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1. Stručný popis zariadenia 
 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch  (ďalej ZPMP 

NZ) pôsobí na území mesta Nové Zámky od roku 1992. V roku 1999 sa ZPMP NZ stalo 

zriaďovateľom Domova sociálnych služieb (ďalej DSS) pre mentálne postihnuté deti 

a dospelých. Od roku 2014 je súčasťou DSS aj Pracovisko pracovnej terapie pre dospelých 

prijímateľov sociálnej služby s ľahším stupňom mentálneho postihnutia. Základným 

dokumentom občianskeho združenia ZPMP NZ sú Stanovy a Zriaďovacia listina. 

Predmetom činnosti Domova sociálnych služieb je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

STREDISKO ADRESA DRUH 

SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY  

KAPACITA FORMA 

SOCIÁLNEJ 

SLUŽBY 

CIEĽOVÁ 

SKUPINA 

Domov 

sociálnych 

služieb 

Pod kopcom 

75, Nové 

Zámky 

Domov 

sociálnych 

služieb 

39 ambulantná Fyzické osoby 

odkázané na 

pomoc inej 

fyzickej osoby 

(stupeň V.,VI.) 

Domov 

sociálnych 

služieb – 

pracovisko 

pracovnej 

terapie 

Kostolná 1, 

Nové Zámky 

Domov 

sociálnych 

služieb 

20 ambulantná Fyzické osoby 

odkázané na 

pomoc inej 

fyzickej osoby 

(stupeň V., VI.) 

 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách upravuje právne vzťahy a podmienky 

poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov 

a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu 

situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto 

osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, 

pre svoje životné návyky, spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 

zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním sa iných fyzických osôb alebo 

z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. 

Deti, mladí ľudia a dospelí v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie majú právo uplatňovať si 

svoje práva na slobodný a nezávislý život s podporou spoločnosti na nediskriminačnom 

princípe. Naše zariadenie je postavené na pilieroch dodržiavania základných ľudských práv 

a slobôd, ktoré sú zakotvené v nasledovných dokumentoch: 

Dohovor OSN o právach dieťaťa 

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 

Dohovor o odstránení diskriminácie žien 

Európska sociálna charta 
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Domov sociálnych služieb pre svojich prijímateľov poskytuje:  

 Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie) 

 Sociálne poradenstvo 

 Sociálnu rehabilitáciu 

 Ošetrovateľskú starostlivosť 

 Stravovanie 

 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

 

V Domove sociálnych služieb sa zabezpečuje: 

 

 Rozvoj pracovných činností 

 Záujmová činnosť 

a utvárajú sa podmienky na: 

 Vzdelávanie 

 Úschovu cenných vecí 

 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova. 

Zariadenie ponúka pre prijímateľov množstvo podporných aktivít a rehabilitačných terapií, kde 

môžu zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života.  

Od roku 2010 je DSS súčasťou Regionálneho edukačno-sociálneho centra (ďalej len RESC), 

ktorého hlavnými zložkami sú Domov sociálnych služieb v správe ZPMP NZ, Súkromná 

spojená škola s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola, Základná škola 

pre žiakov s autizmom a Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Spoločne 

tak zabezpečujú komplexnú a dlhodobú starostlivosť o deti a dospelých s ťažkým zdravotným 

postihnutím v Nitrianskom kraji a regióne Nové Zámky. 

 

RESC prispieva k  systému starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutú populáciu, ktorý umožní 

všetkým deťom vzdelávať sa primeraným spôsobom, dospelým zmysluplne žiť a pracovať 

v podmienkach rešpektujúcich ich potreby a možnosti a zabezpečí plnohodnotný život ich 

rodinám. Poznatky o kvalite života našich prijímateľov zároveň vypovedajú o tom, že 

prostredníctvom vhodných výchovno-vzdelávacích, terapeutických a rehabilitačných postupov, 

humánnym a ľudským prístupom môžeme v najväčšej miere prispieť k zlepšeniu celkového 

stavu týchto ľudí. 
                                         

