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ÚVOD 

Pri tvorbe nášho materiálu sme vychádzali z konkrétnych textov v projekte tak, ako ich 

uvádzajú samotní autori projektu, pričom sme text podľa potreby parafrázovali 

a sumarizovali.   

Hlavným cieľom projektu bolo dosiahnuť postup na zlepšenie kvality poskytovaných 

služieb pre iné MVO z pohľadu troch mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej 

oblasti prostredníctvom vzdelávania a zvýšenia odbornosti ich zamestnancov 

a dobrovoľníkov a to prostredníctvom : 

 zvýšenia kvalifikácie, absolvovaním 6 typov kurzov,  

 poskytovaním skupinovej supervízie, 

 formulovaním štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb a vytvorením 

systému spolupráce mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na 

základe vypracovanej stratégie. 

Základným predpokladom autorov projektu bola nasledovná hypotéza: zvýšením 

kvalifikačnej úrovne (vzdelávaním, supervíziou)  zamestnancov a dobrovoľníkov uvedených 

organizácií sa zvýši kvalita poskytovaných služieb. 

Pri prvých dvoch komponentoch projektu (vzdelávanie a supervízia) ide o prácu 

s vnútorným potenciálom pracovníkov, len u posledného (štandardy)  ide o technologické 

vytvorenie vonkajších pravidiel pôsobenia na kvalitu zvonka. Tento samotný fakt spôsobuje 

mierne problémy v identifikácii potrieb organizácie aj jej pracovníkov a klientov a následne  

voči implementácii jej aktivít.  

 Cieľovú skupinu projektu tvorili zamestnanci a dobrovoľníci žiadateľa projektu, teda 

OZ Dôstojný život Lučenec  v počte 15 a 10 osôb a zamestnanci partnerov (Nezábudka, n.o. 

Fiľakovo a Betánia, n.o. Kalinkovo)  v počte 20 osôb. Tri štvrtiny z celkového počtu má 

ukončené stredoškolské vzdelanie, jedna štvrtina vysokoškolské vzdelanie. 

 Pre lepšie pochopenie textu a efektívnejšiu manipuláciu v praxi sme zvolili jeho pevnú 

štruktúru. Celý text je teda členený na tri okruhy: štandardy kvality procesu práce s klientom 

v sociálnych službách, kvalifikačné a personálne štandardy a prevádzkové štandardy kvality 
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sociálnych služieb. Každý okruh štandardov je členený na jednotlivé rozpracované štandardy 

danej organizácie. Okrem skutočného stavu plnenia formulovaného štandardu  je vždy na jeho 

konci aj dokument, v ktorom sa daná formulácia nachádza a rozvojový potenciál, ktorý 

naznačuje stratégiu rozvoja daných sociálnych zariadení, ktoré by mohli vo svoj prospech 

využiť mnohé MVO v našom regióne poskytujúce sociálne služby.  
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

Občianske združenie Za dôstojný život, založené v zmysle zákona č. 873/1990 Z.z. 

v znení neskorších predpisov, vzniklo 19.6.2000 Rozhodnutím registrácie Stanov MV SR pod 

č. VVS/1-9000/90-16915, bolo schválené na Valnom zhromaždení, zmenu Stanov organizácie 

vzalo Ministerstvo vnútra SR na vedomie 17.06.2011 – číslo spisu: VVS/1-900/90-16915-2 

Adresa sídla OZ: : Vajanského 71,  984 01 Lučenec.  

Adresa ďalších stredísk OZ: Centrum pre občana a rodinu, Útulok, Zariadenie 

núdzového bývania, Krízové stredisko, Detský domov „Margarétka“ je Vajanského 71, 984 

01  Lučenec, Telefón: 0907175987, 047/4322384, 4331566, e-mail: 

ozdostojnyzivot@gmail.com, www.dostojnyzivot.sk 

Poslanie a opis hlavnej činnosti :  

Občianske združenie „Za dôstojný život“ pomáha ohrozeným a týraným deťom 

a rodinám, pomáha obetiam domáceho násilia pri riešení životných situácií, pracuje so 

sociálne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, pomáha sociálne znevýhodneným 

rodinám pri hľadaní vhodného bývania a pri hľadaní zamestnania.   

Organizácia vznikla v júni roku 2000 s jasným cieľom pomôcť sociálne vylúčeným 

občanom prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným dôrazom na  deti a rodiny 

v kríze s regionálnou pôsobnosťou. 

V roku 2006 organizácia zriadila krízové stredisko, ako akreditované pracovisko 

MPSVR SR – zariadenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately pre deti, kde sa 

pracuje s obeťami násilia, sociálne ohrozenými, opustenými a týranými deťmi. Krízové 

stredisko sa zriadilo s podporou projektu IS EQUAL a ako prví na Slovensku inovatívne 

zriadili krízové stredisko s kapacitou 10 detí, vytvorené na systéme profesionálnych rodín v 

zmysle štandardov EÚ. V rámci trvalej udržateľnosti aj po skončení financovania z IS 

EQUAL dodnes krízové stredisko udržali s podporou BBSK a ÚPSVR Banská Bystrica, 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Od roku 2006 má organizácia zároveň na 

MPSVR SR akreditáciu na realizáciu výchovných opatrení. 

mailto:ozdostojnyzivot@gmail.com
http://www.dostojnyzivot.sk/
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Organizácia od septembra 2008 zriadila chránené pracovisko - chránenú dielňu na 

výrobu ozdobných predmetov. V októbri 2009 vytvorila druhé chránené pracovisko pre dvoch 

zdravotne postihnutých občanov na pozícii vrátnik - informátor. 

V januári 2010  sa otvoril Detský domov „Margarétka“ s kapacitou 19 detí. Následne, 

v roku 2011 získali akreditáciu na zriadenie Detského domova samostatnej skupiny 10 detí. 

Organizácia vlastní certifikát systému manžérstva kvality podľa normy EN ISO 

9001:2008/STN EN ISO 9001:2009. V súčasnom období sa zamestnanci vzdelávajú v oblasti 

zriaďovania sociálnych podnikov, nakoľko si uvedomujú, že ich klientom nestačí zabezpečiť 

len zákonom dané podmienky, ale potrebujú najmä prácu, aby sa ľudia dokázali vymaniť 

z chudoby, v ktorej sa nachádzajú najmä po strate bývania – v zariadení núdzového bývania 

a útulku. Bez práce nemajú šancu si nájsť ani nájomný byt nakoľko nájomca všade vyžaduje 

ako jednu z podmienok pracovný pomer. Práve málo pracovných príležitostí a chýbajúci 

stabilný príjem zvyšuje počty klientov v zariadeniach sociálnych služieb charakteru ZNB 

a Útulok, prípadne predlžuje dobu ich zotrvávania v zariadeniach ako aj následnú recidívu 

problémov a prepad na hranicu chudoby. Súčasti organizácie, ktorých sa štandardy týkajú, 

teda zariadenia, založené v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008: 

Od februára roku 2007 sú na BBSK zaregistrované dve zariadenia sociálnych služieb: 

1. zariadenie núdzového bývania  s kapacitou 24 klientov, Registračná karta BBSK 

č.55.1./4 na prevádzkovanie Zariadenia núdzového bývania a útulku a Sociálna 

služba ,v zmysle registračnej karty BBSK podľa § 29 zák. č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách, (zariadenie núdzového bývania – ZNB ) 

2. útulok s kapacitou 6 klientov kde prevažnú časť klientely tvoria obete násilia ako aj 

občania bez prístrešia- Sociálna služba , v zmysle registračnej karty BBSK  podľa 

§26 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,  (útulok – UT ) 

Vedúci pracovník: PhDr. Mgr. Zdenka Kotrasová ,štatutárny zástupca, riaditeľka 

Dokumenty, v ktorých sa formulácia poslania nachádza:  

Stanovy občianskeho združenia, číslo VVS/1-900/90-16915, www.ozdostojnyzivot.sk, 

Registračná karta BBSK číslo 55.1./4; Interná smernica číslo 15/2010 

 

http://www.ozdostojnyzivot.sk/
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A. ŠTANDARDY KVALITY PROCESU 

POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

A.1. Ciele a spôsoby poskytovania sociálnych služieb 

Sociálna služba je v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. odborná činnosť, obslužná činnosť 

alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku 

nepriaznivej sociálnej situácie, jej riešenie alebo zmiernenie. Majú napomôcť zachovaniu, 

obnove alebo rozvoji schopností fyzickej osoby viesť samostatný život, k zabezpečeniu 

nevyhnutných podmienok na uspokojovane životných potrieb fyzickej osoby, riešenie 

krízovej sociálnej situácie osoby alebo jej rodiny a v konečnom dôsledku majú pôsobiť ako 

prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

A.1.1. Ciele a program zariadení poskytujúcich sociálne služby: 

A.1.1.1. V zariadení núdzového bývania 

V zmysle  tohto zákona, §29 sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je 

páchaná násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi 

alebo rodičom s deťmi , ktorí nemajú ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať 

bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osobe a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať 

ubytovanie. Sociálna služba sa mu poskytne formou poskytnutia ubytovania na určitý čas, 

poskytnutia sociálneho poradenstva a pomocou pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov. Taktiež sa takejto osobe poskytne možnosť vykonania osobnej hygieny, prípravu 

a výdaj stravy  alebo potravín, umožní sa jej prať, žehliť a udržiavať šatstvo, ako aj realizovať 

záujmovú činnosť.  

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č.55.1/4 na 

prevádzkovanie Zariadenia núdzového bývania a útulku 

Rozvojový potenciál: Cieľom organizácie je rozšíriť kapacitu zariadenia núdzového 

bývania o 16 miest a útulku o 2 miestatak, aby sa sociálne služby mohli vo veľkej miere 
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poskytovať väčšiemu počtu fyzických osôb a rodín, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. Organizácia má  záujem získať 

mimorozpočtové zdroje na rozšírenie prevádzky Detského centra Meduška tak, aby sme mohli 

v dopoludňajších hodinách zabezpečovať intenzívny výchovno – vzdelávací proces 

znevýhodneným deťom v predškolskom veku do obdobia kedy dieťa nemá zákonnú 

povinnosť navštevovať predškolské zariadenie. Cieľom by bolo zabezpečenie  včasnej  

diagnostiky detí s cieľom predchádzať vývinovým oneskoreniam. Odborní pracovníci by 

deťom zabezpečovali aktivity s prihliadnutím na ich vekové, typové a individuálne osobitosti. 

Naďalej budú pomáhať aj viacpočetným rodinám, ktorí majú sťažené umiestnenie do 

zariadení sociálnych služieb a to najmä z dôvodu dodržania rozlohy – plochy na jedného 

klienta nakoľko mnohé zariadenia sociálnych služieb nedisponujú izbami väčších rozmerov – 

zariadenie má k dispozícii aj stredne veľké a veľké izby práve aj pre túto klientelu. 

A.1.1.2. V útulku 

V zmysle  tohto zákona , podľa §26 sa fyzickej osobe , ktorá nemá zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá 

zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať sa poskytne sociálna 

služba formou poskytnutia ubytovania na určitý čas, poskytnutia sociálneho poradenstva 

a poskytnutím nevyhnutného ošatenia a obuvi. Taktiež sa takejto osobe poskytne možnosť 

vykonania osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy  alebo potravín, umožní sa jej prať, žehliť 

a udržiavať šatstvo, ako aj realizovať záujmovú činnosť.  

Dokumenty , v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č.55.1/4  podľa §26 

zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, na prevádzkovanie útulku. 

Rozvojový potenciál: V dobe od  januára 2013 má organizácia v pláne navýšiť 

kapacitu útulku o dve osoby. V súčasnej dobe ukončili  kolaudáciu časti ubytovacích 

priestorov na prízemí a následne po obdržaní  rozhodnutia z úradu verejného zdravotníctva sa 

zašlú spracované doklady na BBSK s cieľom zvýšenie kapacity útulku. Naďalej sa budú 

snažiť samostatné fyzické osoby zapojiť do pracovného procesu, budú  realizovať pre nich 

aktivity s cieľom zvýšenia ich pracovných návykov a zručností prostredníctvom grantov. 
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Naďalej budú nad rámec zákona a v dostupnej miere v kontakte s bývalými klientmi formou 

tútoringu, pričom cieľom bude zabrániť recidíve problémov  a ich opakovaného umiestnenia 

do zariadení sociálnych služieb. 

A.1.2. Klienti zariadení sociálnych služieb  

A.1.2.1. Klient núdzového bývania 

Je v zmysle zákona fyzická osoba, na ktorej je páchané násilie, fyzická osoba, ktorá je 

obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi, alebo  rodičom s deťmi, 

ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, alebo 

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie, alebo 

nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie. Zmluva o poskytovaní soc. služieb, môže byť 

ukončená z rôznych dôvodov, ako napríklad, porušenie vnútorného poriadku a uplynutím 

ročnej lehoty pobytu v našom zariadení. Aktuálna kapacita zariadenia je24 miest. 

Zoznam žiadateľov o sociálnu službu s potrebnými údajmi je vedený u sociálnych 

pracovníkov v osobitných spisoch. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky prijatia do zariadenia: webová stránka 

občianskeho združenia, IS č. 15/2010 Poskytovanie služieb v Zariadeniach núdzového 

bývania a Útulku  

Rozvojový potenciál: Podobne ako pri útulku aj v zariadení núdzového bývania má 

organizácia v pláne navýšiť kapacitu o 16 miest na 40 a to od  januára 2013, termín rozšírenia 

kapacity zariadenia podlieha aj súhlasu BBSK. 

A.1.2.2. Klient útulku  

Je  v zmysle zákona  fyzická osoba , ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo 

nemôže doterajšie bývanie užívať. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb môže byť 

ukončená z rôznych dôvodov, ako napríklad porušenie vnútorného poriadku a uplynutím 

ročnej lehoty pobytu v našom zariadení. Aktuálna kapacita zariadenia je 6 miest. 
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Zoznam žiadateľov o sociálnu  službu s potrebnými údajmi je vedený u sociálnych 

pracovníkov v osobitných spisoch. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky prijatia do zariadenia: webová stránka 

občianskeho združenia, IS č. 15/2010 Poskytovanie služieb v Zariadeniach núdzového 

bývania a Útulku  

Rozvojový potenciál: Po kolaudácii prízemia ubytovacej budovy má organizácia 

záujem o rozšírenie kapacity útulku o ďalšie 2 miesta zo 6 klientov na 8 klientov, tiež termín 

rozšírenia kapacity zariadenia podlieha aj súhlasu BBSK. 

A.1.3. Ochrana klientov pred zneužitím  

Sociálne zariadenia ručia klientovi ochranu jeho ľudských práv. Na jeho právnu aj 

morálnu ochranu má organizácia zakotvené pravidlá, ktoré sú formalizované v dvoch 

materiáloch: Vnútornom poriadku a v Etickom kódexe. Ustanovenia v etickom kódexe sú viac 

však momentálne zamerané na zamestnancov na ich ochranu práv  

Dokumenty, v ktorých sú podmienky právnej aj morálnej ochrany klienta: IS- 

Vnútorný poriadok č.7/2010  a Etický kódex – interná smernica č. 17/2011 

Rozvojový potenciál: organizácia v dobe do konca roku 2012 vypracuje kódex ochrany 

klienta, v ktorom sa uvedie  nasledovné: „Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej 

služby, ktorá umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachovať jeho 

ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu 

vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti“. Tento text je už v súčasnosti uvedený 

v zmluve s klientom. 

A.1.4. Nárok klienta na odborný a kompetentný prístup  

V zariadeniach sociálnych služieb pracujú sociálni pracovníci a iní odborní a pomocní 

pracovníci, ktorí  majú s organizáciou uzavretú pracovnú zmluvu a to nasledovne:  
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A.1.4.1. V zariadení  núdzového bývania  pracujú 

Riaditeľka zariadenia s ukončením vysokoškolským vzdelaním II. stupňa akademický 

titul Mgr. v odbore pedagogika – psychológia, a ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa – 

rigorózne konanie v odbore psychológia - pol pracovného úväzku – certifikáty: Tréner 

programu PRIDE, Program PRIDE – príprava na profesionálne rodičovstvo, Kurz 

opatrovania, Tvorba www. stránok,  Práca s PC v prostredí Windows II, Poradenstvo – 

Prevencia a základ úspechu v hľadaní zamestnania – Modul – Rómska populácia – uplatnenie 

sa v spoločnosti, Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní – Modul – individuálna prípadová práca 

v poradenskom procese, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Psychosociálny výcvik – všetko  

akreditované certifikáty. 

Sociálny pracovník na plný pracovný úväzok s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním druhého stupňa v odbore sociálna práca, akademický titul Mgr. v rámci 

organizačnej schémy je zaradený pod riaditeľku organizácie – certifikáty: Poradenstvo – 

prevencia a základ úspechu v hľadaní zamestnania – Modul – Rómska populácia – uplatnenie 

sa v spoločnosti, Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní, Modul – Individuálna prípadová práca 

v poradenskom procese,  Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Psychosociálny výcvik – všetko 

akreditované certifikáty. 

Technicko – hospodársky a administratívny  pracovník na celý pracovný úväzok 

s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, akademický titul Ing., v rámci 

organizačnej schémy je zaradený pod  riaditeľku organizácie – certifikáty: Poradenstvo – 

prevencia a základ úspechu v hľadaní zamestnania – Modul – Rómska populácia – uplatnenie 

sa v spoločnosti, Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní – Modul – individuálna prípadová práca 

v poradenskom procese, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Základy počítačovej grafiky, 

Tvorba www. stránok, Práca s PC v prostredí Windows II, Psychosociálny výcvik – všetko 

akreditované certifikáty. 

Pracovník prvého kontaktu stredoškolské vzdelanie, plný pracovný úväzok, v rámci 

organizačnej schémy je zaradený pod riaditeľku organizácie, certifikáty: Kurz opatrovania, 

Tvorba www. stránok, Práca s PC v prostredí Windows II, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, 

Psychosociálny výcvik – všetko akreditované certifikáty. 
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Pracovník prvého kontaktu základné vzdelanie, 3/4 pracovný úväzok, v rámci 

organizačnej schémy je zaradený pod riaditeľku organizácie, certifikáty: Kurz opatrovania - 

akreditovaný certifikát. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky uzatvorenia pracovného alebo obdobného 

pomeru: Interná smernica č. 05/2010 – Organizačný poriadok, pracovné zmluvy jednotlivých 

pracovníkov a ich náplne práce, dobrovoľnícke zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody 

o pracovnej činnosti. 

