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.

TROJLÍSTOK- CSS, Riadok 8, 034 01 Ružomberok
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

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.

SPOZNAJTE NÁS

Sociálne služby poskytujeme




celoročnou formou
týždennou pobytovou formou
ambulantnou formou

Kapacita zariadenia
ZpS (30)
DSS - (15)
ŠZ
(25)
DSS pre deti a dospelých – ambulantná forma (25)
týždenná pobytová forma (15)
)

Kontaktné údaje
ŠZ, DSS a ZpS
Riadok 8
034 01 Ružomberok
Tel.:
riaditeľ:
044/430 33 15
ek. úsek
044/432 92 06
vrátnica:
044/432 84 23
ošetrovňa:
044/432 84 32
soc. pracovníčky:
0940 384 185
e-mail: trojlistok@vuczilina.sk

Podmienky prijatia




podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby
priložiť právoplatné rozhodnutie a posudok
o odkázanosti na sociálnu službu
po predložení potrebných dokumentov bude občan
informovaný o ďalšom postupe

„Sme tu pre VÁS.....Náš domov je ideálnym miestom, kde
prežívame nádherné chvíle, vďaka podpore a pomoci....‟

DSS pre deti a dospelých
Ulica Sv. Anny 4
034 01 Ružomberok
Tel.:
044/522 19 60
Vedúca zariadenia:
044/432 86 76
e-mail: dssrbk@gmail.com

Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie

„ Pre svet som iba niekto, ale pre niekoho som celý svet...‟
„ Pomáhajme ľuďom spoločne....‟

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

ŠZ Riadok 8

ZpS, DSS Riadok 8

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služby fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné
postihnutie, ktorými sú: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
demencia rôzneho typu etiológie.

V tomto zariadení sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou a
týždennou pobytovou formou prijímateľom sociálnych služieb s mentálnym
a viacnásobným zdravotným znevýhodnením.

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do
dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:
a)odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 3
podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy
č.3 zákona o sociálnych službách, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej
služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov

b) zabezpečuje

a) poskytuje

a)poskytuje

1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská
starostlivosť.

Terapie:









prvky arteterapie
prvky muzikoteapie
koncept bazálnej stimulácie
ergoterapia
rozvoj pracovných zručností
biblioterapia
kulinoterapia
fototerapia

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,
2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na
1. vzdelávanie,
2. úschovu cenných vecí.

Terapie:









prvky arteterapie
prvky muzikoteapie
koncept bazálnej stimulácie
ergoterapia
rozvoj pracovných zručností
biblioterapia
kulinoterapia
fototerapia

Poskytujeme:







ubytovanie a stravovanie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
vzdelávanie priamo v zariadení (variant C)
základné sociálne poradenstvo
sociálnu rehabilitáciu
fyzioterapia - rehabilitácie

Zabezpečujeme:



záujmovú činnosť
kultúrno – spoločenské a športové aktivity

Terapie:











prvky arteterapie
prvky muzikoteapie
koncept bazálnej stimulácie
canisterapia
ergoterapia
rozvoj pracovných zručností – textilná, tkáčska, stolárska
a hrnčiarska dielňa
masáže
biblioterapia
kulinoterapia
relaxačné techniky v auditívnej miestnosti