2. Aktuálna situácia z hľadiska úrovne poskytovaných služieb 

 

Domov sociálnych služieb v Nových Zámkoch je v priestoroch budovy, ktorá je majetkom 

mesta Nové Zámky. Budovu tvorí samostatný dvojpodlažný, oplotený objekt pavilónového 

typu s vlastným dvorom. Vchody a východy ako aj celé prízemie sú bezbariérové. Druhé 

podlažie využívajú prijímatelia sociálnych služieb s autizmom, bezbariérovosť je zabezpečená 

schodolezom. Vonkajší areál je priestranný, kvôli zvýšeniu bezpečnosti je predelený plotom na 

dva priestory, priestor, v ktorom sa nachádza altánok s posedením, hojdačky, preliezačky, 

bazén, hracia plocha a druhý priestor, ktorý predstavuje voľnú plochu s vysadenými 

stromčekmi, kríkmi a pod. Areál má hlavné oplotenie od ulice s dvomi vstupnými bránami 

a jednou uzamykateľnou bráničkou.  
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Priestory Domov sociálnych služieb využíva spoločne so Súkromnou spojenou školou a 

Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva. Celý objekt je monitorovaný 

kamerovým systémom.  

Strava v DSS je zabezpečená vlastnou kuchyňou, ktorá sa nachádza priamo v budove a spĺňa 

všetky požiadavky na stravu pre stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb. V kuchyni 

využívame moderné varné technológie a v spolupráci s výživovou poradkyňou zavádzame 

prvky racionálnej a zdravej výživy. 

Domov sociálnych služieb – Pracovisko pracovnej terapie sa nachádza v prenajatých 

priestoroch františkánskeho kláštora, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Jedná sa 

o dvojpodlažný objekt so sedlovou plechovou strechou. V budove sa nachádza 1 priestranná 

miestnosť určená na pracovnú terapiu, 1 miestnosť na relaxačnú činnosť, 1 miestnosť na 

administratívne účely, kuchynka – výdajňa stravy a jedáleň. Prvé podlažie budovy je celé 

bezbariérové. Budova je napojená na všetky inžinierske siete. K budove prislúcha dvor, sčasti 

spevnený mramorovou dlažbou a sčasti zatrávnený. Hlavný vonkajší vchod je z ulice Námestie 

Františkánov. Objekt tvorí uzatvorený areál z každej strany uzatvorený samotnou budovou. 

Vchod do budovy od ulice je zabezpečený chodníkom a bezbariérovým vstupom. Prístup do 

dvora je zabezpečený samostatným vchodom.  

 

Domov sociálnych služieb v bezprostrednej spolupráci s RESC poskytuje sociálne služby, ktoré 

sú v maximálne možnej miere orientované na prijímateľa. Súčasťou poskytovanej služby je 

okrem sociálnej práce a sociálneho poradenstva tiež nepretržitá opatrovateľská starostlivosť 

zabezpečená prostredníctvom zdravotníckych asistentov a opatrovateľov. Okrem toho 

poskytujeme ešte sociálnu rehabilitáciu a nácvik pracovných zručností, čo zahrnuje nácvik 

sebaobslužných činností a podporu prijímateľov sociálnej služby k samostatnému, či menej 

závislému uspokojovaniu svojich potrieb. Tieto činnosti zabezpečuje sociálny pracovník a 

inštruktori sociálnej rehabilitácie. Prostredníctvom masérky poskytujeme individuálne aj 

skupinové cvičenia, využívanie rehabilitačných zariadení a klasických masáží. Ošetrovateľská 

starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom ADOS. Výchovnú činnosť zabezpečujú 

pedagogickí zamestnanci. 