Rozvojový potenciál: Rozšírenie kapacity je v pláne organizácie, záleží však na 

rozhodnutí BBSK. Až do roka 2015 organizácia plní predpísaný percentuálny počet 

zamestnancov na klienta. Ak BBSK splní (aj dofinancuje) požiadavku  kapacity, tak úmerne 

sa zvýši počet pracovníkov – minimálne o jeden celý pracovný úväzok. Preferuje sa prijatie 

interného zamestnanca. 

A.1.4.2. V zariadení Útulok  pracujú 

Sociálny pracovník na plný pracovný úväzok s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním prvého stupňa v odbore sociálna práca, v rámci organizačnej schémy je zaradený 

pod riaditeľku organizácie, certifikáty: Program PRIDE – Zdroj rozvoja, vzdelávania 

a informácií pre rodičov, Tréning odborných poradcov, Poradenstvo – prevencia a základ 

úspechu v hľadaní zamestnania – Modul – Rómska populácia – uplatnenie sa v spoločnosti, 

Poradenstvo v ďalšom vzdelávaní – Modul – Individuálna prípadová práca v poradenskom 

procese, Inštruktor sociálnej rehabilitácie – všetko akreditované kurzy 

Pracovník prvého kontaktu na ¼  pracovný úväzok, v rámci organizačnej schémy je 

zaradený pod riaditeľku organizácie, certifikáty: Kurz opatrovania – ako akreditovaný kurz. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky uzatvorenia pracovného alebo obdobného 

pomeru: Interná smernica č. 05/2010 – Organizačný poriadok, pracovné zmluvy jednotlivých 

pracovníkov a ich náplne práce, dobrovoľnícke zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody 

o pracovnej činnosti. 
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Rozvojový potenciál: V prípade rozšírenia kapacity zariadenia  útulku pre klientov, 

neplánuje organizácia  zvyšovať kapacitu zamestnancov v priebehu roka 2013, nakoľko podľa 

zákona  bude aj tak  spĺňať počet zamestnancov až do roku 2015. 

A.2. Ochrana práv užívateľov sociálnych služieb 

Organizácia je povinná rešpektovať základné ľudské práva svojich klientov. Sociálni 

klienti sú odkázaní na pomoc iných, čo ich v spoločnosti znevýhodňuje. Organizácia je 

povinná pracovať pre svojich klientov v zmysle inklúznych princípov rozvinutej 

demokratickej spoločnosti.  

A.2.1. Ochrana ľudských práv klienta  

Organizácia zatiaľ nemá formálne ošetrené vo svojich interných pravidlách konkrétne  

situácie, pri ktorých by mohlo dôjsť k zneužitiu klienta ani spracované postupy na riešenie 

situácie konfliktov záujmov klienta a záujmov  organizácie. Má však spracovanú smernicu, 

ktorá sa zaoberá riešením sťažností a tiež materiál Etický kódex, kde má formulovanú ochranu 

ľudských práv zamestnancov, prostredníctvom pravidiel, ktorými zabezpečuje právne aj 

morálne  ochranu jeho práv. Absentuje dimenzia ochrany práv klienta.  

V dokumente: IS 04/ 2010 Riadenie nezhody, nápravné a preventívne opatrenia, IS 

08/2010 – Riešenie sťažností, Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, IS - 17/2011 Etický 

kódex pracovníka, Domáci poriadok 

Rozvojový potenciál: Organizácia vypracuje internú metodiku práce a postupu 

s klientmi – obeťami domáceho násilia, termín – január 2013. Zamestnanci zariadení 

sociálnych služieb sa budú zúčastňovať vzdelávaní, akreditovaných školení. Komunikačný 

tréning v rozsahu 200 hodín pre cca 4 zamestnancov zariadení sociálnych služieb je 

naplánovaných v termíne január – marec 2013. 

Pravidelné skupinové, ale aj individuálne supervízie sa budú naďalej zabezpečovať 

prostredníctvom supervízorov zapísaných v zozname supervízorov. Organizácia má záujem 

opäť úspešne obhájiť audit ISO certifikátu kvality pre svoje zariadenia sociálnych služieb. 

Naďalej organizácia má záujem získavať mimorozpočtové zdroje na aktívnu prácu s obeťami 
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domáceho násilia. V budúcnosti má záujem vyškoliť zamestnanca na prácu s agresorom. 

Zároveň má záujem aj vďaka realizovanému sieťovaniu zariadení sociálnych služieb viac 

a intenzívnejšie spolupracovať s ostatnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa venujú 

problematike násilia. Organizácia má záujem rozšíriť spoluprácu v tejto oblasti pod 

lektorským vedením Ivety Schusterovej z Filozofickej fakulty Trnavskej  Univerzity, ktorá je 

odborníkom v SR práve na oblasť násilia. 

A.2.2. Pravidlá na elimináciu a nápravu porušovania práv klienta  

Organizácia monitoruje spokojnosť klientov s poskytovanými službami  

prostredníctvom vyplneného dotazníka, resp.  prostredníctvom podania sťažnosť klienta, ktorá 

sa podáva  poverenej osobe, najčastejšie sociálnemu pracovníkov, alebo inej osobe na to 

poverenej a navrhnú sa nápravné opatrenia. Účinnosť nápravného opatrenia preverí 

zamestnanec  na to poverený, ktorú určí PMK.   

Organizácia má vypracovanú smernicu o riadení nezhody, nápravných a preventívnych 

opatreniach, v ktorých nezhody môžu vyplývať z auditorských správ, z obchodného styku 

a monitorovania a merania procesov. Materiál je však veľmi všeobecný a neformuluje 

konkrétnejšie situácie pri porušovaní práv klientov v zariadení ani v ich prevencii, ani pri 

zabezpečení kvality poskytovaných služieb.  

V dokumente: IS 04/ 2010 Riadenie nezhody, nápravné a preventívne opatrenia, IS 

08/2010 – Riešenie sťažností, Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, IS- 17/2011 Etický 

kódex pracovníka, Domáci poriadok. 

Rozvojový potenciál: organizácia v spolupráci s odborníkmi a zástupcami klientov 

pripraví základné pemzum najčastejších situácií porušovania práva klienta zo strany 

organizácie a jej personálu. Spolu so zástupcami odborníkov a klientov pripravia aj metodiku 

postupu eliminácie a predchádzaniu takýchto situácií a zakomponujú túto časť do inovovanej 

smernice IS 04/2010 ako aj do Domáceho  poriadku a to najneskôr do konca roku 2014. 
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A.2.3. Konflikt záujmov organizácie a klienta  

Organizácia zatiaľ nemá definované situácie, pri ktorých môže dôjsť ku konfliktu 

záujmov organizácie so záujmami klientov. Sťažnosť klienta v prípade  domáhania sa ochrany 

svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo 

k ohrozeniu alebo ak klient upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie 

právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah riaditeľa organizácie.  

Sťažnosť sa podáva: 

 písomne poverenému zamestnancovi,  

 ústne vedúcemu úseku zamestnanca, na ktorého je sťažnosť adresovaná (ekonomický 

úsek, sociálny úsek). 

Poverený zamestnanec vyhotoví  „Záznam o sťažnosti“. Za podanie sťažnosti sa nesmú 

vyvodzovať dôsledky, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. 

Dokument: Interná smernica č. 04/2010 – Riadenie nezhody, nápravné a preventívne 

opatrenia aj Interná smernica č. 08/2010 – Riešenie sťažností. 

Rozvojový potenciál: Organizácia má záujem v budúcnosti vypracovať  model 

správania sa sociálneho poradcu – termín jún 2013, zodpovedná riaditeľka organizácie 

a sociálni pracovníci. 

Program supervízií – na daný rok spracujú zamestnanci v pozícii sociálnych  

pracovníkov vždy do konca januára daného roka na celý rok. 

A.2.4. Rozhodnutie klienta  

Organizácia je povinná rešpektovať rozhodnutie klienta o riešení svojej sociálnej 

situácii. Zatiaľ nemá vypracovaný technologický postup  na pomoc pri riešení a rozhodovaní 

klienta zvládnuť svoju sociálnu situáciu. Sociálny pracovník  zatiaľ pracuje len s využívaním 

rôznych metód sociálnej práce, najmä sociálneho poradenstva. 
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V prípade, že je klient distribuovaný do inej organizácie, sociálny pracovník sociálneho 

zariadenia  sa nepravidelne – sporadicky a nie pri každom klientovi  - informujeme emailom, 

prípadne telefonicky na klienta.  

Dokument: zatiaľ nie je v žiadnom dokumente 

Rozvojový potenciál: V budúcnosti organizácia plánuje vypracovať technologický 

postup pri vybavovaní konfliktných situácií  medzi klientom a zariadením.  Zároveň plánuje 

vypracovať aj  systém katamnestického sledovania klienta a spôsob podávania spätnej väzby 

klientovi aj organizácii – termín jún 2013 – zodpovedná riaditeľka organizácie a sociálni 

pracovníci obidvoch zariadení. 

A.3. Práca s klientom počas užívania sociálnej služby 

Pred uzavretím kontraktu, organizácia oboznámi klienta so všetkými podmienkami 

poskytnutia sociálnej služby. Sociálny pracovník zisťuje očakávania klienta, spolu formulujú 

pracovné hypotézy a ciele. Spoločne sa dohodnú aj na formách a metódach práce v sociálnych 

službách, na priebehu procesu užívania sociálnej služby a spôsobe jeho ukončenia. 

A.3.1. Podmienky prijatia do poskytovanej služby 

Organizácia má vypracované podmienky prijatia klienta do svojich sociálnych služieb. 

Podmienky prijatia do zariadenia sú spracované v IS 15/2010 Poskytovanie služieb 

v Zariadení núdzového bývania a Útulku.  

Do zariadenia núdzového bývania sa prijme: 

 fyzická osoba, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, 

 osamelá tehotná žena, 

 fyzická osoba alebo rodičia s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo 

nemôžu z vážnych dôvodov užívať byt, 

 fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a nemá zabezpečené bývanie. 

Podmienky (kritériá) prijatia do útulku 
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 fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné  podmienky na uspokojovanie 

základných  životných potrieb, 

 fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie 

užívať. 

Na prijatie do ZNB a útulku si klient musí podať písomnú žiadosť a na základe žiadosti  

a sociálnej anamnézy sociálny pracovník rozhodne o prijatí do zariadenia núdzového bývania.   

Ak je žiadateľ prijatý do zariadenia, vyplní „Prehlásenie o príjme“ a „Prehlásenie 

o zdravotnom stave seba a všetkých osôb žiadajúcich prijatie do zariadenia“. Na základe 

„Prehlásenia o príjme“ mu bude stanovená úhrada v zmysle platných predpisov a IS 12/2010 

Výpočet a stanovenie úhrad za poskytované služby. Sociálny pracovník klientovi vypracuje 

Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení a oboznámi ho s IS 07/2010 Vnútorný 

poriadok, oboznámenie potvrdí klient svojim podpisom na formulári „Oboznámenie 

s vnútorným poriadkom“. Sociálny pracovník odovzdá klientovi potrebné vybavenie 

a zoznam napíše do „Inventára“, kde klient svojim podpisom potvrdí prevzatie a záväzok 

vybavenie pri odchode vrátiť. Sociálny pracovník pri prijatí vypracuje Vstupnú správu.  

Organizácia môže klienta odmietnuť, pretože nemá dostatočnú kapacitu na kvalitné 

spracovanie jeho problému, resp. klient nepatrí do klientskej cieľovej skupiny organizácie. 

V takomto prípade sociálny pracovník odporučí klientovi, aby oslovil iné zariadenia 

podobného typu v pôsobnosti BBSK a je mu tiež poskytnutý zoznam týchto zariadení. 

V prípadne nutnosti sociálny pracovník tieto zariadenia sám telefonicky kontaktuje. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky uvedené: Zmluva s klientom o poskytovaní 

sociálnej služby a IS číslo 15/2010 Poskytovanie služieb v Zariadení núdzového bývania a 

Útulku. Postup pri sťažnostiach klientov upravuje IS 08/2010 Riešenie sťažností.  

Rozvojový potenciál: Podmienky prijatia klienta do zariadenia núdzového bývania 

a útulku sú definované  v zákone 448/2008, ďalej na webovej stránke  organizácie a v internej 

smernici č. 15. 



  

21 

 

A.3.2. Zmluva organizácie s klientom 

Zmluva medzi sociálnym zariadením a jeho klientom sa uzatvára písomne, formou 

dohody, v ktorej sa nachádzajú: Údaje o prijímateľovi, poskytovateľovi, predmet zmluvy  

poskytovanej sociálnej služby, vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby, miesto 

poskytovania sociálnej služby, čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb, úhrada za 

sociálnej služby, spôsoby jej určenia a platenia, práva a povinnosti zúčastnených strán, 

skončenie poskytovania sociálnych služieb, podmienky prerušenia poskytovania sociálnych 

služieb, záverečné ustanovenie. Organizácia má vytvorené vzory zmlúv podľa druhu služieb. 

Klient neparticipuje na tvorbe zmluvy. Pred podpisom zmluvy sa s ňou oboznámi. 

Dokumenty: Jednotlivé Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení 

núdzového bývania a Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb v Útulku. 

Rozvojový potenciál: Nakoľko sa jedná o ubytovanie na krátky čas, klient sa 

v súčasnej dobe nepodieľa na tvorbe zmlúv, resp. nikdy nevznikol návrh na doplnenie 

zmluvy, klienti vždy s návrhom zmluvy do súčasnej doby súhlasili. Zmluva je obojstranným 

aktom, ak by mal klient záujem doplniť určité ustanovenia zmluvy tak, aby formulácia ako aj 

 podmienky zmluvy boli prijateľné aj pre zariadenie, tak organizácia takéto ustanovenia 

doplní na žiadosť klienta bezodkladne. 

A.3.3. Poskytovanie služby klientovi a jej ukončenie  

Ak je žiadateľ prijatý do zariadenia, vyplní „Prehlásenie o príjme“ a „Prehlásenie 

o zdravotnom stave seba a všetkých osôb žiadajúcich prijatie do zariadenia“. Na základe 

„Prehlásenia o príjme“ mu bude stanovená úhrada v zmysle platných predpisov a IS 12/2010 

Výpočet a stanovenie úhrad za poskytované služby. Sociálny pracovník klientovi vypracuje 

Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení a oboznámi ho s IS 07/2010 Vnútorný 

poriadok, oboznámenie potvrdí klient svojim podpisom na formulári „Oboznámenie 

s vnútorným poriadkom“. Sociálny pracovník odovzdá klientovi potrebné vybavenie 

a zoznam napíše do „Inventára“, kde klient svojim podpisom potvrdí prevzatie a záväzok 

vybavenie pri odchode vrátiť. Sociálny pracovník pri prijatí vypracuje Vstupnú správu.  
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Počas pobytu klienta v zariadení sociálny pracovník pravidelne navštevuje klienta, 

o čom píše „Záznam z jednania“. Ak má klient cenné veci, môže si ich počas svojho pobytu 

uložiť u sociálneho pracovníka, ktorý s ním spíše Zmluvu o úschove.  

V záujme skvalitňovania služieb sociálny pracovník robí 1x štvrťročne prieskum 

spokojnosti s poskytovanými službami formou „Dotazníka k vyjadreniu klientov 

s poskytovaním sociálnych služieb.“ Na základe dotazníkov vyhodnotí prieskum .Ukončenie 

pobytu klienta v zariadení nastáva: 1.uplynutím dohodnutej doby, 2.dohodou, 3. závažným 

porušením vnútorného poriadku.  

Dokumenty: Žiadosť klienta o prijatie, Prehlásenie o príjme, Prehlásenie o zdravotnom 

stave, IS 12/2010, IS 7/2010, Oboznámenie s vnútorným poriadkom, Inventár, Vstupná 

správa, Záznam z jednania, Zmluva o úschove, Dotazník spokojnosti, IS 15/2010. 

Rozvojový potenciál: odborný pracovník sa bude snažiť o zjednodušenie 

administratívneho procesu zavedením centrálnej evidencie klienta v elektronickej databáze 

klientov. V prípade úspešnosti grantového návrhu plánuje organizácia zadať úlohu externej 

softwarovej firme vytvoriť taký program, ktorý by automaticky do všetkých potrebných 

materiálov naraz ukladal žiadané údaje a nebolo by treba zakaždým vypisovať každý zvlášť 

a zároveň by aj tvoril štatistické podklady. Predpokladaný termín uvedenia softwaru do praxe 

2016. 

A.3.4. Poskytovanie služieb  

Poskytovateľ je povinný poskytnúť nasledovný vecný rozsah sociálnej služby a 

vykonávať tieto činnosti: 

a) obslužné: - bývanie v rozsahu  - dodržania 8 m
2
podlahovej plochy  v samostatnej 

obytnej miestnosti na 1 klienta, vytvorenie podmienok pre stravovanie, vytvorenie 

podmienok pre údržbu bielizne a šatstva, vytvorenie podmienky pre  pranie, 

žehlenie, upratovanie  

b) ďalšie činnosti: vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť, pre vykonávanie 

hygieny, zaopatrenie poskytnutím šatstva a obuvi ak sa príjemca služby nachádza v 
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núdzovej situácii, umožňuje úschovu cenných vecí, čo je upravené samostatnou 

dohodou a zaopatrenie možným poskytnutím posteľnej bielizne 

c) poskytovanie sociálneho poradenstva 

Dokumenty: IS č. 15/2010 a Zmluva o poskytovaní sociálnej služby plus Prílohy - 

Zmluvy 

A.3.4.1. Útulok poskytuje nasledovné služby : 

 obslužné: bývanie v rozsahu 1 lôžka v spoločnej obytnej miestnosti ,dodržania 8 m
2
 

podlahovej plochy v samostatnej obytnej miestnosti na 1 klienta vytvorenie 

podmienok pre stravovanie, pre údržbu bielizne a vytvorenie podmienok pre  pranie, 

žehlenie, upratovanie . 

 ďalšie činnosti:  vytvoriť podmienky pre záujmovú činnosť, vytvoriť podmienky pre 

vykonávanie hygieny, zaopatrenie poskytnutím šatstva a obuvi ak sa príjemca služby 

nachádza v núdzovej situácii, umožniť úschovu cenných vecí, čo je upravené 

samostatnou dohodou, zaopatrenie možným poskytnutím posteľnej bielizne 

 odborné: sociálne poradenstvo. 

