchovnovzdelávacie a aktivačné činnosti, poskytovanie všestrannej pomoci
v oblasti starostlivosti o vlastnú osobu. Obľúbenou aktivitou denného programu je široká
škála činností v podobe rôznych ručných prác, spoločenských hier, lúštenie krížoviek,
sudoku, čítanie novín, časopisov, sledovanie televíznych programov. Klienti majú možnosť
svojimi návrhmi ovplyvňovať zameranie akcií a každodenný program.
V programoch sú zahrnuté vychádzky do prírody, relaxačné pobyty vo wellness,
fitnescentrách, besedy so zaujímavými osobnosťami kultúrneho i spoločenského života, resp.
z oblasti verejnej správy, návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí. Zaujímavou a už
tradičnou akciou sa stali oslavy jubilantov, harmonika, spev a posedenie pri zákusku, káve či
čaji. Vždy potešia každého z nich!
Jednou z aktivít denného stacionára je i poskytovanie stravy, ktorá je do stacionáru
dodávaná dodávateľským spôsobom. V súlade s hygienickými predpismi sa v kuchynke
stacionára pripravuje a podáva klientom v určených priestoroch. Stolovanie zabezpečujú
zamestnanci stacionára.
Sociálni a ostatní pracovníci, ktorí pracujú s prijímateľmi sociálnej služby sú pripravení
pomáhať im v poradenskej činnosti, asistencii a pomoci pri jednaniach na úradoch, so
zdravotnými poisťovňami a ďalšími inštitúciami.
(Zdroj: Bella Vita, n.o., Medzilaborce)

 Zariadenie ÚSVIT, n. o., Komenského 134/4, Medzilaborce – neverejný
poskytovateľ
Druh sociálnej služby:

zariadenie pre seniorov

Forma:

celoročná pobytová sociálna služba

Kapacita:

34 prijímateľov

Cieľová skupina:

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.
podľa prílohy č. 3, alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový
vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych
dôvodov v zmysle § 35 zákon č. 448/2008.

Nezisková organizácia ÚSVIT – ML, bola založená za účelom poskytovania služieb
v oblasti ochrany a podpory zdravia , sociálnej pomoci pre znevýhodnené skupiny, výstavby
domova seniorov s jeho následným prevádzkovaním. Sociálne služby začala poskytovať od

1.4.2017. Hlavným cieľ neziskovej organizácie je pomáhať ľuďom pripravovať pre nich
projekty, ktoré im uľahčia život a spríjemnia voľné chvíle.
V zariadení ponúkame kompletnú sociálnu starostlivosť, zahrňujúcu doplnkové kultúrne,
edukačné, ergoterapeutické a záujmové aktivity. Cieľom týchto aktivít je, aby sa človek aj
v seniorskom veku o seba staral a ďalej rozvíjal svoje duševné a fyzické schopnosti.
Personálne je prevádzka zabezpečená 2 zdravotnými sestrami, 4 ošetrovateľkami a 1
sociálnym pracovníkom. Na celkovom zabezpečení sociálnych služieb v zariadení sa nemalou
mierou podieľa 1 managér, 1 upratovačka, 2 kuchárky, 1 údržbár
(Zdroj: Zariadenie ÚSVIT n.o., , Medzilaborce)

V Medzilaborciach 3.6.2019

Vypracovala: PhDr. Vladimíra Begeniová

Vyvesené:

....................................

Zvesené:

....................................