Okrem činností poskytovaných, zabezpečovaných a tých, na ktoré DSS utvára podmienky 

v zmysle zákona o sociálnych službách, sú prijímateľom sociálnych služieb zabezpečované 

a vytvárané podmienky na činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb, tzv. 

nadštandardné služby /saunovanie, vírivá vaňa, snoezelen, duchovná opora, arteterapia, 

muzikoterapia/ 

Nakoľko zariadenie poskytuje ambulantnú formu sociálnych služieb máme záujem poskytovať 

sociálne služby tak, aby prijímatelia neboli na sociálnej službe závislí, ale aby mohli žiť čo 

najbežnejším spôsobom života. Snažíme sa umožniť naším prijímateľom stať sa súčasťou 

miestnej komunity, budujeme dobré vzťahy s verejnosťou a vytvárame otvorené a prirodzené 

vzťahy s okolím. Taktiež nezabúdame na spoluprácu a komunikáciu s rodinou a blízkymi 

osobami našich prijímateľov.  

Dôležitými činiteľmi pri plnení našich cieľov je akceptovanie slobodnej voľby a výberu cieľov 

z hľadiska prijímateľov, komunikácia, empatia, tvorivosť, tímová spolupráca a sústavné 

vzdelávanie. V globále nám tieto činitele poskytujú široké spektrum aktivít zameraných na ich 

rozvoj a snažíme sa o vysoko individuálny prístup ku každému z nich. Individuálna práca 

s prijímateľmi je veľmi náročná, ale otvorenosť a spolupráca jednotlivých oddelení 

a pracovníkov môže viesť k jej vyššej kvalite. Každý prijímateľ sociálnej služby má 

vypracovaný individuálny plán, kde sú stanovené osobné ciele na dosiahnutie čo najvyššej 

miery samostatnosti prijímateľa, rozvoja osobnosti vo všetkých oblastiach a spokojnosti 
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prijímateľa. Pri poskytovaní služieb v našom zariadení zachovávame diskrétnosť a mlčanlivosť 

o citlivých a osobných informáciách našich prijímateľov.  

V súčasnosti v našom zariadení pracuje 45 zamestnancov, 30 odborných (24 na plný úväzok 

a 6 na čiastočný úväzok) a 11 pracovníkov zabezpečujúcich prevádzkovo – administratívne 

práce. Dvaja pracovníci vykonávajú prácu na Dohodu o pracovnej činnosti. Dve 

zamestnankyne sú na materskej dovolenke. DSS aktívne využíva programy zamerané na 

získavanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 4 pracovníci pracujú ako zamestnanci chráneného pracoviska. Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím umožňuje vykonávanie praxe študentom stredných 

a vysokých škôl. 

V súčasnosti je veľmi slabá dobrovoľnícka činnosť študentov miestnych stredných škôl. 
 

3. SWOT analýza 

Silné stránky  Slabé stránky 

 možnosť rozvoja kvality života prijímateľov 

sociálnej služby  

 spokojnosť prijímateľov, rodičov a 

príbuzných s doterajšími službami 

 otvorenosť zariadenia pre záujemcov 

 dobré materiálno – technické zabezpečenie 

 dobré meno organizácie (ocenenie mesta 

Nové Zámky) 

 pestrosť ponúkaných terapií, aktivít 

 realizácia supervízie a vzdelávania 

zamestnancov 

 otvorenosť zariadenia k verejnosti,  

 spolupráca s dobrovoľníkmi a študentmi,  

so školami 

 denný kontakt s rodinou prijímateľa 

sociálnej služby, otvorená komunikácia 

 vysoký dopyt po poskytovaní sociálnych 

služieb 

• služby poskytované v slovenskom aj 

maďarskom jazyku 

 dobre fungujúca tímová práca zamestnancov 

 zabezpečovanie vzdelávania školopovinných 

prijímateľov 

 

 

 nevyhovujúci stav budovy DSS 

 nízka zapojiteľnosť prijímateľov do 

samoobslužných procesov 

 málo aktivít od zamestnancov k hľadaniu 

nových inovatívnych aktivít práce 

s prijímateľmi 

 väčší dôraz na spätnú väzbu od prijímateľov, 

ich hodnotenia 

 takmer žiadne možnosti pracovného uplatnenia 

prijímateľov na trhu práce 

 nízka  projektová činnosť (snaha získať 

finančné prostriedky z iných zdrojov) 