Dokumenty: IS č. 15/2010 Poskytovanie služieb v Zariadení núdzového bývania 

a Útulku a Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

Rozvojový potenciál: pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

sociálna rehabilitácia, pracovná terapia. 

A.3.5. Angažovanie klienta  

Organizácia, prostredníctvom sociálneho pracovníka  informuje klienta o svojich 

možnostiach pri riešení sociálneho problému klienta. Jasne a zrozumiteľne definuje 

podmienky, za ktorých klientovi sociálnu službu poskytne. Pracovník spolu s klientom 

spracujú hypotézy vzniku sociálneho problému, naformulujú si cieľ, resp. ciele sociálnych 

služieb a dohodnú sa na spôsoboch ich naplnenia. 
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Pracovník sa s klientom dohodne na forme a obsahu spolupráce, na spôsobe a miere 

účasti ostatných ľudí klientovho sociálneho systému a na forme poskytovania spätnej väzby 

jednotlivým zúčastneným. 

Pri akceptácii podmienok klient uzavrie ústne alebo radšej písomne s pracovníkom 

kontrakt/zmluvu. V ňom sú definované všetky vonkajšie aj vnútorné podmienky, za ktorých 

bude služba poskytovaná, sú v ňom formulované ciele a hypotézy. 

Pri napĺňaní cieľov využíva pracovník všetky jemu a klientovi dostupné formy 

a metódy sociálnej práce. 

V procese práce si sociálny pracovník spolu s klientom spracujú sociálnu diagnózu, 

vypracujú plán procesu sociálnej intervencie a dohodnú sa aj na spôsobe jeho ukončenia. Na 

spracovanie sociálnej diagnózy sociálny pracovník potrebuje sociálnu anamnézu, informácie z 

rôznych prvkov sociálneho systému klienta, analýzu správania sa klienta a podobne. Plán 

procesu intervencie spracujú spoločne tak, aby poradca dokázal do maximálne možnej miery 

angažovať klienta do aktívneho riešenia svojej sociálnej situácie. Proces sa ukončuje buď 

splnením cieľov poskytnutej služby, alebo prerušením spolupráce zo strany klienta alebo 

distribúciou k inému odborníkovi. Organizácia zabezpečí celý proces distribúcie klienta 

inému odborníkovi a zaznamenáva si ho. Organizácia tak robí len na základe bežnej dennej 

odbornej praxe. 

Dokumenty: postupy nie sú formalizované  

Rozvojový potenciál: organizácia má ambície si vytvoriť zo sociálne zručných klientov 

„klientskú samosprávu“, ktorej predstavitelia sa môžu pravidelne raz za mesiac zúčastňovať 

porád vedenia, aby dokázali konfrontovať ponúkané služby s aktuálnymi potrebami a tým 

urobili služby efektívnejšími. 

A.4.  Evidencia klientov a ich dokumentácia  

Organizácia spracováva a uschováva dokumentáciu jednotlivých prípadov, ktoré sa 

v nej riešia. Organizácia je povinná vytvárať také podmienky spracovania osobných údajov, 

aby nedošlo k ich zneužitiu a aby zodpovedali aktuálnym právnym normám. Spisová 
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dokumentácia je uložená v kancelárií sociálnych pracovníkov, ktorá je uzamknutá a nie je 

prístupná pre neoprávnené ďalšie osoby. O úschove  a archivácií jednotlivých spisov, máme 

vypracovanú internú smernicu č. 02/2010 – Registratúrny plán. Kancelárske priestory  

organizácie sú chránené bezpečnostným systémom  proti vniknutiu cudzích osôb do 

priestorov zariadenia.  

 Každý pracovník je viazaný mlčanlivosťou  v zmysle zákona č. 428/2008 Zb. o ochrane 

osobných údajov, že nebude poskytovať tretím osobám, vrátane masovokomunikačných 

prostriedkov akékoľvek údaje a informácie o klientoch umiestnených v zariadeniach 

organizácie. Mlčanlivosť podpisuje každý zamestnanec pri prijatí do pracovného pomeru 

a nachádza sa v spise zamestnanca. 

Organizácia má spracovanú internú smernicu 01/2010 Riadenie dokumentov 

a záznamov, kde má definované právomoci a zodpovednosti za tvorbu dokumentov, ako aj ich 

technickú realizáciu. Chýbajú však konkrétne údaje o vedení dokumentácie o klientovi, ako aj 

evidencia jednotlivých intervencií a jej registrácia. 

Dokumenty: IS č. 1/2012 Riadenie dokumentov a záznamov, IS 2/2010 Registratúrny 

plán. 

Rozvojový potenciál: Dokumentácia sa vedie v papierovej podobe, ktorá  je uložená 

u pracovníkov jednotlivých zariadení. Momentálne on-line spôsob vedenia dokumentácie 

neplánujú, organizácia v prípade potreby využíva sieťové prepojenie PC zamestnancov. 
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A.5. Kvalifikačné a personálne štandardy poskytovania 

sociálnych služieb 

Sociálny klient je charakteristický svojou zraniteľnosťou v oblasti komunikácie, 

dožadovania sa svojich práv, v sebapresadzovaní a podobne. O to väčší dôraz sa kladie na 

profesionálne kvality odborných pracovníkov. Personálne štandardy sa teda zameriavajú na 

odborné kompetencie jednotlivých odborných pracovníkov, ktorí s klientom pracujú. Odborné 

kompetencie sa prejavujú v oblastiach vedomostí sociálnych pracovníkov, ich skúsenosti 

a praxe,  ale aj v „mäkkých aj tvrdých“ zručnostiach.  

A.5.1.  Personálne zabezpečenie sociálnych služieb 

História poskytovania kvalitných sociálnych služieb je pomerne krátka. Kvalifikovaný 

personál častokrát chýba, pretože nároky na odborné kompetencie sú vysoké a mzdové 

ohodnotenie všeobecne v našej spoločnosti nízke.  

A.5.2. Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov  

V rámci poskytovania sociálnych služieb pracujú pracovníci rôznych profesií aj rôznej 

kvalifikácie. Významný vplyv na kvalitu poskytovania sociálnych služieb majú odborní 

pracovníci, ktorí pracujú buď na pracovné zmluvy alebo na rôzne druhy kontraktov (Dohoda 

o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej činnosti, Príkazné 

zmluvy, Mandátna zmluva a pod.). Medzi takýchto odborníkov možno počítať najmä: 

sociálnych pracovníkov, psychológov, psychiatrov, špeciálnych pedagógov, liečebných 

pedagógov, sociálnych pedagógov. V uvedených zariadeniach ZNB a Útulku podľa aktuálne 

platnej (od 1.11.2011) priamo pracuje 1 sociálny pracovník a 1 asistent sociálneho 

pracovníka. Podľa potrieb však poskytuje svoje psychologické poradenstvo klientom oboch 

zariadení aj psychológ. Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov v útulku aj v 

ZNB sú: vysokoškolské vzdelanie – odbor sociálna práca – I. a II stupeň, u psychológov – VŠ 

v odbore psychológia II. stupňa. V uvedených oboch zariadeniach sa nevyžaduje 

zamestnávanie osôb s inou kvalifikáciou alebo špecializáciou.  
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Dokumenty: Kvalifikačné podmienky odborných zamestnancov sú definované 

v dokumente ISO -Kompetentnosť pracovníkov a všeobecne sú zadefinované v Zákona 

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

Rozvojový potenciál: v prípade priaznivých ekonomických podmienok by organizácia  

rada zabezpečila účasť sociálnych pracovníkov aj psychológa na potrebných kurzoch v rámci 

celoživotného vzdelávania tak, aby sa získala ich vyššia kvalifikáciu v rámci ich 

profesionálneho rastu, čo z časti naplňuje aj v tejto dobe, nakoľko sa zúčastňujú vzdelávania 

v rámci projektu SIA (ukončený bude v 03/2013). 

A.5.3. Organizačná štruktúra  

Organizácia má stanovenú organizačnú štruktúru. Pracovná náplň odborných 

pracovníkov je definovaná v popise pracovného miesta a je súčasťou pracovnej zmluvy a je 

uložená v Osobnom spise každého zamestnanca. Rozsah a obsah poskytovaných služieb nad 

rámec zákona závisí od možností a schopností organizácie, ako aj od kapacity samotných 

odborných pracovníkov. Občianske združenie „Za dôstojný život“, Centrum pre občana 

a rodinu má od 1.11.2011 nasledovnú organizačnú štruktúru: 

Organizačná štruktúra

Chránené 

pracovisko 

vrátnica

Predstaviteľ 

manažmentu 

pre SMK

Interný 

auditor SMK

Sociálno-výchovný úsek

Krízové 

stredisko

Detský domov 

"Margarétka"

Zariadenie 

núdzového 

bývania

Útulok

Detské 

centum 

Meduška

Ekonomicko-prevádzkový 

úsek

Chránená 

dielňa

Riaditeľka

Valné zhromaždenie

Projektový tím
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Z tejto organizačnej štruktúry sa dá vyčítať, že  ZNB a Útulok patria do úseku sociálno-

výchovného (kde sú ešte 3 ďalšie zložky. Celá organizácia s celým svojim komplexom 

poskytovaných služieb, je lokalizovaná v 2. budovách. Podľa potreby môže využívať služby 

aj iných odborných interných pracovníkov.  

Pracovná náplň sociálneho pracovníka v zariadení núdzového bývania a útulku je 

formulovaná veľmi detailne ako popis pracovného miesta – ktoré je súčasťou pracovnej 

zmluvy každého zamestnanca 

Sociálny pracovník vykonáva a zodpovedá za činnosti  : 

 svedomito si plní svoje pracovné povinnosti a dodržiava platné zákony  z aspektu 

zdravia a bezpečnosti pri práci, platné zákony  ako aj Zákon č. 448/2009  v znení 

neskorších predpisov ako aj iné platné zákony; 

 rešpektuje pokyny nadriadených, efektívne  využíva pracovný čas; 

 vyžaduje spísanie sociálnej správy pri príjme klienta od obce, mesta, ÚPSVR – 

podľa miesta trvalého pobytu klienta, prípadne samostatne vypracuje vstupnú 

sociálnu správu s anamnézou o klientovi; 

 vypracováva sociálne správy pri ich vyžiadaní od externých inštitúcií; 

 vypracováva výstupnú správu o klientoch po ich odchode za obdobie ubytovania v 

zariadení sociálnych služieb; 

 poskytuje klientom sociálne poradenstvo; 

 zabezpečuje klientom pracovnú terapiu – upratovacími  prácami v interiéry ako aj 

exteriéry zariadenia, prácami v tvorivých dielňach; 

 zabezpečuje poskytovanie obslužných činností – ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva ako aj zabezpečenie 

nevyhnutného ošatenia a obuv pre klientov; 

 ak je potrebné chrániť život a zdravie klienta zabezpečí v ZNB utajenie miesta 

ubytovania klientky a jej anonymitu; 

 spolupodieľa sa na určení úhrad od klientov; 

 úzko spolupracuje s kompetentnými odborníkmi, MPSVR SR, BBSK, ÚPSVR, 

obcami, mestami, lekármi, pedagógmi, PPP, CVPP, DIC, súdmi, políciou,  

príbuznými klientov atď. 
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 vedie a zodpovedá za kompletnú spisovú dokumentáciu klientov; 

 spolupodieľa sa na spracovaní mesačných hlásení o klientoch na BBSK, dbá o ich 

archiváciu ako aj  včasné zaslanie poštou na BBSK; 

 spolupodieľa sa na spracovaní výročnej správy organizácie a dbá o jej zaslanie do 

konca apríla za predchádzajúci rok na BBSK; 

 spolupodieľa sa na vypracovaní  žiadosti o dotáciu pre BBSK vždy do apríla na 

nasledujúci rok, v rámci svojich možností sa spolupodieľa na získaní zdrojov z 

BBSK na prevádzku zariadení; 

 všetky zrealizované aktivity – výchovné, odborné, vzdelávacie, záujmové, športové, 

rekreačné, ktoré sa uskutočnili pre klientov  jeden krát mesačne písomne 

vyhodnocuje; 

 pripravuje pre klientov aktivity, pomáha im pri riešení ich osobných, životných, 

zdravotných a právnych problémov ako aj pri spisovaní žiadostí a správ na 

kompetentné úrady a inštitúcie; 

 pravidelne, neohlásene – vždy v inom termíne 1 x týždenne kontroluje poriadok, 

čistotu na izbách, spoločných priestoroch, zakúpené čistiace a dezinfekčné potreby v 

prípade nedodržania čistoty a poriadku spisuje písomné upozornenie pre klientov / 

všíma celkovú čistotu, ale aj  kúty izieb, miesta pod skriňami, čistotu WC a pod./; 

 v prípade porušenia vnútorného poriadku klientov spisuje o porušení záznam, v 

prípade potreby ukončí s klientom pobyt; 

 každom šetrení spisuje správu; 

 odborne vedie klientov z aspektu zabezpečenia výchovno- vzdelávacej, odbornej, ich 

zdravotnej úrovne ; 

 pomáha klientom pri ich adaptácii na nové prostredie;  

 vypracováva program supervízie na celý rok, zodpovedá za realizáciu supervíznych 

stretnutí v termínoch - 1 x za ¼ roka za každé zariadenie /ZNB a útulok/ zvlášť; 

 po skončení roka vyhodnocuje program supervíznych stretnutí; 

 vykonáva pravidelné návštevy u klientov v ubytovni  a v prípade potreby spisuje o 

vykonaných návštevách záznamy; 
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 minimálne 1 x mesačne zvoláva a vedie stretnutia klientov kde monitoruje ich 

potreby a podáva im dôležité informácie a správy, prispieva k udržiavaniu dobrých 

vzťahov medzi klientmi- zo stretnutia vedie písomný záznam; 

 aktivizuje prijímateľov sociálnych služieb podľa ich schopností a možností; 

 poskytuje sociálnu službu na odbornej úrovni; 

 spolupracuje s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat 

prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou 

formou do ich prirodzeného rodinného prostredia; 

 na požiadanie klienta spísať dohodu o úschove cenných vecí ; 

 vyžaduje a kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku klientov; 

 plánuje, organizuje a zabezpečuje výchovno – vzdelávacie aktivity, športové, 

záujmové  a kultúrne aktivity  pre klientov; 

 spracováva správy pre kompetentné úrady; 

 pomáha klientom v prípade potreby pri vybavení zaškolenia maloletých detí, sleduje 

školskú dochádzku u nás umiestnených školopovinných detí; 

 zodpovedá za kompletnú agendu klientov prípade potreby vybavuje chýbajúce 

doklady – správoplatnené rozhodnutia, kartičky poistenca, OP, rodné listy, 

rozhodnutia o poberaní finančných prostriedkov klientov; 

 spisuje zmluvy s klientmi podľa Zákona č. 448/2008 § 74, spolurozhoduje o 

prípadnom predĺžení zmlúv nie však nad rozsah 12 mesiacov; 

 pomáha klientom tak, aby po skončení 12 mesačného obdobia mali zabezpečené 

ubytovanie, pomáha im pri hľadaní práce, vedie ich k hľadaniu práce, vedie 

evidenciu o miestach kde sa klienti uchádzali o pracovné miesto ako aj ubytovanie; 

 zapája sa do prípravy projektov a výziev, ktoré by prispeli k zvýšeniu odbornej 

úrovne poskytovaných služieb; 

 spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi na školách, ktoré navštevujú deti a 

zisťuje úroveň ich vedomostí, zručností ako aj úroveň zabezpečenej starostlivosti zo 

strany rodičov; 

 vedie inventár odovzdaných vecí a majetku pre klientov / na protipodpis klientov/ a 

zabezpečí vrátenie majetku zariadenia klientmi po skončení pobytu v našich 

zariadeniach, alebo nepotrebnosti / TV, postieľka, paplóny, deky, obliečky a pod./; 
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 odborne sa vzdeláva, rozširuje si svoje vedomosti štúdiom odbornej a časopiseckej 

literatúry, zúčastňuje sa odborných školení, seminárov; 

 je viazaný mlčanlivosťou z aspektu získaných informácii o zamestnávateľovi ako aj 

o klientoch; 

 spracováva osobné údaje o klientoch Z.448/2008 § 94 a od každého klienta eviduje 

súhlas so spracovaním osobných údajov; 

 v zmysle zákona 448/2008 § 95 ods. 1 a 2 vedie evidenciu klientov ako aj evidenciu 

poskytnutého sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti vrátane 

počtu konzultácií, charakteristiky problému a spôsobu riešenia nepriaznivej sociálnej 

situácie; 

 je zodpovedný za  dodržiavanie systému manažérstva kvality v organizácii OZ „Za 

dôstojný život“.  

Obsah a rozsah pracovnej náplne je definovaný v súlade so zákonom 448/2008 Z.z.  

V dokumente „Úloha pracovného miesta“ sú presne vyšpecifikované pracovné úlohy 

zamestnancov aj vzhľadom na ich platové zaradenia ako aj dĺžku praxe, certifikátov, prípadne 

ďalšieho vzdelávania, ktoré má zamestnanec ukončené a v neposlednom rade aj od druhu 

vykonávanej sociálnej práce. Obsah poskytovanej služby závisí od  individuálnej potreby 

klienta, pričom sa zohľadňuje princíp individuálneho prístupu z aspektu posudzovania potrieb 

klientov vzhľadom na rozsah ako aj obsah poskytovanej služby. 

Dokumenty: Organizačná štruktúra OZ Za dôstojný život zo dňa 1.11.2011, Náplň 

práce sociálneho pracovníka ZNB a Útulku  okrajovo aj Zákon o sociálnych službách 

448/2008 Z.z. a Prevádzkový poriadok a Registračná karta BBSK, Rozhodnutie – Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva Lučenec. 

Rozvojový potenciál:  S kvantitatívnym, ale aj kvalitatívnym rozvojom služieb by 

chceli udržať vo výhľade 5 rokov počet 2 zamestnaných sociálnych pracovníkov na plný 

úväzok pre zariadenia sociálnych služieb a rozšíriť počet zamestnancov organizácie 

o projektového a fundraising manažéra a vybudovať systém práce s dobrovoľníkmi- 

asistentmi. 
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A.5.4. Predpoklady uchádzačov a príjem do zamestnania 

Organizácia má vypracované pravidlá pre prijímanie a zaškoľovanie nových odborných 

pracovníkov. Pracovníci, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v organizácii  by mali spĺňať 

nasledovné osobné predpoklady: flexibilita, schopnosť zvládať stresové situácie, empatia, 

práca v kolektíve, tímovosť, ochota pracovať nad rámec pracovných povinností.  

