POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytované služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:
Odborné činnosti:


pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby



sociálne poradenstvo



sociálna rehabilitácia



zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti



rozvoj pracovných zručností

Obslužné činnosti:


ubytovanie



stravovanie



upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti:


osobné vybavenie



zabezpečenie záujmovej činnosti



utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Stravovanie:
podávame tri druhy diét:


racionálna strava – raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera



diabetická diéta – raňajky, desiata, obed, olovrant,
večera, II. večera



šetriaca diéta – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

Mobilní klienti majú možnosť stravovať sa v spoločnej
jedálni, imobilným klientom servírujeme stravu na izbách
prostredníctvom termoboxov.
Každý mesiac zasadá stravovacia komisia, kde sa môžu
klienti vyjadriť ku kvalite, či množstvu poskytovanej stravy.

Ubytovanie
Ubytovanie je možné v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách s
balkónom a toaletou. Celé zariadenie je bezbariérové.

Upratovanie, pranie, údržba bielizne a šatstva
Disponujeme vlastnou práčovňou. Upratovanie izieb aj
spoločných priestorov je zabezpečené denne.

Ošetrovateľská starostlivosť
Nie sme poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti, iba
jej poskytovanie zabezpečujeme.
Lekár navštevuje zariadenie jedenkrát týždenne. Odborné
lekárske vyšetrenia zabezpečujeme v NSP Levice. Jedenkrát
mesačne zariadenie navštevuje psychiater.

Ďalšie služby pomáhame zabezpečiť na základe
požiadaviek klientov, napríklad:


manikúra



pedikúra



kaderníčka



holička



nakupovanie

Sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností,
zabezpečenie záujmovej činnosti


spoločenské zábavy –Fašiangová, Majáles, Jarmočná



kultúrne programy škôl, folklórnych a divadelných
súborov



návštevy kultúrnych podujatí mimo zariadenia



celodenné výlety



návštevy výstav, kúpalísk, knižnice



vianočný bazár



pravidelné návštevy zástupcov jednotlivých cirkví



účasť na akciách organizovaných Nitrianskym
samosprávnym krajom ako „Domov baví domov“,
„Vymaľuj si svoje veľkonočné vajíčko“, „Vianoce ako
doma“



organizujeme krajskú prehliadku ručných prác „CEZ
RUKY K SRDCU“



informácie o opakujúcich sa aktivitách v zariadení
nájdete pod záložkou Pravidelné aktivity



vytvárame podmienky na aktivizáciu klientov

Rehabilitácia


poskytujeme ju klientom na odporúčanie
lekára priamo v miestnosti určenej pre rehabilitáciu,
alebo podľa potreby a závažnosti zdravotného stavu aj
priamo na lôžku. Rehabilitačnú starostlivosť
zabezpečuje fyzioterapeut a masér.

Konkrétne zabezpečujeme:


liečebnú telesnú výchovu



bio lampu



parafínové zábaly čiastkové



perličkový kúpeľ čiastkový



masáže



stacionárne bicykle



fit lopty

Úschova cenných vecí
Cenné veci je možné si uzamknúť na izbe, alebo požiadať
o ich úschovu na základe zmluvy o úschove.

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
Poskytneme Vám potrebnú mieru podpory.

Sociálne poradenstvo
Poskytujeme základné a špecializované sociálne
poradenstvo.

Osobné vybavenie
Poskytujeme ho ak si ho nedokážete zabezpečiť sami.

Dobrovoľníci
Pravidelne nás navštevujú dobrovoľníci z radov študentov
ale aj ľudí v produktívnom veku. Navštevujú klientov,
sprevádzajú ich na prechádzkach, na rôznych iných
aktivitách, alebo nám pomáhajú s prácami v parku
zariadenia. Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom, príďte
medzi nás.