 pravidlá, kontroly, časové plány, predpisy 

 náročnosť o starostlivosť o prijímateľov 

s kombinovaným postihom (najmä ťažké 

formy pervazívnych vývinových porúch) 

 denné dochádzanie do zariadenia zo 

vzdialenejších miest a obcí  

 prefeminizovaný kolektív pracovníkov 
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Príležitosti Ohrozenia 

 poskytnúť prijímateľom viac príležitosti 

rozhodovať o sebe samom 

 možnosť získavať finančné prostriedky od 

sponzorov, prostredníctvom dotácií, fondov, 

grantov 

 aktívnosť zamestnancov k zvýšeniu kvality 

práce s prijímateľmi 

 získavať nové poznatky a skúsenosti zo 

sociálnej práce 

 zmapovať sieť inštitúcií spolupracujúcich  

pri utváraní príležitosti pre ľudí s  

postihnutím 

 poskytnúť prijímateľom soc. služby a ich  

rodinám viac príležitosti rozhodovať o nich 

 možnosť rozširovania poskytovaných soc. 

služieb o tie, ktoré absentujú 

 uplatňovanie systému manažérstva kvality 

 vytvorenie mechanizmov na vytváranie 

vyššej miery samostatnosti PSS 

 rozvoj a využívanie dobrovoľníctva 

 školenia a zvyšovanie kvalifikácie personálu 

a tým zvyšovanie kvality poskytovaných 

služieb 

 

 

 nízky status sociálnych pracovníkov a ďalších 

zamestnancov v sociálnych službách v 

spoločnosti vrátane finančného ohodnotenia 

 významné politické legislatívne alebo  

sociálne zmeny, ktoré môžu významným  

spôsobom ovplyvniť činnosť organizácie 

 pretrvávajúci paternalizmus v postojoch  

rodičov, zamestnancov a verejnosti voči  

ľuďom s postihnutím 

 nízka informovanosť verejnosti o potrebách  

ľudí s postihnutím ( napr. zamestnávatelia,  

kultúrne inštitúcie, voľnočasové inštitúcie) 

 obmedzené možnosti čerpania finančných 

prostriedkov z fondov EÚ na skvalitnenie 

sociálnych služieb  

 nedostatok opatrovateľov 

 zvyšujúca sa byrokracia na úkor kvality 

sociálnych služieb 

 

 

Komentár: 

Našou najsilnejšou stránkou je, že sme zariadením s ambulantnou sociálnou službou pre ľudí                      

so zdravotným znevýhodnením žijúcich v rodinách, čo im umožňuje prežiť svoj život 

v prirodzenom prostredí, a ich rodiny tak zostávajú funkčné. Vysokou mierou k tomu prispieva 

aj zabezpečenie vzdelávania priamo v zariadení najmä pre prijímateľov s ťažkým zdravotným 

znevýhodnením, ktorí by pre svoj ťažký zdravotný stav nemohli navštevovať denne 

vzdelávaciu inštitúciu. Samozrejme veľmi dôležitým aspektom je aj dennodenná spolupráca 

pracovníkov vo všetkých troch zariadeniach, t.j. kvalitná medzirezortná  a tímová spolupráca 

v starostlivosti o prijímateľa. Výhodou zariadenia takéhoto typu je plynulý prechod a 

nadväznosť jednotlivých stupňov starostlivosti o PSS. Zároveň sa zamedzí nežiadúcemu 

správaniu, ktoré sa môže vyskytnúť pri prechode do nového prostredia. Výmenou informácií o 

priebehu edukácie medzi zamestnancami centra sa zníži výskyt agresívnych a autoagresívnych 

prejavov prijímateľov.  

Poskytovanie ambulantných sociálnych služieb umožňuje rozvíjať rodinné a spoločenské 

vzťahy prijímateľa a primerane jeho individuálnym schopnostiam a možnostiam aj jeho 

zaradenie sa do spoločenského a pracovného života. 