Kvalifikačné požiadavky uchádzača sú: VŠ, ak vôbec ÚSO, tak v závislosti od 

pracovného zaradenia (to sa ale netýka odborného personálu), odborné kompetencie, 

uprednostnení sú zamestnanci s praxou.  

Výber sa vždy realizuje formou výberového konania. 

Zaškoľovanie nových odborných pracovníkov v organizácii prebieha tak, že novo 

nastúpený pracovník musí absolvovať vstupné školenie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci) a školenie PO (požiarnej ochrany), ktoré vedú technici BOZP a PO. Priamy 

nadriadený pracovník oboznámi novo nastúpeného pracovníka s internými normami ISA 

a zaškolí ho do činností jeho pracovného miesta. Potom v spolupráci s novo nastúpeným 

pracovníkom  vypracujú Rámcový plán prípravy pracovníka na výkon profesionálnej funkcie. 

Riaditeľ/priamy nadriadený pracovník vyhodnocuje efektívnosť výsledkov práce novo 

nastúpeného pracovníka s jeho očakávaniami počas adaptačnej doby. 

Dokumenty: IS č.05/2012 - Organizačný poriadok, : IS č.06/2012 Pracovný poriadok: 

IS č.07/2012 Vnútorný poriadok. 

Rozvojový potenciál: Hoci na jednotlivé pracovné pozície sa prax nevyžaduje 

organizácia bude uprednostňovať uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú skúsenosti s prácou 

podobného charakteru, ktorú realizujeme aj ona. 

A.5.4.1. Sociální pracovníci  

Zvláštne postavenie v organizácii poskytujúcej sociálne služby majú sociálni 

pracovníci. Kladie sa dôraz na ich kvalifikáciu -vzdelanie, prax, zručnosti. Základnými 



  

33 

 

požiadavkami na vzdelanie sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb je 

vysokoškolské vzdelanie  – odbor sociálna práca.  

Organizácia nemá nejaké špeciálne požiadavky na prax, ale pri výberovom konaní  

uprednostňujú uchádzačov so skúsenosťami a praxou, pretože typ klientely, ako aj spôsob 

práce s klientelou vyžaduje minimálne „zrelú“ osobnosť a isté skúsenosti nielen pri 

diagnostikovaní ale aj v samotnom procese práce. 

Požiadavky na istý typ zručností pri výbere uchádzačov sú: práca na počítači, 

absolvované výcviky, certifikáty z rôznych špecifických kurzov a tiež majitelia vodičského 

preukazu. 

Dokumenty: „Kompetentnosť pracovníkov“ – Kvalifikačné požiadavky na pracovnú 

pozíciu– ISO dokumentácia – nie je spracovaná v konkrétnej smernici. 

Rozvojový potenciál: organizácia sa bude snažiť získať mimorozpočtové zdroje na 

etablovanie vyššej špecializácie svojich odborníkov, ktorí budú koordinovať činnosť práce 

s problémovými klientmi na pozícii casemanager, zároveň má záujem o vytvorenie pozície 

keymanagera, ktorý by koordinoval činnosť sociálnych pracovníkov, asistentov aj 

dobrovoľníkov. 

A.5.4.2. Supervízia   

Sociálne zariadenie v zmysle zákona je povinné zabezpečovať supervíziu svojim 

zamestnancom, aby tak podporovalo rozvoj ich odborných kompetencií a aby tak zabezpečilo 

ich psychohygienu. Významnou súčasťou rozvoja organizácie je supervízia v organizácii, 

ktorej vedenie udáva významnú rolu. Každoročne si organizácia vypracúva plán – program 

supervíznych stretnutí. Účelom supervízie je hlavne zvyšovanie kvality poskytovania 

sociálnych služieb klientom a z tohto dôvodu, organizácia zabezpečuje supervíziu 

zamestnancom, ktorí sú v priamom kontakte s klientom pri vykonávaní odborných činností 

podľa Zákona 448/2008 z.z. o sociálnych službách § 84ods. 8.. Pravidelne sa supervízie 

zúčastňujú: externý supervízor, sociálny pracovník ZNB, sociálny pracovník útulku. 

Supervízor dochádza do zariadenia minimálne dvakrát ročne, vyššia frekvencii závisí od 

získaných mimorozpočtových zdrojov organizácii. Forma supervízie je stanovená dopredu. 
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Na začiatku roka sa stanoví plán – program supervízií. Priama supervízia sa prevádza 

skupinovou a v prípade potreby aj individuálnou formou. 

Dokumenty: Program supervízií 

Rozvojový potenciál: pokiaľ sa zmení financovanie zariadení sociálnych, v budúcnosti 

by organizácia uvažovala aj nad supervidovaním nižšieho manažmentu. 

A.5.5. Pracovné podmienky sociálneho poradcu 

Organizácia je povinná vytvoriť odbornému pracovníkovi také podmienky, ktoré by 

vytvárali priaznivú atmosféru v procese práce so sociálnym klientom. 

A.5.5.1.  Pracovné miesto  

Organizácia definuje odbornému pracovníkovi jasné požiadavky na výkon jeho práce, 

ako aj podmienky, za akých ju má vykonávať. Odborný pracovník má svoje aktivity 

formulované o.i. aj v náplni práce, ktorá je zahrnutá do celkovej štruktúry organizácie. 

Dodržiava pritom všeobecne platné právne normy, ako napríklad Zákon 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách, Popis pracovného miest ako súčasť pracovnej zmluvy , interné normy 

systému manažérstva kvality. Podmienky, za ktorých má pracovník činnosť vykonávať sú 

definované v popise pracovného miesta. 

Dokumenty:  Popis pracovného miesta – súčasť pracovnej zmluvy, ktorá sa nachádza 

v každom osobnom spise zamestnanca. 

Rozvojový potenciál: v prípade vytvorenia nových pracovných pozícií key manažéra 

a case manažéra organizácia vypracuje pre tieto pozície popis pracovného miesta na tieto 

funkcie. 

A.5.5.2.  Zaškolenie nového pracovníka  

Novo prijatých pracovníkov, ale i klientov zaškoľujú z aspektu BOZP a PO externí 

technici. S technikmi máme uzatvorené mandátne zmluvy. Priame školenie sa realizuje 

v priestoroch zariadenia hneď pri nástupe do zariadenia – klienti, alebo na výkon práce – 

novoprijatý pracovník. Organizácia musí zabezpečiť pracovníkovi zaškolenie do 
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požadovaných činností. Zvláštnu pozornosť venuje organizácia školeniu pracovníka 

o ochrane práv sociálnych klientov hlavne pri jeho nástupe do zamestnania, prípadne pri 

začatí vykonávania dobrovoľníckej činnosti. V zariadení toto školenie prebieha interne 

formou pohovoru, v ktorom sa zdôrazňuje nutnosť  dodržiavania etického kódexu pri práci 

s klientom. V našich zariadeniach pracujeme s klientmi, ktorí nie sú zbavení svojprávnosti. 

Novonastúpených pracovníkov organizácia zaškolí aj do narábania s dôvernými 

informáciami, čo pracovník potvrdí podpisom čestného prehlásenia o neposkytovaní 

akýchkoľvek údajov a informácií, s ktorými prichádza do styku v organizácii pri výkone 

svojej práce. 

Dokumenty: tlačivo – Čestné prehlásenie o mlčanlivosti v zmysle Zákona č. 428/2008 

Zb. o ochrane osobných údajov, prezenčné listiny o absolvovaní školenia BOZP a PO. 

Rozvojový potenciál: V budúcnosti organizácia mieni vypracovať etický kódex klienta, 

ktorého obsahom by bola časť ochrany práv klientov. 

A.5.5.3. Profesionálny vývoj pracovníkov  

Organizácia eviduje a podporuje profesionálny rast svojich odborných pracovníkov. 

Tejto oblasti venuje organizácia mimoriadnu pozornosť, pretože ďalšie a neustále vzdelávanie 

sa v organizácii považuje za významnú súčasť práce. Medzi základné priority organizácie 

patrí systém celoživotného vzdelávania. Vedenie organizácie považuje odborné kompetencie 

svojich pracovníkov za významnú hodnotu pri riadení organizácie. Tieto hodnoty všemožne 

podporuje tým, že vytvára finančnú rezervu na to, aby sa zamestnanci priebežne zúčastňovali 

rôznych kvalifikačných školení, kurzov a seminárov.  

Kópie certifikátov a potvrdení o absolvovaní kvalifikačných aj iných (podporujúcich 

rozvoj „tvrdých“ aj „mäkkých“ zručností ) vzdelávacích aktivitách organizácia zakladá do 

osobných spisov zamestnancov.  

Ľudí, ktorí sú ochotní svoje odborné kompetencie zvyšovať oceňuje organizácia formou 

osobného príplatku, poskytnutím sociálnych výhod, morálnym ocenením (verejná pochvala), 

možnosťou čerpať mimoriadnu dovolenku a podobne. 
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Dokumenty: okrem Programu supervízií nemá organizácia stanovený žiadny plán 

kvalifikačných školení, kurzov a seminárov pracovníkov, nakoľko sa pracovníci vzdelávajú 

podľa potreby priebežne celý rok. Ak je vzdelávanie zamestnancov hradené prostredníctvom 

projektu, vtedy je harmonogram školení súčasťou samotného projektu. 

Rozvojový potenciál: organizácia sa bude naďalej snažiť získať mimorozpočtové 

zdroje, ktorých časť by bola vyčlenená aj na vzdelávanie pracovníkov 

A.5.6. Podmienky pre výkon práce 

Organizácia vytvára optimálne podmienky pre morálny aj profesionálny výkon 

sociálnych služieb, počnúc tvorbou materiálno-technických podmienok končiac vzdelávaním 

odborných pracovníkov. Organizácia nakupuje výpočtovú a kancelársku techniku, vrátane 

programového vybavenia (systémový SW, užívateľský SW), komunikačnú techniku (v 

súčasnej dobe) fax, tri služobné mobilné telefóny pridelené kancelárií sociálnych služieb s  

neobmedzenými volaniami, kancelárií SPOaSK, tretí služobný mobilný telefón vlastní 

riaditeľka organizácie, okrem toho máme v organizácii pevnú linku – tri samostatné čísla, 

nepretržité pripojenie na internet, presieťovanie PC ...). Organizácia pravidelná zabezpečuje  

údržbu technických a priestorových zariadení, podľa finančných možnosti obnovuje hardware 

každé 3 roky, aktualizáciu software podľa robí odporúčaní výrobcu. Pravidelne vykonáva 

nákup kancelárskych potrieb, zariadenia kancelárskych priestorov, má k dispozícii na prácu 

v teréne a k technickej obsluhe tri služobné vozidlá, s toho jedno deväťmiestne.  

Dokumenty: Pracovný poriadok 

Rozvojový potenciál: aj keď sa dá materiálno- technické zabezpečenie považovať za 

nadštandardné, považujeme za potrebné investovať naďalej energiu, čas a financie do 

ďalšieho vzdelávania  pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia. 

A.5.7.  Externí spolupracovníci  

Organizácia spolupracuje s externými pracovníkmi (špecialisti pracujúci na dohody 

resp. dobrovoľnícky). Má s nimi uzavretý pracovnoprávny vzťah formou dohôd o vykonaní 

práce, mandátnych zmlúv alebo zmlúv o dielo, príkazných zmlúv. Pravidelne organizácia 
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využíva služby 2 supervízorov, s ktorými má uzavreté dohody o pracovnej činnosti, 

s úväzkom v rozsahu od 8-30 hodín mesačne, podľa požiadaviek organizácie. Ďalších 

externých pracovníkov zamestnáva organizácia v zmysle svojich aktuálnych potrieb  a podľa 

toho, aké projekty, v akom čase práve organizácia realizuje. V súčasnosti sú to koordinátor 

projektu, pracovník monitoringu projektových aktivít a pre DeD aj detský psychiater. 

Permanentne (s predpokladom aj do budúcna) je to technik BOZP a technik PO, ekonóm 

živnostník. Podľa potrieb angažuje organizácia aj špeciálneho pedagóga a ďalšieho 

psychológa. V dohodách/zmluvách je vždy v zmysle Zákonníka práce uvedený rozsah aj 

obsah výkonu odbornej činnosti a etické a profesionálne princípy práce. 

Dodržiavanie etických a profesionálnych princípov práce s klientmi u externých 

pracovníkov zabezpečuje organizácia tak, že aktívne s nimi spolupracuje, participujú na 

riešení problémov. Vedenie organizácie monitoruje spôsob ich práce, ich prístup ku klientom. 

Zaujíma sa o výsledky ich práce, o to, aký si vytvorili ku klientom vzťah. Od klientov si 

pýtajú spätnú väzbu formou rozhovorov alebo formou dotazníkov, pretože ich zaujíma, ako sa 

externisti ku nim správajú a ako efektívne im svojou činnosťou pomáhajú. Výsledky 

dotazníkov aj rozhovorov pravidelne vyhodnocujú. 

Dokumenty: Prieskum spokojnosti – ISO - monitoringu spokojnosti klientov 

s poskytovanými sociálnymi službami.  

Rozvojový potenciál: Organizácia sa bude snažiť získať zdroje na to, aby rozšírila sieť 

svojich odborných zamestnancov a to aby sa externí odborní pracovníci zmenili na interných 

zamestnancov organizácie. 

A.5.8.  Profesionálny rozvoj pracovníkov  

Kvantita aj kvalita výkonu sociálnych služieb  záleží predovšetkým na kvalifikácii 

odborných pracovníkov a ich manažmentu, na úrovni a kvalite dosiahnutého vzdelania, 

profesionálnych skúsenostiach, zručnostiach, osobnostných a morálnych vlastnostiach 

odborných pracovníkov. 
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A.6. Komunikácia v organizácii  

Organizácia má vybudovaný systém komunikácie so svojimi pracovníkmi, objektívny 

systém hodnotenia a spätnej väzby práce odborných pracovníkov. Komunikácia medzi 

nadriadenými a podriadenými pracovníkmi v organizácii prebieha bežnou formou, formálne, 

každodenne podľa potreby. Okrem bezprostrednej komunikácie sa využíva aj systém 

písomnej , resp. elektronickej a telefonickej komunikácie v prípade, že niektorá strana 

komunikácie nie je v bezprostrednom dosahu. V organizácii sa konajú pravidelne pracovné 

porady. Organizácia má vypracovaný systém vnútroorganizačných smerníc.  

Kolegiálna komunikácia taktiež vzniká ako bezprostredná forma bežnej formálnej 

komunikácie bezprostredne, výnimočnejšie písomnou alebo elektronickou formou.  

Komunikácia medzi personálom, dobrovoľníkmi a klientmi prebieha okrem spomenutej 

spontánnej formy aj prostredníctvom dotazníka o spokojnosti klienta so službami. V prípade 

potreby sú vedené aj mimoriadne porady, o ktoré môžu požiadať aj klienti . 

Dokumenty:  

1. Interná smernica č. 01/2010 – Riadenie dokumentov a záznamov 

2. Interná smernica č. 02/2010 – Registratúrny plán 

3. Interná smernica č. 03/2010 – Interný audit 

4. Interná smernica č. 04/2010 – Riadenie nezhody, nápravné a preventívne opatrenia 

5. Interná smernica č. 05/2010 – Organizačný poriadok 

6. Interná smernica č. 06/2010 – Pracovný poriadok 

7. Interná smernica č. 07/2010 – Vnútorný poriadok 

8. Interná smernica č. 08/2010 – Riešenie sťažností 

9. Interná smernica č. 09/2010 – Použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov na 

deti umiestnené v profesionálnych rodinách 

10. Interná smernica č. 10/2010 – Činnosť ekonomicko – prevádzkového úseku 

11. Interná smernica č. 11/2010 – Vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov 

12. Interná smernica č. 12/2010 – Výpočet a stanovenie úhrad 

13. Interná smernica č. 13/2010 – Poskytovanie služieb v Krízovom stredisku 

14. Interná smernica č. 14/2010 – Poskytovanie služieb v Detskom domove 
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15. Interná smernica č. 15/2010 – Poskytovanie služieb v ZNB a Útulku 

16. Interná smernica č. 16/2010 – Poskytovanie služieb v Detskom centre Meduška 

17. Interná smernica č. 17/2011 – Etický kódex 

18. Príručka kvality 

Rozvojový potenciál: V budúcnosti sa uvažuje o zlepšení emailovej 

komunikácie vytvorením vlastných schránok pre každého zamestnanca, naďalej 

zdôrazňovaním  spätnej väzby pracovníkov formou pravidelných hodnotiacich rozhovorov a 

„výstavbou“ kariérogramov jednotlivých odborných pracovníkov. Z dôvodu, že pobyt 

klientov v zariadení je väčšinou krátkodobý, vytvorenie klientskej samosprávy nie je možné. 

A.7. Kompetencie pracovníka  

Organizácia ponecháva odbornému pracovníkovi dostatočný priestor na kreatívne 

uplatnenie sa inovatívnych prvkov v práci s klientom. Umožňuje mu prístup k informáciám 

a vybaví ho kompetenciami a potrebnými technickými pomôckami. 

Odborný pracovník v organizácii môže uplatniť inovatívne a kreatívne prístupy v práci 

s klientom na to, aby sa skvalitnili poskytované služby a to neustálym získavaním spätnej 

väzby od klientov. Vedenie organizácie principiálne trvá na využití kreatívneho prístupu ku 

klientovi v každodennej práci. Ponecháva relatívne veľkú mieru samostatnosti odbornému 

pracovníkovi, akými odbornými prostriedkami dosiahne zvýšenie kvality života klientov 

v zariadení.  Odborní pracovníci majú primeranú mieru a možnosť sa samostatne rozhodovať, 

využívať alternatívne prístupy a metódy práce. Hodnota zvyšovania odborných kompetencií 

je v organizácii veľmi vysoko hodnotená aj podporovaná.  O nových právnych predpisoch 

a normách sa pracovníci dozvedajú na pracovných poradách  alebo osobnou konzultáciou od 

riaditeľky organizácie, prípadne neistoty si overujú telefonickými konzultáciami, 

prostredníctvom internetu a emailu od kompetentných orgánov.  

Dokumenty: Popis pracovného miesta – tu sú uvedené kompetencie pracovníka 

Rozvojový potenciál :  naďalej podporovať a zvyšovať kompetencie pracovníkov 

s cieľom zavádzania aj pilotných foriem práce s klientmi, prispievať k návrhom legislatívnych 

zmien. 
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Prevádzkové štandardy kvality sociálnych služieb  

Prevádzkové podmienky majú vytvárať priaznivú situáciu na poskytovanie sociálnych 

služieb tak, aby sa klient aj odborní pracovníci cítili príjemne, diskrétne a bezpečne.  

A.8. Miesto a čas poskytovanej sociálnej služby  

Odborný pracovník k výkonu svojej práce potrebuje také priestory, ktoré vytvárajú 

dôstojné podmienky na individuálnu, resp. skupinovú prácu  s klientom. V prípade, že 

pracovník  prevažne pracuje v teréne, aj tak potrebuje priestor na spracovanie a uschovanie 

dokumentov. Toto pracovisko slúži aj ako kontaktné miesto pre sociálnych klientov a iných 

odborníkov. Priestory by mali byť bezbariérové, s hygienickými  zariadeniami, čisté a 

upravené, priestranné, svetlé a s prirodzeným vetraním, izolované od vonkajších negatívnych 

vplyvov, ale zabezpečené proti napadnutiu pracovníka.  

A.8.1. Pracovisko  

Sociálni pracovníci majú spoločnú kanceláriu na prvom poschodí administratívnej 

časti. Je vybavená kancelárskym nábytkom a potrebnými IT, telefónom a monitorovacím 

systémom. V kancelárií sa nachádzajú náhradné kľúče od všetkých miestností tak 

administratívnej budovy ako aj budovy ubytovacích zariadení. Riaditeľka, psychológ, sociálni 

pracovníci detského domova a krízového strediska a zamestnanci ekonomickej agendy majú 

samostatné kancelárie plne vybavené PC technikou vrátane tlačiarní a kopírok. Kancelárie sú 

vybavené novým, moderným nábytkom, novými kancelárskymi stoličkami. Všetky kancelárie 

majú prístup na internet, pevnú linku. Na poschodí ako aj na prízemí sú kuchynky, 

mikrovlnky, rýchlovarné kanvice, chladničky kde si pracovníci môžu pripraviť nápoje, uložiť, 

ohriať jedlo. Na prízemí sa nachádza kúpeľňa so sprchou. 

Skupinové sedenie sa uskutočňujú v priestoroch na prízemí administratívnej budovy 

s kapacitou cca 20 – max. 25 osôb. Je možné využiť na skupinovú prácu aj kanceláriu na 

poschodí administratívnej budovy – malú prednáškovú miestnosť, ktorá je určená pre cca 15 

osôb. V prípade potreby je možné pracovné stretnutia vykonávať aj v telocvični s kapacitou 

cca 40 ľudí.  
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Na individuálnu prácu s klientom nemá organizácia vyhradenú samostatnú miestnosť, 

ale individuálnu prácu zabezpečujeme v samotnej kancelárií dvoch sociálnych pracovníkov 

zariadení sociálnych služieb. V prípade potreby je možné využiť na samostatnú prácu 

s klientom kanceláriu vedľa – ktorá slúži aj ako malá prednášková miestnosť. 

V prípade pracovných porád vlastných zamestnancov, prípadne spolupráce s externými 

odborníkmi je možné využiť priestory ktorejkoľvek kancelárie ak sa jedná o operatívnu 

poradu napr. odborných pracovníkov, alebo v prípade pracovných porád, ktorých sa 

zúčastňuje väčší počet pracovníkov využívame priestor na prízemí pre cca 20 – max. 25 osôb. 

V prípade návštev príbuzných a rodiny klientov sú určené návštevné hodiny raz do 

týždňa, konkrétne v stredu od 12.00 do 15.00. V ostatných prípadoch sa návšteva hlási 

u sociálneho pracovníka, ktorý zváži, či návštevu schváli, alebo nie. Návštevy sa uvedú do 

obytných miestností klientov. V ojedinelých prípadoch sa návštevy zabezpečujú v hale 

administratívnej budovy, alebo v letnom počasí na dvore zariadenia, kde máme zabezpečený 

záhradný nábytok. 

Ak pracovník pracuje v teréne, má k dispozícii služobné auto, notebook, služobný 

mobil. Organizácia vlastní 3 služobné osobné vozidlá s toho jedno 9- miestne. Na prízemí 

ubytovacích priestorov nie sú bariéry, inde nie je zabezpečená bezbariérovosť nakoľko 

organizácia prijíma väčšinou zdravých klientov. Od začiatku vzniku zariadení sociálnych 

služieb organizácia nemala požiadavku prijať pohybovo znevýhodnených klientov.  

Celková podlahová plocha  celého zariadenia – ubytovacie priestory obidve poschodia - 

je 412,29 m2 – len izby (nerátajúc chodby, kúpeľne a kuchyne), s kapacitou až 51 klientov. 

Organizácia má zaregistrovanú kapacitu celého sociálneho zariadenia (nielen ZNB a útulku)  

30 klientov. Na 1. klienta pripadá cca 8 m
2 

- v tejto ploche sú započítané aj deti – novorodenci 

a dojčatá. 

V celom zariadení je 11 kúpeľní zariadených umývadlom a  sprchovacím kútom. Jedno 

WC pripadá na 2,3 klienta a na jednu kúpeľňu 2,7 klienta. 
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Klienti si spoločné priestory upratujú samostatne podľa vopred určených služieb. 

Okrem toho si každý upratuje svoje vlastné obytné miestnosti. Upratovanie administratívnej 

budovy si zabezpečuje organizácia sama, bez účasti klientov. 

Bezpečnostné opatrenia na ochranu klienta: Vstupná brána, dvor a chodby sú snímané 

kamerami a záznamy je možné kedykoľvek zhliadnuť u sociálnych pracovníkov - zariadení 

sociálnych služieb na monitore. Vstupná brána je uzamykateľná a vždy sa zatvára, klienti 

majú vlastné kľúče od brány, ktoré sú bezpečnostné a nedajú sa rozmnožiť len po predložení 

bezpečnostnej karty, ktorá je uložená u riaditeľky zariadenia. Ubytovacie priestory sa 

uzamykajú na noc – táto povinnosť je uložená samotným klientom a tiež každý klient – rodina 

si uzamyká vlastné ubytovacie priestory. 

Bezpečnostné opatrenia máte na ochranu pracovníkov: Vstup do administratívnej 

budovy riadia zamestnanci – vrátnici, informátori – pracovníci prvého kontaktu, ktorí aj 

uvádzajú klientov do kancelárií, zároveň je zodpovedný za osoby, ktoré pustí do zariadenia. 

Okrem toho sú služobné priestory zabezpečené poplašným systémom – alarmom. Alarm je 

napojený na tri mobilné telefóny zamestnancov a to zaslaním sms správ ako aj volaniami z 

centrálneho systému Alarm, ktorý hlási narušenie. Každý pracovník má vlastné kľúče, kľúče 

od administratívnej  budovy a od brány sú bezpečnostné. Kľučky na kanceláriách sú opatrené 

guľou zvonku čo je tiež dôležité z aspektu ochrany pracovníkov. V kanceláriách sú mobily – 

vlastníme tri služobné telefóny a taktiež v každej kancelárií sa nachádza pevná linka s tromi 

samostatnými číslami.  

Budovy sú opatrené kamerovým systémom, máme 6 kamier, ktoré majú nepretržité 

nahrávanie záznamu, ktoré sa archivuje u sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych 

služieb. 

Dokumenty : IS č.07/2010 Vnútorný poriadok, IS č. 06/201 Pracovný poriadok. 

Rozvojový potenciál: Udržať štandard vybavenia technikou a priestorov na aktuálnej 

úrovni. Po skončení doby životnosti nahradiť techniku novou, primeranou charakteru práce 

zamestnancov. 
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A.8.2. Čas 

Čas, ktorý odborný pracovník venuje riešeniu sociálneho problému klienta závisí od 

odbornej kompetencie pracovníka a možností a schopností klienta. Pracovník však musí 

počítať s tým, že potrebuje venovať primeraný čas na: prípravu práce s klientom, na 

bezprostrednú prácu s ním, na prácu s jeho sociálnym prostredím, na spoluprácu s ostatnými 

participujúcimi organizáciami, na spracovanie dokumentácie, na vyhodnotenie sociálneho 

prípadu.  

 Odborný pracovník pracuje počas jednej pracovnej zmeny priemerne takmer so 

všetkými klientmi. Vyplýva to z charakteru jeho práce. Vykonáva sa pravidelná kontrola 

ubytovacích priestorov, vykonáva ďalšiu prácu  podľa potreby - či už vedenie dokumentácie, 

alebo spolupracuje v prospech klienta s inými organizáciami alebo priamo pracuje  

s klientom. 

 Nedá sa presne určiť koľko času je potrebné venovať sa jednému klientovi, vždy to 

záleží na situácii, ktorú treba riešiť. Približný čas, ktorý venujeme jednému klientovi je od pár 

minút – do max. 60 min., pri náročnejšom riešení problému, vyžadujúci komplexný prístup 

a participáciu viacerých subjektov. 

 Príprava  odborného  pracovníka na prácu s klientom: Sociálny pracovník si počas 

prípravy preštuduje správy, či už svoje alebo iných inštitúcií, prípadne vedie s klientom 

rozhovor. Doba prípravy záleží od rôznych faktorov, napríklad či sa sociálny pracovník 

stretáva prvýkrát s klientom alebo jeho situáciu už má zmapovanú, tiež záleží od situácii, 

ktorú treba riešiť. 

Psychológ – je to obdobné ako pri sociálnom pracovníkovi.  

Vedenie spisovej  dokumentácie: sociálny pracovník pri prijímaní klienta spracuje spis 

v priebehu cca 25 minút. Písanie mesačných správ si vyžaduje cca 30  minút písania. Ostatnú 

dokumentáciu časovo spracúva podľa závažnosti problému. 

Dokumentácia pre iné organizácie: Odborný pracovník každý mesiac píše podklady 

pre správu organizácie pre BBSK o klientoch. Jedna správa zaberie asi 20 minút času. Iné 
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pravidelné záznamy sa nevykonávajú, vykonávajú sa bežné dovolania, žiadosti apod. podľa 

potreby 

 Vycestovanie odborného pracovníka mimo pracoviska sa deje zriedkavo, zväčša len 

v prípadoch potrebnej asistencie klientovi v banke, prípadne na pošte. V drvivej väčšine si 

úradné záležitosti vybavujú klienti sami. 

Iné je to pri tútoringu, kedy poverený zamestnanec navštevuje rodiny, ktoré mali u nás 

ukončený pobyt. Cieľom je zabrániť recidíve problémov. 

Dokumenty: IS č.07/2010 Vnútorný poriadok, IS č. 06/201 Pracovný poriadok  

Rozvojový potenciál: Do budúcna má organizácia v pláne zabezpečiť flexibilitu 

sociálnych pracovníkov zariadenia núdzového bývania a útulku a to tak, že budú viac 

pracovať aj v teréne a spolupracovať s obecnými a miestnymi samosprávami. Na túto činnosť 

je potrebné mať vyčlenené finančné zdroje, teda organizácia hľadá možnosť na danú aktivitu 

získať mimorozpočtové zdroje. Taktiež uvažuje o depistáži, teda cielenom, vedomom 

a včasnom vyhľadávaní osôb, ktorým z rôznych dôvodov hrozí sociálne vylúčenie. Týmto 

spôsobom chce predchádzať sociálnym problémom, do ktorých sa jedinci alebo rodiny môžu 

dostať. 

A.9. Informovanosť o sociálnych službách  

Organizácia zverejňuje informácie o svojom poslaní, cieľoch a cieľových skupinách 

takým spôsobom, aby sa verejnosť vedela v tom orientovať a využívať to v prospech riešenia 

svojich sociálnych problémov.  

A.9.1. Komunikácia s verejnosťou  

Organizácia zverejňuje prostredníctvom rôznych marketingových prostriedkov ponuku 

svojich služieb tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné cieľovej skupine a jej spolupracujúcim 

odborníkom. 
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Spôsob zverejňovania informácie o ponuke služieb: Informácie o službách organizácia 

zverejňuje predovšetkým na vlastnej webovej stránke a v regionálnych novinách, tiež 

prostredníctvom Úradov práce sociálnych vecí a rodiny,  mestských a obecných úradov. 

Súbor informácií, ktorý je všeobecne prístupný verejnosti obsahuje najmä 

informácie: právna forma organizácie, IČO, štatutárny zástupca, zodpovedného pracovníka, 

kontakt, poslanie a ciele sociálnych služieb, cieľová skupina, podmienky poskytnutia 

sociálnych služieb, kapacitu, cenu a iné špecifické požiadavky. 

Využíva pri tom nasledovné marketingové prostriedky: články v novinách, relácie 

a prezentácie v lokálnej TV, letáky, pracovné stretnutia, web organizácie, účasť na 

seminároch a poradách. 

Dostupnosť informácií: 

a) Klienti sa o ponuke  služieb organizácie dozvedajú prostredníctvom webovej stránky, 

inzercii a článkov v regionálnych novinách, prípadne od úradníkov rôznych 

inštitúcií, predovšetkým ÚPSVaR. Najčastejšie využívanými prostriedkami sú 

informácie sprostredkované cez obecné úrady a úrady práce  a prostredníctvom 

zdravotníckych zariadení a samozrejme osobné skúsenosti klientov, ktorí už 

využívali dané služby. Častým spôsobom je aj osobná návšteva klientov v našom 

zariadení, telefonáty a podobne. Prístup potenciálnych klientov na internet je 

obmedzený, ako aj samotná počítačová gramotnosť potenciálnych aj aktuálnych 

klientov. 

b) Ostatní odborníci pracujúci na poli služieb sa o ponuke služieb organizácie 

dozvedajú prostredníctvom webovej stránky, prípadne na rôznych spoločných 

seminároch či školeniach. 

Sieť spolupracujúcich profesionálov: najmä obecné úrady a úrady práce, samospráva, 

štátne inštitúcie, komunitní sociálni pracovníci. Sieť profesionálov si rokmi organizácia 

buduje aj prostredníctvom stabilných supervízorov organizácie. 

Za sieťovanie v organizácii je zodpovedný samostatný pracovník, ktorý v rámci kraja 

sieťuje v prospech organizácie a klientov rôzne pomáhajúce  inštitúcie. Z nich je vytvorená  aj 
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databáza výstupov sieťovania – nachádza sa na  webovej stránke organizácie. Táto aktivita je 

dočasne hradená z grantu. 

WEB stránka obsahuje základné informácie o OZ, jeho poslaní a cieľoch, kontakty na 

kompetentných pracovníkov vrátane riaditeľky, fotogalériu zariadenia, fotografie akcií, opisy 

projektov prebiehajúcich v súčasnosti, poďakovania sponzorom, dokumenty OZ vrátane 

výročnej správy. Z web stránky je možné stiahnuť si pre žiadateľov formuláre žiadostí 

o umiestnenie do zariadenia. Informácie o poskytovanej sociálnej službe sa zameriavajú na 

vysvetlenie podmienok prijatia, kapacitu a cieľovú skupinu, taktiež je opísané dispozičné 

riešenie zariadenia a priame kontakty na pracovníkov útulku a zariadenia núdzového bývania. 

Informačné letáky obsahujú informácie o poskytovaných službách, o cieľovej skupine, 

o poslaní OZ, sú tam zverejnené podmienky poskytnutia sociálnych služieb, ďalej tiež 

informácie o službách, aktivitách, akciách, projektoch a podobne.  

Informačné zdroje organizácie pre potenciálnych klientov a ich rodinných príslušníkov 

:Web stránka, regionálne noviny, rôzne úrady a inštitúcie, ústnym podaním od bývalých 

a súčasných klientov, známych, rodinných príslušníkov klientov. 

Dokumenty: na svojej web stránke organizácia v rámci AKTUALÍT ponúka aktuálne 

voľné miesta v zariadeniach tak, aby kompetentné orgány mohli okamžite organizáciu 

v prípade akútnej potreby klienta umiestniť.  

Rozvojový potenciál: raz do roka by chcela organizácia sprístupniť širokej aj odbornej 

verejnosti priestory zariadenia. Vo vopred určený „Deň otvorených dverí“ by verejnosti 

prezentovali ponúkané služby, ubytovacie priestory a tvorivé dielne.  

A.10. Krízové situácie 

Organizácia je pripravená pracovať aj v krízových situáciách a má na to vytvorenú 

bezpečnostnú sieť. 
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A.10.1. Krízový plán  

V prípade vzniku krízovej situácie, napríklad: prechodný nedostatok pracovníkov, 

vyčerpanie finančných prostriedkov, havarijná situácia v priestoroch organizácie a podobne, 

nemá organizácia písomne vypracovaný krízový plán. Zamestnanci ako aj klienti sú len ústne 

oboznámení s postupom v danej situácii. Od r. 2007 má spracovanú Koncepciu politiky 

BOZP, ktorého súčasťou sú aj záznamy o vykonaných pravidelných školeniach BOZP. 

Sledované oblasti BOZP sú: 

- kontrola stavebných prvkov a budovy 

- kontrola vnútorného zariadenia a priestorového usporiadania 

- kontrola prvkov elektrickej inštalácie a používaných spotrebičov 

- kontrola vykonávaných školení 

- kontrola dodržiavania BOZP predpisov 

Sporadicky sú vykonané: 

- kontroly dodržiavania zákazu používania alkoholických nápojov v zariadení a na 

pracovisku / dychovými skúškami/ 

Raz ročne sú vykonávané previerky pracoviska v nasledujúcich oblastiach: 

- bezpečnostnotechnická situácia  a pracovná zdravotná služba( dodávateľsky), 

- pracovno – právna oblasť (pracovné zmluvy a pracovné náplne zamestnancov), 

- záznamy o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, 

- oblasť vzdelávania (odborné školenia zamestnancov – kurič, obsluha TN a iné 

školenia), 

- školenie prvej pomoci, 

- oblasť proti úrazovej prevencie; 

- predpísané prehliadky, skúšky, revízie; 

- doklady o uvedení zariadení do prevádzky; 

- bezpečnosť technických zariadení / technická dokumentácia; 

- menovanie osôb zodpovedných za prevádzku technických zariadení; 
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- doklady o prevádzke vozidiel – vrátane referenčného vedenia OMV, 

- evidencia úrazov; 

- kontrola prevádzkových priestorov a pracovísk; 

- dokumentácia BOZP. 