 



8 
 

IV. Vízia, poslanie a hodnoty zariadenia 

Vízia 

Poskytovanie kvalitných ambulantných sociálnych služieb a vytváranie podmienok pre 

dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej 

ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením budú prirodzenou súčasťou našich životov, 

v ktorej im ponúkneme kvalitné a rôznorodé služby vychádzajúce z ich zdravotného stavu, 

schopností a momentálneho cítenia.   

Poslanie  

Hlavným poslaním ambulantnej sociálnej služby ZPMP NZ je snaha umožniť ľuďom s ťažkým 

zdravotným znevýhodnením zostať rovnocennými členmi spoločnosti a umožniť im, aby 

prežili svoj život v prirodzenom prostredí svojich rodín. 

Hodnoty  

Sociálne služby v DSS sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, 

prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby 

pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, 

príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia 

prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ služby vybral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty 

 
Otvorenosť 

 

 

Komunikácia 

 

Hravosť 

 

Úcta 

 

       Sloboda 

 

Radosť 

 

Dôvera 

 

Tvorivosť 
 

      Empatia 
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V.  Strategický cieľ zariadenia 

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o ťažko zdravotne znevýhodnenú populáciu                              

v Nitrianskom kraji a regióne Nové Zámky, ktorá umožní všetkým deťom vzdelávať sa 

primeraným spôsobom, dospelým zmysluplne žiť a pracovať v podmienkach rešpektujúcich ich 

potreby a možnosti a zabezpečí plnohodnotný život ich rodinám.  

Strategický plán vychádza z analýzy súčasného stavu zariadenia. 

 

Základný cieľ 

 

Poskytovanie kvalitných služieb a vytváranie podmienok pre dôstojný a spokojný život 

prijímateľov sociálnych služieb. 

 

Strategické ciele na obdobie 2020 - 2025 

 

Vo vzťahu k prijímateľom sociálnej služby: 

- Vytvoriť systém riadenej dokumentácie a zaviesť podmienky kvality v našom zaradení.  

- Vytvoriť podmienky na zavedenie aktívnej aplikácie konceptu Bazálnej stimulácie 

a následne získať status certifikovaného pracoviska Bazálnej stimulácie  

- Vytvoriť a aplikovať metodiku práce s pohlavnosťou v DSS. 

- Skvalitniť proces individuálneho plánovania. 

- Spracovať postupy a pravidlá krízových situácií. 

- Písomne vypracovať ošetrovateľsko-opatrovateľské štandardy. 

- Vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky odborných procesov. 

- Pokračovať a rozšíriť zapájanie max. počtu PSS do pracovnej  činnosti, učiť ich osvojovať 

a udržiavať pracovné návyky a tým zvyšovať kvalitu ich života.  

- Udržať pracovné uplatnenie vybraných PSS. 

- Zvýšiť mieru rozhodovania a samostatnosti, a tým aj kvalitu života PSS v zariadení. 

- V oblasti stravovania zaviesť možnosť výberu z dvoch hlavných jedál, pričom z toho jedno 

jedlo bude plniť podmienky moderného racionálneho stravovania. 

- Zaviesť ilustráciu jedál do jedálneho lístka aby sa PSS mohol jednoduchšie rozhodnúť pri 

výbere jedla.  

 

Vo vzťahu k verejnosti: 

 

- Rozvoj dobrovoľníctva  v organizácií. 

- Aktívne využívať marketing. 

Posilniť dobré meno nášho zaradenia, ako symbol kvality a tradície. Zadefinovať firemnú 

kultúru a image organizácie, zabezpečiť transparentnosť a primeranú pozitívnu publicitu 

- Pokračovať v ďalšej realizácii integrácie PSS a v odstraňovaní bariér medzi majoritnou 

spoločnosťou a PSS.  
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Personálne:   

- Zvýšiť odbornosť zamestnancov.  

Prostredníctvom investície do ľudského kapitálu (vzdelávanie) dôjde k zvýšeniu odbornej 

úrovni zamestnancov a k ich lepšiemu uplatneniu a zotrvaniu na trhu práce.  

- Vybudovať kvalitnú a odbornú personálnu politiku v zariadení, zaviesť systém osobného 

prístupu a zodpovednosti zamestnancov k svojmu profesijnému rastu, pracovnému výkonu 

a sebahodnoteniu.  

- Skvalitniť ošetrovateľsko-opatrovateľskú činnosť efektívnym školením a vzdelávaním 

zdravotníckych pracovníkov. 

- Zaviesť teambuilding – prístup k tímovej práci prostredníctvom formálnych  a neformálnych 

stretnutí. 

- Uplatňovať aktívnu multidisciplinárnu a tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými 

zložkami RESC s cieľom napĺňania individuálnych potrieb PSS. 

 

Prevádzkové: 

- Zlepšiť životné podmienky prijímateľov a zamestnancov.  

Modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti je potrebné vykonať z dôvodu 

nevyhovujúceho technického stavu budovy. Je nevyhnutná výmena okien a rekonštrukcia 

kotolne, rozvodov vody a kúrenia. 

Naplnenie tohto cieľa by nielen znížilo energetickú náročnosť ale aj ekonomické náklady    

na vykurovanie a predovšetkým by sa spríjemnil pobyt PSS v danom objekte a neposlednom 

rade skrášlilo celkové prostredie areálu DSS.  

- Komplexná rekonštrukcia ihriska.  

Ihrisko je v havarijnom stave, jeho rekonštrukcia je nevyhnutná nielen z estetického 

hľadiska ale najmä z bezpečnostného.  

- Zakúpiť nové polohovateľné postele a vozíky pre imobilných PSS.  

 

Predpokladané zmeny dosiahnuté realizáciou strategického plánu: 

 

Vytváraním Regionálneho edukačno-sociálneho centra v Nových Zámkoch prispejeme 

k takému systému starostlivosti o ťažko zdravotne znevýhodnenú skupinu ľudí, ktorý umožní 

všetkým deťom vzdelávať sa primeraným spôsobom, dospelým zmysluplne žiť a pracovať 

v podmienkach rešpektujúcich ich potreby a možnosti a zabezpečí plnohodnotný život rodinám 

s takýmto členom. Naše zariadenie by malo byť známe ako RESC, ktoré: 

 Je otvorené pre každého a kedykoľvek. 

 Poskytuje starostlivosť deťom a dospelým bez rozdielu na druh a stupeň mentálneho 

postihnutia. 

 Dodržiava ľudské práva a práva dieťaťa. 

 Presadzuje a realizuje humánno-tvorivé metódy. 

 Poskytuje služby pre rodičov PSS. 

 Je primerane vybavené zariadeniami, pomôckami a materiálom.  

 Vyvíja projektovú aktivitu. 
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Projekt RESC prispieva k vytváraniu tolerantnejšej spoločnosti, odstraňovaniu 

akejkoľvek formy diskriminácie a uznávaniu základných práv pre všetkých ľudí bez 

rozdielu. 

 

VI.  Záverečné ustanovenia 

 

 Interná smernica Strategická vízia, poslanie a ciele ZPMP NZ bola schválená dňa 30.12.2019    

  a nadobúda účinnosť 1.1.2020. 

 

Základným poslaním nášho zariadenia a zároveň víziou je: 

Poskytovanie kvalitných ambulantných sociálnych služieb a pomoc ľuďom s ťažkým 

zdravotným znevýhodnením zostať rovnocennými členmi spoločnosti a umožniť im, aby 

prežili svoj život v prirodzenom prostredí svojich rodín. 

Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením budú 

súčasťou našich životov, v ktorej im ponúkneme kvalitné a rôznorodé služby vychádzajúce 

z ich zdravotného stavu, schopností a momentálneho cítenia.   

Poznatky o kvalite života našich klientov zároveň vypovedajú o tom, že prostredníctvom 

vhodných výchovno-vzdelávacích, terapeutických a rehabilitačných postupov, humánnym a 

ľudským prístupom môžeme v najväčšej miere prispieť k zlepšeniu celkového stavu týchto 

ľudí. 

 

 

 

 

 

 

 

Nové Zámky, 20.12.2019     Mgr. Anita Nagyová 

           štatutárny zástupca ZPMP NZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