Dokumenty: organizácia nemá vypracovaný krízový plán  

Rozvojový potenciál: organizácia si do konca roka 2017 vypracuje aj písomný Krízový 

plán  

A.10.2. Dokumentácia o priebehu krízy a jej riešenia    

O vzniku a priebehu krízy v organizácii sa vedie dokumentácia. Za vedenie 

dokumentácie je zodpovedný externý pracovník. Obsah dokumentácie je v súlade s popisom 

vyššie. 

Dokumenty: Smernica č.01/2010 Riadenie dokumentov a záznamov, Smernica 

č.02/2010 registratúrny plán. 

Rozvojový potenciál: Do budúcna plánuje organizácia zaškoliť pracovníkov v oblasti 

krízového manažmentu prostredníctvom vzdelávacích aktivít, prípadne školení či seminárov. 

Zároveň hľadá finančné zdroje na komplexné spracovanie Metodiky riadenia rizík pre  

organizáciu, ktorú by mali záujem spracovať pod odborným vedením lektorov pracujúcich 

v rôznych oblastiach exekutívy. 

A.11. Zaistenie kvality 

Organizácia dbá o to, aby sa ňou poskytované sociálne služby vykonávali kvalitne. 

Spracováva pravidelné hodnotenie kvality služieb, do čoho zapája sociálnych klientov, 

pracovníkov svojej organizácie, dobrovoľníkov a supervízorov. 
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A.11.1. Kontrolné a hodnotiace mechanizmy 

Organizácia kontroluje a hodnotí úroveň, obsah a rozsah sociálnych služieb, ktoré 

vykonáva odborný pracovník. Skúma, či sú tieto v súlade s verejným záujmom a či efektívne 

napĺňajú ciele sociálneho klienta. Z prípadných nezhôd vyvodzuje potrebné opatrenia. Pri 

posudzovaní úrovne, obsahu a rozsahu poskytovaných služieb organizácia využíva 

nasledovné kontrolné a hodnotiace mechanizmy: 

Kontrolnými mechanizmami sú prieskumy spokojnosti klientov, ktoré organizácia 

vykonáva pravidelne 1 x štvrťročne. 

Hodnotiacimi mechanizmami sú hodnotenia prieskumov spokojnosti, ústne vyjadrenia 

klientov z aspektu hodnotenia spokojnosti so službami, pravidelné porady zamestnancov ako 

aj klientov kde sa mapuje úroveň a rozsah poskytovaných služieb so zameraním na kvalitu. 

Organizácia má tendenciu neuspokojovať sa len s požiadavkami zákona a pre klientov sa 

vždy snaží poskytovať služby nad rámec zákona. To znamená, že sa snaží podávať grantové 

žiadosti  so zameraním na pilotné overovanie nových riešení. 

Konfrontácia poskytovaných sociálnych služieb s verejným záujmom prebieha 

spontánnym spôsobom tak, že klienti sa o ponuke služieb organizácie dozvedajú 

prostredníctvom Úradov práce sociálnych vecí a rodiny, mestských a obecných úradov, 

prostredníctvom printových médií a webovej stránky organizácie. Organizácia teda 

predpokladá, že keby služby neboli potrebné verejné organizácie by nedistribuovali klientov 

do organizácie a klienti by organizáciu spontánne nevyhľadávali.  

Spôsob overovania, či poskytované služby napĺňajú očakávania samotných klientov 

prebieha prostredníctvom dotazníkov, kde klienti vyjadrujú svoju spokojnosť/nespokojnosť 

s poskytovanými službami. Tiež sa zameriavame na zisťovanie spokojnosti klientov so 

službami pri pravidelných komunikáciách s klientmi, a tiež na pravidelných poradách 

s klientmi ako aj zamestnancami organizácie. 

Nápravné opatrenia v prípade zistenia nedostatkov a nezhôd poskytovanie sociálnej 

služby sú postavené v organizácii tak, že nimi sa organizácia snaží  o zosúladenie očakávaní 

klientov a ponukou formy a obsahu poskytovaných služieb. Ide  teda  o prehodnotenie danej 
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situácie – poskytovanej sociálnej služby a jej následné upravenie, doplnenie, skvalitnenie, tak 

aby boli klienti spokojní. 

Dokument: IS č.03/2010 Interný audit, Príručka kvality. 

Rozvojový potenciál: Raz mesačne by sa realizovali stretnutia zamestnancov a klientov 

s cieľom zistenia názorov klientov na možnosti skvalitnenia a zefektívnenia poskytovaných 

služieb (spoločné posedenie, varenie guľášu, kapustnice, spoločne realizovaný výlet apod. 

A.11.1. Príprava plánov  

Organizácia monitoruje spokojnosť klientov so sociálnymi službami a výsledky analýzy 

využíva na prípravu plánov do budúcnosti. Výsledky monitoringu spokojnosti klientov 

zapracováva organizácia do svojich plánov činnosti, podľa nich čiastočne formulujú ciele 

organizácie a snažia sa prispôsobiť sa požiadavkám klientov. Pracovníci organizácie vnímajú 

svoju prácu ako službu prijímateľovi sociálnej služby teda odzrkadľujú  požiadavky klientov, 

pripomienky, zohľadňujú ich prosby a žiadosti, berú ohľad na ich potreby. Potreby klientov sa 

premietajú do plánov a stratégií v zmysle vízií na nasledujúce obdobie. 

Dokument: Ročný plán spoločných činností a Program supervízií. 

Rozvojový potenciál: Modifikácia vyššie uvedených dokumentov na základe návrhov 

a požiadaviek u nás umiestnených klientov. 

A.11.2. Kontinuita práce s klientom 

Do hodnotenia kvality svojej práce zapája organizácia aj spolupracujúce inštitúcie tak, 

aby zabezpečila kontinuitu procesu práce so sociálnou klientelou. Spolupracujúce organizácie 

a odborníci participujú na starostlivosti o klienta. Organizácii veľmi záleží na odbornom 

kredite a teda aj na poskytovaní kvalitných sociálnych služieb. Z toho dôvodu má organizácia 

spracovaný aj systém manažérstva kvality ISO s pravidelnými ročnými auditmi. Na 

sledovanie a posudzovanie kvality  práce využíva dotazníky spokojnosti klientov, ktoré 

pravidelne vyhodnocujú. Hodnotiť kvalitu služieb pomáhajú aj externí supervízori 
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organizácie. V tejto oblasti by privítali väčšiu spoluprácu s inými organizáciami 

a odborníkmi, čo by viedlo k ďalšiemu zlepšeniu kvality našich služieb. 

Vnímanie kvality poskytovanej služby odborným okolím zabezpečuje, že organizácia 

nemá problém v prípade potreby distribuovať svojho klienta do iného zariadenia a naopak. 

Obmedzenie sa týka výlučne len kapacitných možností organizácií. 

Dokumenty : Systém manažérstva kvality ISO 

Rozvojový potenciál: Hľadanie mimorozpočtových zdrojov na zvýšenie úrovne 

kontinuity práce s klientom, záujem organizácie o zamestnanie projektového a fundraising 

manažéra s cieľom odbremenenia odborných pracovníkov od spracovávania často krát 

náročných projektových výziev s cieľom získania mimorozpočtových zdrojov. Fundraising 

manažér by mal za úlohu prácu so sponzormi, ktorí sú tiež významnou pomocou organizácii 

v úspore finančných prostriedkov. 

A.12. Ekonomika 

Organizácia na poskytovanie sociálnych služieb  plánuje a získava finančné zdroje, 

s ktorými nakladá v zmysle platných právnych predpisov. 

A.12.1. Ročný  príjem a výdaj  

V rámci plánovania svojho ročného rozpočtu organizácia hospodári s vyrovnaným 

rozpočtom (uvádzame príkladom údaje z roka 2011). 

Ročný príjem je 

percentuálne zložený 

z nasledovných položiek  

Platby klientov za služby – 25,9 % 

Dotácie štátu – 72 % 

2% dane – 1,9% 

Ročný výdaj je Mzdy – 61,5 % 
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percentuálne zložený 

z nasledovných položiek  
Služby – 7,1 % 

Energie – 6,9 % 

Údržba – 5,8 % 

Prevádzkové vybavenie – 4,8 % 

Odpisy majetku – 3,7 % 

Zákonné sociálne náklady – 3,5 % 

Všeobecný materiál – 2,5 % 

Cestovné, PHM + materiál na automobily – 2,3 % 

Poplatky (bankové, za odpad, daň z nehn.) – 1,0 % 

Poistenie (budov, zodpovednosť za škodu) – 0,9 % 

 

 

Okrem toho má organizácia príjmy z rôznych grantov, ktoré používa na rôzne účely, 

nielen pre potreby zariadení sociálnych služieb.  

Dokumenty: Pravidelné ročné ekonomické audity organizácie.  

Rozvojový potenciál: Záujem organizácie o zamestnanie projektového a fundraising 

manažéra, ktorý by pomáhal získavať vecné a finančné dary na verejnoprospešné účely 

organizácie. 



  

53 

 

A.12.2. Transparentnosť využívania finančných prostriedkov 

Organizácia, ktorá prijíma finančné prostriedky z verejného sektora píše a zverejňuje 

výročnú správu aj v prípade, že jej to neukladá za povinnosť zákon. 

Organizácia využitie svojich finančných prostriedkov zverejňuje prostriedkom:  

 Štátne prostriedky – vyúčtovanie poskytujúcim inštitúciám, výročná správa 

zverejnená na webovej stránke organizácie, 

 Sponzorské dary – výročná správa zverejnená na webovej stránke organizácie, 

 Granty – vyúčtovanie poskytujúcim inštitúciám, výročná správa zverejnená na 

webovej stránke organizácie. 

Dokumenty: Pravidelné ročné ekonomické audity organizácie. 

Rozvojový potenciál: Organizácia zverejňuje a bude zverejňovať svoje výročné správy 

(aj jej finančnú časť) na svojej web stránke. 
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Záverom  

Vypracovaný materiál je jedným z výstupov projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov 

a dobrovoľníkov“. Na tvorbe dokumentu spolupracovali pracovníci akademickej obce 

s odbornými pracovníkmi z praxe. Toto takmer ideálne spojenie dvoch zložiek by malo 

predikovať pomerne vysokú úspešnosť v dvoch oblastiach: v zavádzaní inovatívnych 

prístupov v odbornej práci s klientom  a v zvýšení kvality manažmentu sociálnej organizácie. 

Pracovníci organizácie počas tvorby materiálu prejavili vysokú mieru flexibility 

a kreativity.  V textoch nájdeme nielen analýzu súčasného stavu práce s klientom v sociálnych 

službách, ale v rámci formulovaného rozvojového potenciálu aj akýsi skelet strategického 

plánu organizácie v poskytovaní sociálnych služieb. V prípade, že by si organizácia doplnila 

časť aktivít z oblasti sociálnoprávnej ochrany (ktorá nebola predmetom tejto úlohy) 

a implementovala jednotlivé úlohy definované v rozvojovom potenciály, bude mať 

vypracovaný strategický plán.  

Už samotnou objednávkou na vypracovanie tejto úlohy prejavila organizácia vysokú 

mieru profesionality a odbornej zdatnosti. Nami spracovávané materiály organizácie vykazujú 

opäť vysoký stupeň odbornej erudície. Klienti organizácie Za dôstojný život určite dostanú 

kvalitnú službu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezábudka, n. o. 

Fiľakovo 

 

Názov zariadenia poskytujúce sociálne služby Nezábudka, n.o., Fiľakovo 

Typ zariadenia 
Domov dôchodcov a domov sociálnych 

služieb 

Adresa zariadenia Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 

Štatutár zariadenia Ing. Mária Veliká 



  

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracované na základe podkladov pracovníkov neziskovej organizácie Ing. Márie Velikej, 

Ing. Vladímíra Šimúna, Mgr. Dariny Molnárovej, Bc. Gabriely Koóšovej, Adriany Eibnerovej 

Text autorsky spracovali: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. a Mgr. Kristína Baťová, PhD. 

© Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, október 2012 



  

57 

 

OBSAH  

B. ŠTANDARDY KVALITY PROCESU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB ................................................................................................................................. 60 

B.1. Ciele a spôsoby poskytovania sociálnych služieb ............................................ 60 

B.2. Ochrana práv užívateľov sociálnych služieb.................................................... 67 

B.3. Práca s klientom počas užívania sociálnej služby ............................................ 71 

B.4. Evidencia klientov a ich dokumentácia ............................................................ 74 

B.5. Personálne zabezpečenie sociálnych služieb ................................................... 76 

B.6. Pracovné podmienky sociálneho poradcu ........................................................ 86 

B.7. Profesionálny rozvoj pracovníkov ................................................................... 89 

B.8. Miesto a čas poskytovanej sociálnej služby ..................................................... 92 

B.9. Informovanosť o sociálnych službách .............................................................. 97 

B.10. Krízové situácie ............................................................................................ 99 

B.11. Zaistenie kvality ......................................................................................... 100 

B.12. Ekonomika ................................................................................................. 105 

 



  

58 

 

ÚVOD 

Pri tvorbe nášho materiálu sme vychádzali z konkrétnych textov v projekte tak, ako ich 

uvádzajú samotní autori projektu, pričom sme text väčšinou parafrázovali a sumarizovali. 

Hlavným cieľom projektu bolo dosiahnuť zlepšenie kvality poskytovaných služieb troch 

mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti prostredníctvom vzdelávania a 

zvýšenia odbornosti ich zamestnancov a dobrovoľníkov a to prostredníctvom: 

- zvýšenia kvalifikácie, absolvovaním 6 typov kurzov,  

- poskytovaním skupinovej supervízie, 

- formulovaním štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb a vytvorením 

systému spolupráce mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na 

základe vypracovanej stratégie. 

Základným predpokladom autorov projektu bola nasledovná hypotéza: zvýšením 

kvalifikačnej úrovne (vzdelávaním, supervíziou) zamestnancov a dobrovoľníkov uvedených 

organizácií sa zvýši kvalita poskytovaných služieb. Pri prvých dvoch komponentoch projektu 

(vzdelávanie a supervízia) ide o prácu s vnútorným potenciálom pracovníkov, len 

u posledného (štandardy) ide o technologické vytvorenie vonkajších pravidiel pôsobenia na 

kvalitu zvonka. Tento samotný fakt spôsobuje mierne problémy v identifikácii potrieb 

organizácie aj jej pracovníkov a klientov a následne  voči implementácii jej aktivít.  

Cieľovú skupinu projektu tvorili zamestnanci a dobrovoľníci žiadateľa projektu, teda 

OZ Dôstojný život Lučenec  v počte 15 a 10 osôb a zamestnanci partnerov (Nezábudka, n.o. 

Fiľakovo a Betánia, n.o. Kalinkovo) v počte 20 osôb. Tri štvrtiny z celkového počtu má 

ukončené stredoškolské vzdelanie, jedna štvrtina vysokoškolské vzdelanie. 

Pre lepšie pochopenie textu a efektívnejšiu manipuláciu v praxi sme zvolili jeho pevnú 

štruktúru. Celý text je teda členený na tri okruhy: štandardy kvality procesu práce s klientom 

v sociálnych službách, kvalifikačné a personálne štandardy a prevádzkové štandardy kvality 

sociálnych služieb. Každý okruh štandardov je členený na jednotlivé rozpracované štandardy 

danej organizácie. Okrem skutočného stavu plnenia formulovaného štandardu  je vždy na jeho 

konci aj dokument, v ktorom sa daná formulácia nachádza a rozvojový potenciál, ktorý 

naznačuje stratégiu rozvoja daných sociálnych zariadení.  
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

Nezisková organizácia Nezábudka,  založená v zmysle zákona č. 873/1990 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, vzniklo 19.10.2005 rozhodnutím č. OVVS/NO-51/2005 zo 

dňa19.10.2005. Štatút n.o. bol schválený správnou radou n.o. a Obvodným úradom Banská 

Bystrica, Odbor všeobecnej vnútornej správy, posledná úprava bola zaregistrovaná 

26.04.2012 pod č. OBU-BB-VS2-2012/04022-00005. 

Adresa sídla OZ: Záhradnícka 2, Fiľakovo 

Telefón: tel.: 047/4379099, mobil: 0908 913 364, e-mail: riaditelka@nezabudka-fi.sk, 

www.nezabudka-fi.sk 

Poslanie a opis hlavnej činnosti : Nezisková organizácia „Nezábudka“ bola založená 

za účelom poskytovania sociálnej pomoci, a to opatrovateľskej služby v domácnosti, 

asistencii pri vybavovaní úradných záležitostí, predpisov a donášky liekov, donášky obedov, 

zabezpečovaní nákupov a dohľad nad osobami, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby alebo ľudí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Súčasťou pomoci je aj poskytovanie 

sociálneho poradenstva, rehabilitačných služieb, napr. sprevádzanie na prechádzkach, 

cvičenia, opatera rekonvalescentov v domácnosti. Svojim klientom zabezpečujeme tiež 

pedikérnu a manikúrnu starostlivosť. Nezisková organizácia prevádzkuje zariadenie pre 

seniorov, domov sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby a jedáleň pre 

dôchodcov. Klientom je poskytovaná pravidelná zdravotná starostlivosť. Nezisková 

organizácia má v rámci vzdelávacích aktivít akreditovaný kurz v oblasti opatrovateľskej 

starostlivosti o seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizácia má založenú 

ADOS – agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Vedúci pracovník: Ing. Mária Veliká, štatutárna zástupkyňa, riaditeľka 

Dokumenty, v ktorých sa formulácia poslania nachádza:  

Štatút n.o. schválený správnou radou n.o. a Obvodným úradom Banská Bystrica, Odbor 

všeobecnej vnútornej správy, posledná úprava zaregistrovaná 13.6.2012 pod č. OBU-BB-

OVVS4-2012/04784-00002, Interná smernica č. 11/2011 a č. 12/2011, www.nezabudka-fi.sk 

http://www.nezabudka-fi.sk/
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B. ŠTANDARDY KVALITY PROCESU 

POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

B.1. Ciele a spôsoby poskytovania sociálnych služieb 

Sociálna služba je v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. odborná činnosť, obslužná činnosť 

alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku 

nepriaznivej sociálnej situácie, jej riešenie alebo zmiernenie. Majú napomôcť zachovaniu, 

obnove alebo rozvoji schopností fyzickej osoby viesť samostatný život, k zabezpečeniu 

nevyhnutných podmienok na uspokojovane životných potrieb fyzickej osoby, riešenie 

krízovej sociálnej situácie osoby alebo jej rodiny a v konečnom dôsledku majú pôsobiť ako 

prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

B.1.1. Ciele a program zariadení , poskytujúcich sociálne služby: 

B.1.1.1. V zariadení pre seniorov 

sa v zmysle tohto zákona podľa § 35 poskytuje sociálna služba osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo potrebuje poskytovanie 

tejto služby z iných vážnych dôvodov. Klientom zariadenia sa poskytuje pomoc pri 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 

ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí ako aj 

realizáciu záujmovej činnosti. 

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č. 52.2./5 na 

prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov, DSS, Zariadenia opatrovateľskej služby so začatím 

poskytovania soc. služby 10.4.2008 na dobu neurčitú. 

Rozvojový potenciál: Kapacitu poskytovanej služby aktuálne nie je možné zväčšiť 

vzhľadom na priestorové možnosti. Organizácia začína zabezpečovať doplnkovú službu - 

rehabilitáciu, ktorú v spolupráci so zmluvným lekárom vykonávajú od 01.10.2012. 
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B.1.1.1. V domove sociálnych služieb  

v zmysle  tohto zákona sa podľa §38 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzickej 

osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. 

Okrem toho je súčasťou poskytovaných služieb sociálne poradenstvo a rehabilitácia, 

ošetrovateľská starostlivosť, poskytovanie ubytovania a stravy, upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva. Domov sociálnych služieb zabezpečuje svojim klientom tiež 

pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a vytvára podmienky pre vzdelávanie a úschovu 

cenných vecí.  

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č. 52.2./5 na 

prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov, DSS, Zariadenia opatrovateľskej služby so začatím 

poskytovania sociálnej služby 10.4.2008 na dobu neurčitú. 

Rozvojový potenciál: Kapacitu poskytovanej služby aktuálne nie je možné zväčšiť 

vzhľadom na priestorové možnosti. Organizácia začína zabezpečovať doplnkovú službu - 

rehabilitáciu, ktorú v spolupráci so zmluvným lekárom vykonávajú od 01.10.2012. 

B.1.1.2. V zariadení opatrovateľskej služby   

v zmysle  tohto zákona, sa podľa §36 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 

Klientom ZOS je tiež poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, 

ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovania a stravovania. Zariadenie zabezpečuje upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a utvárajú sa podmienky pre úschovu cenných 

vecí.  

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č. 52.2./5 na 

prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov, DSS, Zariadenia opatrovateľskej služby so začatím 

poskytovania sociálnej služby 10.4.2008 na dobu neurčitú. 

Rozvojový potenciál: Kapacitu poskytovanej služby aktuálne nie je možné zväčšiť 

vzhľadom na priestorové možnosti. Organizácia začína zabezpečovať doplnkovú službu - 

rehabilitáciu, ktorú v spolupráci so zmluvným lekárom vykonávajú od 01.10.2012. 



  

62 

 

B.1.1.3. Opatrovateľská služba 

v zmysle  tohto zákona podľa §41 je poskytovaná osobám, ktorých stupeň odkázanosti 

na pomoc je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 

starostlivosti o svojou domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na 

základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. 

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č. 52.1./3 

Opatrovateľská služba v domácnostiach občanov od 1.1.2006 na dobu neurčitú. 

Rozvojový potenciál: Organizácia je otvorená zvyšovaniu kapacitných možností. 

Opatrovateľská služba nie je limitovaná, práve naopak, vítaná je každá nová žiadosť, ktorá je 

v plnej miere kladne vybavená. Ponúkanou doplnkovou službou je jedáleň s dovozom obedov 

až do domácností klientov.  

B.1.1.4. V jedálni   

v zmysle  tohto zákona, podľa §58  sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá 

vytvorené podmienky pre uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné 

postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže 

poskytovať svoje služby aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti klientov, ktorí 

využívajú túto službu.  

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č. 52.4./1 na 

prevádzkovanie sociálnej služby Jedáleň zo dňa 3.12.2009 na dobu neurčitú. 

Rozvojový potenciál: Organizácia je otvorená prijímaniu nových možností, kapacita 

ponúkanej služby nie je limitovaná. Doplnkovou službou je možnosť dovozu obedov do 

domácností klientov aj počas sviatkov a víkendov v prípade, že počet žiadostí je min. 7-8 

obedov na deň. 

B.1.1.5. Odľahčovacia služba  

ako podporná služba v zmysle  tohto zákona, podľa §54 je sociálna služby poskytovaná 

fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkých zdravotným postihnutím, počas obdobia, kedy 

osoba poskytujúca službu ju vykonávať nemôže. Jej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá 
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opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a 

prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v 

kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno 

poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je 

obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu, 

ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín 

denne. Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej 

osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou sociálnou službou, je aj poskytovanie úkonov 

starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných sociálnych aktivít. 

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta BBSK č. 52.1./3 

Opatrovateľská služba v domácnostiach občanov od 1.1.2006 na dobu neurčitú. 

Rozvojový potenciál: Táto služba je limitovaná aktuálnym počtom klientov 

v zariadení, ak je k dispozícii voľné miesto, organizácia ju dokáže zabezpečiť. V domácnosti 

klientov nie je táto služba limitovaná.  

B.1.2. Klienti zariadení sociálnych služieb  

B.1.2.1. Klientom zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a zariadenia 

opatrovateľskej služby  

je v zmysle zákona človek, ktorý je plnoletou fyzickou osobou odkázanou na pomoc 

inej fyzickej osoby a fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.  

Zmluva o poskytovaní sociálnej služieb, môže byť ukončená zmluvou o ukončení 

poskytovanej služby alebo smrťou klienta. Aktuálna kapacita zariadenia pre seniorov je25, 

skutočnosť 26, domova sociálnych služieb 20 a zariadenia opatrovateľskej služby je 8 

klientov. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky prijatia do zariadenia Sociálne služby – webová 

stránka n.o., Interná smernica č.11/2011 a č.12/2011.  
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Rozvojový potenciál: Kapacitu v pobytovej časti nie je možné zvyšovať vzhľadom na 

priestorové podmienky a aktuálny počet klientov. Organizácia má potenciál poskytovať 

ďalšie zdravotné služby, zlepšiť tým zdravotný stav klientov a možnosť poskytovať 

ošetrovateľskú starostlivosť klientom aj mimo zariadenia. V roku 2012 zriadila ADOS – 

agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, avšak doposiaľ pretrvávajú problémy so 

zazmluvnením Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá sa k jej uzavretiu stavia negatívne. Jej 

spustenie naráža na byrokratické prekážky. 

B.1.2.2. Klient jedálne  

je človek, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný 

stav alebo dovŕšil dôchodkový vek.  

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, môže byť ukončená zmluvou o ukončení 

poskytovanej služby alebo smrťou klienta. Aktuálna kapacita klientov užívajúcich túto službu 

je 20.  

Dokumenty, v ktorých sú podmienky prijatia do zariadenia Sociálne služby – webová 

stránka n.o., Interná smernica č.11/2011 a č.12/2011.  

Rozvojový potenciál: Organizácia vie pokryť ďalšie žiadosti potenciálnych klientov. 

K poskytovaniu služby stačí podať žiadosť a predložiť posledný výpis o výške dôchodku.  

B.1.2.3. Klient opatrovateľskej služby je fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby.  

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, môže byť ukončená zmluvou o ukončení 

poskytovanej služby alebo smrťou klienta. Aktuálna kapacita klientov užívajúcich túto službu 

je 28. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky prijatia do zariadenia:  Sociálne služby – webová 

stránka n.o., Interná smernica č.11/2011 a č.12/2011.  

Rozvojový potenciál: Kapacita nie je obmedzená, potenciálnym klientom stačí podať 

žiadosť, doplnenú posudkom a rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu.  
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B.1.3. Ochrana klientov pred zneužitím  

Sociálne zariadenia ručia klientovi ochranu jeho ľudských práv. Na jeho právnu  aj 

morálnu ochranu má organizácia zakotvené pravidlá, ktoré sú formalizované v troch 

materiáloch: Domácom poriadku a v Etickom kódexe Zariadenia sociálnych služieb a Internej 

smernici.   

Etický kódex organizácie zaručuje klientom zo strany zamestnancov rovnaký prístup, 

bez rozdielu rasy, národnosti, pohlavia, veku a vierovyznania so zachovaním dôvernosti 

informácií, rešpektuje jeho želania a vôľu, dáva mu právo na ich uplatnenie. Domáci poriadok 

vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti, autonómie, z rešpektu k ich názorom 

a rozhodnutiam, dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv, právo na samostatnosť, 

sebestačnosť, zaistenie súkromia na základe individuálnych potrieb. 

IS č. 11/2011 obsahuje celý postup od príchodu klienta do zariadenia až po ukončenie 

jeho pobytu, jeho práva, postupy sociálnych pracovníkov, dotazník na zistenie spokojnosti 

klienta so službami.    

Dokumenty, v ktorých sú podmienky právnej aj morálnej ochrany klienta  Domáci 

poriadok: Čl. I., bod 2, Etický kódex: bod 4, , Interná smernica č. 11/2011 – str. 2, bod 3.2 

Rozvojový potenciál:  

B.1.4. Nárok klienta na odborný a kompetentný prístup  

V zariadeniach sociálnych služieb pracujú sociálni pracovníci, ktorí majú s organizáciou 

uzavretú pracovnú zmluvu a to nasledovne:  

B.1.4.1. V zariadení  pracujú:  

Dvaja sociálni pracovníci na plný pracovný úväzok, ktorí v rámci organizačnej štruktúry 

podliehaj priamo riaditeľovi zariadenia. Jeden sociálny pracovník má ukončené  II. stupeň 

vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca, je absolventom akreditovaných kurzov 

Príprava sociálneho poradcu, Supervízia v sociálnej oblasti, Aktivizačný program 
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a trénovanie pamäti seniorov, Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe 

Alzheimerovej choroby, Individuálny rozvojový plán, Kurz opatrovania.  

Jeden sociálny pracovník má ukončené I. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore 

sociálna práca, II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore andragogika, je absolventom 

kurzov Sociálna rehabilitácia v praxi zariadení sociálnych služieb, Terapeutické techniky 

v sociálnej práci – ergoterapia, Kurz opatrovania, Práca s PC v prostredí Windows II, Tvorba 

web stránok, Základy počítačovej grafiky.  S každým sociálnym pracovníkom je uzatvorená 

dohoda o ochrane osobných údajov klienta.  

Pracovnou náplňou sociálnych pracovníkov je:  

- poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných životných situácií klienta 

v sociálnom zariadení so zámerom udržiavať duševné zdravie 

- výkazy sociálnych služieb 

- evidencia klientov a výkonov 

- spolupráca s úradmi a samosprávou 

- vedenie osobných spisov klientov 

- uzatváranie zmlúv s novými klientmi 

- skupinové a individuálne potreby klientov 

- spolupráca s rodinnými príslušníkmi klientov 

- platby klientov za poskytované služby, styk s bankou 

- napĺňanie individuálnych potrieb klientov (nákupy, lieky a pod.) 

Organizácia využíva tiež služby dobrovoľníkov formou aktivačnej činnosti. 

Dobrovoľníci sú prideľovaní na úseky, ktoré prichádzajú priamo do styku s klientmi, a to 

zdravotný úsek, sociálny úsek a jedáleň. Dobrovoľníci zabezpečujú pod dohľadom odborných 

pracovníkov všetky obslužné činnosti ako hygiena, starostlivosť o izby, šatstvo, kŕmenie, 

prechádzky, sprievod na vyšetrenie, administratívne úkony, opravy nábytku, pranie, žehlenie 

a upratovanie. 

Organizácia takisto využíva služby externistov, ktorými sú praktikanti z radov 

účastníkov opatrovateľských kurzov, ktorí vykonávajú prax v zariadení. Spolupodieľajú sa na 

rovnakých činnostiach ako dobrovoľníci. Zadeľovaní do služieb sú počas pracovných dní 
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v najfrekventovanejších hodinách a počas víkendov, keď je prítomný menší počet stálych 

zamestnancov.   

Dokumenty, v ktorých sú podmienky uzatvorenia pracovného alebo obdobného 

pomeru: pracovné zmluvy jednotlivých pracovníkov a ich náplne práce, dohody o ochrane 

osobných údajov 

Rozvojový potenciál: Súčasný počet interných pracovníkov, dobrovoľníkov 

a externých pracovníkov je postačujúci a organizácia je s týmto personálnym obsadením 

schopná plne pokrývať poskytované služby a reflektovať potreby svojich klientov.  

B.2. Ochrana práv užívateľov sociálnych služieb 

Organizácia je povinná rešpektovať základné ľudské práva svojich klientov. Sociálni 

klienti sú odkázaní na pomoc iných, čo ich v spoločnosti znevýhodňuje. Organizácia je 

povinná pracovať pre svojich klientov v zmysle inklúznych princípov rozvinutej 

demokratickej spoločnosti.  

B.2.1. Ochrana ľudských práv klienta  

Organizácia má formulovanú ochranu ľudských práv, prostredníctvom pravidiel, 

ktorými zabezpečuje právne aj morálne  ochranu jeho práv v Zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby. Jej formulácia znie: „Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá 

umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachovať jeho ľudskú dôstojnosť, 

aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje 

jeho začlenenie do spoločnosti.“ 

Interná smernica organizácie pojednáva o postupe pracovníkov pri prijímaní klientov  

a ich pobyte v zariadení. Tento postup je spracovaný podrobne. Organizácia zatiaľ nemá 

formálne ošetrené vo svojich interných pravidlách konkrétne  situácie, pri ktorých by mohlo 

dôjsť k zneužitiu klienta ani spracované postupy na riešenie situácie konfliktov záujmov 

klienta a záujmov  organizácie. Jedná sa predovšetkým o situácie kde treba prihliadať na 

záujem a spokojnosť klienta a zároveň dodržať aj svoje  práva zamestnancov (nepravdivé 

obviňovanie zamestnancov napr. z krádeží, dvíhanie bremien, osočovanie, nadávky, vulgárne 
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a sexuálne správanie klientov, vyžadovanie bezdôvodnej prítomnosti, šikanovanie, 

nadštandardné služby...).   

V dokumente: Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, Etický kódex – body 4,5, 

Interná smernica č. 11/2011 – Sociálne služby, Domáci poriadok, článok I. bod 2. 

Rozvojový potenciál: Organizácia sa v budúcnosti bude snažiť získať finančné 

prostriedky na realizáciu školenia zameraného na prácu s problematickým klientom 

(manipulatívny, agresívny, v odpore a pod.), kde okrem teoretickým poznatkoch 

a informáciách o technikách práce s týmto typom klientov, získa aj praktické skúsenosti 

správania sa v modelových situáciách, ktoré budú korešpondovať s reálnymi situáciami 

v zariadení. Na základe toho vypracuje metodický postup práce s rizikovým klientom 

a riešenia konkrétnych krízových situácií.  

B.2.2. Pravidlá na elimináciu a nápravu porušovania práv klienta  

Zistenie nezhody u klientov sa realizuje formou monitoringu spokojnosti klienta  

prostredníctvom dotazníka, resp. sťažnosti klienta. Na základe zistení sa určí príčina nezhody 

a navrhnú sa nápravne opatrenia, určí sa zodpovedný zamestnanec a následne sa preveruje 

účinnosť nápravného opatrenia. Smernica č. 3/2011 obsahuje celý postup podávania 

sťažností. Sťažnosti môžu klienti podať na podateľňu alebo ich môžu prijímať aj zamestnanci 

zodpovední za úseky, ktorí ich potom zaevidujú v podateľni. Sťažnosti sa vyhodnocujú sa 1x 

ročne po úsekoch v súlade so smernicou.  

Spokojnosť klienta je zakotvená v dokumente Politika kvality – Spokojný klient je 

v centre snaženia. V prípade konfliktu záujmov sa postupuje ako v predchádzajúcom bode. 

Práva klientov sú chránené v etickom kódexe organizácie a domácom poriadku. Domáci 

poriadok obsahuje, aké práva má klient. Interné smernice sú vypracované v súlade so 

všeobecne záväznými normami a predpismi. Zmluva s klientom obsahuje časť venovanú 

právam a povinnostiam zúčastnených strán, v ktorej sú podrobne rozpracované práva klienta.  

Činnosť organizácie smeruje k napĺňaniu cieľov daných v zakladacej listine a štatúte 

neziskovej organizácie. Len pri splnení všetkých predpisov zo všetkých oblastí príslušný úrad 

alebo organizácia povolí jednotlivé činnosti vykonávať.  Naviac má organizácia  vypracované 



  

69 

 

interné smernice, normy, ktoré zaručujú profesionálne postupy v súlade s platnými právnymi 

predpismi. Ak sa v rámci činnosti vyskytnú nedostatky, alebo si niekto (klient, príbuzný, 

zamestnanec,...) myslí, že tieto predpisy boli porušené, má právo podať sťažnosť na postup 

organizácie, resp. jej zamestnanca, a toto podanie je organizácia povinná prešetriť a podať 

vysvetlenie, resp. pri dokázaní pochybenia zjednať nápravu. 

Dokument:  Postup: Interná smernica č. 10/2011 (Riadenie nezhody, nápravné 

a preventívne opatrenia), Interná smernica č. 3/2011 (Zásady postupu pri prijímaní 

a vybavovaní sťažností v podmienkach Nezábudka, n.o., Fiľakovo) 

Rozvojový potenciál: Interné smernice pokrývajú potreby existencie organizácie 

poskytujúcej sociálne služby a konkrétne kroky pri prípadnom porušení práv klienta, resp. 

sťažnosti zo strany klienta, jeho príbuzných a zamestnancov.  

B.2.3. Konflikt záujmov organizácie a klienta  

Záujmy klientov zabezpečuje organizácia prostredníctvom sociálnych pracovníkov, 

ktorí poskytujú klientom sociálne poradenstvo. V rámci neho získajú klienti informácie 

o svojich právach. Ku každej zmene pri poskytovaní sociálnych služieb, ktorá sa týka klienta, 

je potrebný jeho súhlas vyjadrený podpisom na príslušnom dokumente. Ak sa klient nevie 

sám rozhodnúť, sociálni pracovníci si žiadajú prítomnosť rodinných príslušníkov, zdravotný 

stav konzultujú s príslušným lekárom, resp. zabezpečia príslušné odborné lekárske vyšetrenie 

a následne navrhnú riešenia. 

Konfliktné situácie sa riešia v pokoji, so snahou o nájdenie optimálneho riešenia, 

v ktorom sa stretáva záujem klienta a zároveň nenarušenie záujmov organizácie. Organizácia 

smeruje svoju prácu k spokojnosti klienta a hľadaniu spôsobov, ako jeho spokojnosť naplniť. 

V prípade legislatívnych zmien alebo zmien v poskytovaní služieb organizujeme spoločné 

stretnutia vedenia n.o. a klientov, na ktorých dostanú všetky dostupné informácie primerane 

svojmu stavu a zdraviu, resp. tieto informácie dávame najbližším príbuzným 

V prípade distribúcie klienta organizácia udržiava kontakt telefonicky 

a prostredníctvom mailovej komunikácie. Definovanie spolupráce s distribuujúcimi 

organizáciami nie je zakotvene v žiadnom dokumente. K distribúcii klientov dochádza po 
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prehodnotení stupňa odkázanosti  a vydaní rozhodnutia príslušného úradu o umiestnení 

klienta v špecializovanom zariadení. Vtedy je potrebné klienta distribuovať do príslušného 

zariadenia. K tejto situácii došlo v organizácii doposiaľ 1 krát. Pri sprostredkovaní 

nasledujúcej služby organizácia postupuje v súlade so zákonom a podľa možnosti zariadenia, 

kde bude klient premiestnený. Distribúcia klienta je prejednávaná  aj za účastí príbuzných.  

Dokument:  doposiaľ žiadny 

Rozvojový potenciál: Organizácia si vypracuje plán supervízie vždy na nasledujúci 

kalendárny rok. Pravidelným supervidovaním zamestnancov sa na jednej strane eliminuje 

riziko nekorektných postupov pri konfliktných situáciách s klientov, ale zároveň bude slúžiť 

ako prevencia syndrómu vyhorenia zamestnancov a kontinuálne zvyšovanie ich 

profesionálnych kompetencií. 

B.2.4. Rozhodnutie klienta  

Organizácia je povinná rešpektovať rozhodnutie klienta o riešení svojej sociálnej 

situácie. Klienti sú o svojich právach informovaní sociálnymi pracovníkmi, ktorí s nimi 

poradensky pracujú. Pri každej zmene pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré sa týkajú 

klienta, je potrebný jeho súhlas vyjadrený podpisom na príslušnom dokumente. V prípade, že 

sa klient nevie rozhodnúť, resp.  mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, sú k rozhodnutiu 

prizývaní rodinní príslušníci. Zdravotný stav klienta je konzultovaný s príslušným lekárom, 

ktorý zabezpečí potrebné odborné lekárske vyšetrenia, na základe ktorých sa navrhnú možné 

riešenia.  

V prípade, že je klient distribuovaný do inej organizácie, sociálny pracovník sociálneho 

zariadenia sa o klientovi informuje telefonicky alebo prostredníctvom emailu. V zmluve 

o poskytnutí služby sú zapracované možnosti skončenia  poskytovania sociálnej služby.  

Dokument: zatiaľ nie je v žiadnom dokumente 

Rozvojový potenciál: Organizácia si v budúcnosti vypracuje plán katamnestického 

sledovania klienta po ukončení poskytovania služby, resp. po jeho distribúcií do iného 

zariadenia.  
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B.3. Práca s klientom počas užívania sociálnej služby 

Pred uzavretím kontraktu, organizácia oboznámi klienta so všetkými podmienkami 

poskytnutia sociálnej služby. Sociálny pracovník zisťuje očakávania klienta, spolu formulujú 

pracovné hypotézy a ciele. Spoločne sa dohodnú aj na formách a metódach práce v sociálnych 

službách, na priebehu procesu užívania sociálnej služby a spôsobe jeho ukončenia. 

B.3.1. Podmienky prijatia do poskytovanej služby 

Organizácia má vypracované podmienky prijatia klienta do svojich sociálnych služieb. 

Podmienky prijatia do zariadenia sú spracované  v Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb 

a Domácom poriadku. Posudzovatelia odkázanosti na sociálnu službu vypracúvajú posudok 

a rozhodnutie o odkázanosti, v ktorých je uvedený druh služby vhodný pre konkrétneho 

klienta. Sociálny pracovník môže pri poradenskom rozhovore usmerniť klienta a odporučiť ho 

na príslušný úrad (mestský, obecný, samosprávny kraj,..), ktorí vedú zoznamy poskytovateľov 

služieb.  

Dokumenty, v ktorých sú podmienky uvedené: Zmluva s klientom o poskytovaní 

sociálnej služby, Čl. VII. – Práva a povinnosti zúčastnených strán a Domáci poriadok Článok 

II. Podmienky prijatia do zariadenia   

Rozvojový potenciál: Organizácia plánuje rozšíriť a upraviť časť zmluvy 

o poskytovaní služby v časti týkajúcej sa vzniku konfliktných situácií medzi organizáciou 

a klientom, na ktorú by sa bolo možné odvolávať v prípade vzniku konfliktných situácií.  

B.3.2. Zmluva organizácie s klientom 

Zmluva medzi sociálnym zariadením a jeho klientom sa uzatvára písomne, formou 

dohody, v ktorej sa nachádzajú: Údaje o prijímateľovi, poskytovateľa, predmet zmluvy  

poskytovanej sociálnej služby, vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby, miesto 

poskytovania sociálnej služby, čas a deň začatia poskytovania sociálnych služieb, úhrada za 

sociálnej služby, spôsoby jej určenia a platenia, práva a povinnosti zúčastnených strán, 

skončenie poskytovania sociálnych služieb, podmienky prerušenia poskytovania sociálnych 

služieb, záverečné ustanovenie. Organizácia má vytvorené vzory zmlúv podľa druhu služieb. 
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Klient neparticipuje na tvorbe zmluvy, len ak si vyslovene želá. Pred podpisom zmluvy sa 

s ňou oboznámi a má právo žiadať o jej doplnenie. Pri zmenách, ktoré je potrebné formou 

dodatkov dopĺňať, participujú  obe strany. Táto forma je otvorená a všetky prípadné návrhy 

klientov, resp. rodinných príslušníkov.  

Dokumenty: jednotlivé vzory zmlúv podľa druhu poskytovanej služby.  

Rozvojový potenciál: Aktuálna forma zmluvy je otvorená možnosti participovať obom 

stranám na jej zmenách. 

B.3.3. Poskytovanie služby klientovi a jej ukončenie  

Ak je žiadateľ prijatý do zariadenia, postup práce s klientom je v súlade s Internou 

smerniciou č. 11/2011 Sociálne služby a Domácim poriadkom. Po prijatí do zariadenia sa 

s klientom vypĺňa podrobný dotazník, je oboznámený s prislušnými dokumentami a zároveň 

podpisuje relevantné vyhlásenia. Záznamy sú súčasťou evidencie klienta.  

Dokumenty: Interná smernica č. 11/2011, Domáci poriadok 

B.3.4. Poskytovanie služieb  

Poskytovateľ je povinný poskytnúť nasledovný vecný rozsah sociálnej služby a 

vykonávať tieto činnosti: 

d) Odborné - základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby podľa prílohy č. 3, ošetrovateľská starostlivosť 

e) obslužné: - ubytovanie, upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 

a šatstva 

f) ďalšie činnosti: utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmová činnosť 

Dokumenty: Štatút n.o, VZN Mesta Fiľakovo o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby: článok III, Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- čl. II., 

III. 
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Rozvojový potenciál: Organizácia neustále hľadá spôsoby ako rozširovať svoje služby 

a poskytovať ich na kvalitnejšej a profesionálnejšej úrovni.  

B.3.5. Angažovanie klienta  

Organizácia, prostredníctvom sociálneho pracovníka informuje klienta o svojich 

možnostiach pri riešení sociálneho problému klienta. Jasne a zrozumiteľne definuje 

podmienky, za ktorých klientovi sociálnu službu poskytne. Pracovník spolu s klientom 

spracujú hypotézy vzniku sociálneho problému, naformulujú si cieľ, resp. ciele sociálnych 

služieb a dohodnú sa na spôsoboch ich naplnenia. 

Pracovník sa s klientom dohodne na forme a obsahu spolupráce, na spôsobe a miere 

účasti ostatných ľudí klientovho sociálneho systému a na forme poskytovania spätnej väzby 

jednotlivým zúčastneným. Pri akceptácii podmienok klient uzavrie ústne alebo radšej písomne 

s pracovníkom kontrakt/zmluvu. V ňom sú definované všetky vonkajšie aj vnútorné 

podmienky, za ktorých bude služba poskytovaná, sú v ňom formulované ciele a hypotézy. 

Pri napĺňaní cieľov využíva pracovník všetky jemu a klientovi dostupné formy 

a metódy sociálnej práce. Sociálny pracovník vykoná šetrenie  rodine potenciálneho klienta za 

účelom zistenia rodinnej a sociálnej anamnézy. Následne po nástupe sa s klientom vypĺňa 

dotazník, ktorý obsahuje anamnestické údaje klienta, stanovenie sociálnej diagnózy, plán 

procesu sociálnej intervencie a tiež spôsoby jej ukončenia. Na spracovanie sociálnej diagnózy 

sociálny pracovník potrebuje sociálnu anamnézu, informácie z rôznych prvkov sociálneho 

systému klienta, analýzu správania sa klienta a podobne. Plán procesu intervencie spracujú 

spoločne tak, aby poradca dokázal do maximálne možnej miery angažovať klienta do 

aktívneho riešenia svojej sociálnej situácie. Proces sa ukončuje buď splnením cieľov 

poskytnutej služby, alebo prerušením spolupráce zo strany klienta alebo distribúciou k inému 

odborníkovi. Organizácia zabezpečí celý proces distribúcie klienta inému odborníkovi 

a zaznamenáva si ho.  

Dokumenty: Ročný plán , IPRO, IS č.11/2011 

Rozvojový potenciál: Klient aktívne participuje na tvorbe plánu a jeho realizáciu 

v rámci svojich zdravotných možností. 
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B.4. Evidencia klientov a ich dokumentácia  

Organizácia má vypracovaný nezávislou firmou Bezpečnostný projekt na ochranu 

osobných údajov v informačných systémoch určených na spracúvanie informácií 

obsahujúcich osobné a chránené údaje. N.o. je držiteľom osvedčenia o ochrane osobných 

údajov a príslušní zamestnanci sú preškolení k danej problematike – sú držiteľmi osvedčenia 

o ochrane osobných údajov.    

Bezpečnostný projekt obsahuje nasledovné smernice: 

Smernica o bezpečnom riadení tretích strán, Smernica určujúca postup pri zistení 

bezpečnostného incidentu, Smernica o bezpečnom používaní externých služieb, Smernica pre 

oprávnené osoby, Smernica pre administrátora, Smernica pre zodpovednú osobu, Doložky 

k bezpečnostnom projektu na ochranu osobných údajov. 

Organizácia si vedie evidenciu klientov v osobných spisoch, aj elektronicky v 

uzavretých skriniach a v počítači na heslo. Osobné spisy klientov  sú uložené v 

uzamykateľnej skrini. Za uloženie osobných dokladov klientov v súlade so zákonom č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a s ustanovením § 94 o spracúvaní osobných 

údajov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zodpovedá sociálny pracovník. 

Zamestnanci podpisujú záväzok o zachovaní mlčanlivosti a ochrane osobných údajov klientov 

v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov s upozornením na 

vyvodenie sankcií podľa ZP a Pracovného poriadku n.o. pri porušení tohto záväzku.  

Spôsob evidencie jednotlivých klientskych prípadov je ukotvené v IS č. 11/2011 

formou:  bod 5.1, 2. Krok Osobný list klienta a Registratúrnom poriadku, ktorých obsahom je 

definovanie právomoci a zodpovednosti za tvorbu dokumentov, technická realizácia alebo aj 

konktérne údaje o vedení dokumentácie o klientovi, evidencia jednotlivých intervencií a jej 

registrácia. 

Pri prijatí je nový obyvateľ oboznámený s Domácim poriadkom a ostatnými pravidlami 

spolunažívania v soc. zariadení,  so základnými bezpečnostnými pravidlami pre  používanie 

osobného výťahu, o základných protipožiarnych opatreniach zariadenia, s izbou 

a umiestnením sociálnych zariadení, jedálne, spoločenských priestorov, o možnosti úschovy 

cenných osobných vecí,  o slobodnej voľbe lekára,  o uložení občianskeho preukazu do 
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osobného spisu, o úhrade za poskytovanú sociálnu starostlivosť, o celodennom stravovaní, 

o spôsobe značenia osobnej bielizne, vrchného ošatenia, osobných vecí. O oboznámení sú 

spracované záznamy, ktoré podpisuje sociálny pracovník a nový klient. Záznamy sú uložené 

v osobnom spise klienta. Sociálny pracovník vedie osobný spis klienta, ktorý je uložený v 

uzamykateľnej skrini. Za uloženie osobných dokladov klientov v súlade so zákonom č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a s ustanovením § 94 o spracúvaní osobných 

údajov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zodpovedá sociálny pracovník. 

Obsahuje základné identifikačné údaje klienta, jeho žiadosť o prijatie, rozhodnutie 

o odkázanosti na sociálnu službu, posudok o odkázanosti, zmluvu o poskytovaní sociálnej 

služby (vrátane doplnkov –– uložených chronologicky), darovaciu zmluvu, poučenie 

o Domácom poriadku, výmer o dôchodku (zo Sociálnej poisťovne), vrátane jeho zmien 

a doplnkov, zmluvu  o úschove (cenné veci), vyhlásenie o úschove občianskeho preukazu, 

vyhlásenie o oboznámení manipulácie s výťahom, individuálny plán rozvoja klienta, hlásenie 

o prijatí do zariadenia sociálnych služieb (pre Sociálnu poisťovňu) + žiadosť o zasielanie 

dôchodku do domova, žiadosť o hospodárenie s finančnými prostriedkami, keď požiada klient 

sám alebo požiada rodinný príslušník obyvateľa – správnosť hospodárenia s peniazmi je 

preverovaná do 5. dňa v mesiaci a 1x ročne je vykonávaná inventarizácia peňažných 

prostriedkov a zápis sa predkladá riaditeľovi n.o., z inventarizácie sú udržiavané záznamy, 

pracovníci nakladajúci s peniazmi klientov majú podpísanú hmotnú zodpovednosť (toto sa 

vykonáva len u niektorých obyvateľov). 

Sociálny pracovník vedie prehľadnú agendu obsahujúcu tieto dokumenty a záznamy: 

plná moc k preberaniu dôchodku, zrážkam úhrad za služby a výplate rozdielu, osobný list 

klienta (formulár „evidencia dovolenky“ klienta), evidenciu dovoleniek a hospitalizácií 

klientov v zdravotníckom zariadení, podklady výplatných listín klientov, výpočtové listy 

klientov, dedičské konania klientov, evidovanie žiadostí, vyradené žiadosti, individuálne 

plány rozvoja klientov.  

Dokumenty: IS č. 11/2011 formou: bod 5.1, 2. Krok Osobný list klienta a Registratúrny 

poriadok. 

Rozvojový potenciál: Organizácia vedie evidenciu a dokumentáciu klienta v printovej 

aj elektronickej podobe v súlade s Bezpečnostným projektom. 
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KVALIFIKAČNÉ A PERSONÁLNE ŠTANDARDY KVALITY 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Sociálny klient je charakteristický svojou zraniteľnosťou v oblasti komunikácie, 

dožadovania sa svojich práv, v sebapresadzovaní a podobne. O to väčší dôraz sa kladie na 

profesionálne kvality odborných pracovníkov. Personálne štandardy sa teda zameriavajú na 

odborné kompetencie jednotlivých odborných pracovníkov, ktorí s klientom pracujú. Odborné 

kompetencie sa prejavujú v oblastiach vedomostí sociálnych pracovníkov, ich skúsenosti 

a praxe,  ale aj v „mäkkých aj tvrdých“ zručnostiach.  

B.5. Personálne zabezpečenie sociálnych služieb 

História poskytovania kvalitných sociálnych služieb je pomerne krátka. Kvalifikovaný 

personál často krát chýba, pretože nároky na odborné kompetencie sú vysoké a mzdové 

ohodnotenie všeobecne v našej spoločnosti nízke.  

B.5.1. Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov  

V rámci poskytovania sociálnych služieb pracujú pracovníci rôznych profesií aj rôznej 

kvalifikácie. Významný vplyv na kvalitu poskytovania sociálnych služieb majú odborní 

pracovníci, ktorí pracujú buď na pracovné zmluvy alebo na rôzne druhy kontraktov (Dohoda 

o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej činnosti, Príkazné 

zmluvy, Mandátna zmluva a pod.). Medzi takýchto odborníkov možno počítať najmä: 

sociálnych pracovníkov, psychológov, psychiatrov, špeciálnych pedagógov, liečebných 

pedagógov, sociálnych pedagógov.  

V zariadení aktuálne pracujú na trvalý pracovný pomer dvaja sociálni pracovníci (tretie 

miesto nie je obsadené), dve zdravotné sestry a desať opatrovateľov/liek. V rámci terénnej 

opatrovateľskej služby pracuje ďalších deväť terénnych opatrovateliek. Ako externí 

pracovníci pracujú dobrovoľníci na aktivačnej činnosti (cez úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny), z toho odborní traja na pozícii opatrovatelia a jeden sociálny pracovník. 

Organizácia externe zabezpečujeme služby zmluvného praktického lekára a 1x týždenne 



  

77 

 

rehabilitačnej sestry. Spolupracujeme s odbornými lekármi – diabetológom a psychiatrom, 

ktorí zabezpečujú konzultácie a odborné prehliadky klientov.  

Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov organizácie sú:  

- sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie – odbor sociálna práca – min. I. stupeň 

- zdravotná sestra – úplne stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou a pomaturitné 

špecializované štúdium v odbore ošetrovateľstvo v komunite alebo ošetrovateľstvo 

v psychiatrii, resp. ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo do 5. 

rokov od nástupu do zamestnania.  

- opatrovateľka – základné vzdelanie a opatrovateľský kurz 

- rovnaké kvalifikačné predpoklady spĺňajú aj externí pracovníci a dobrovoľníci na 

pozícii sociálneho pracovníka a opatrovateľky. 

Dokumenty: Kvalifikačné podmienky odborných zamestnancov sú definované 

v dokumente Kompetentnosť pracovníkov a ich presná formulácia znie: Požiadavky na 

kompetentnosť pracovníkov sú vypracované v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov, zákonom. č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a nariadením č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní. Požiadavky pre jednotlivé 

profesie v organizácii sú spracované v prehľadnej tabuľke.    

Rozvojový potenciál: V prípade priaznivých ekonomických podmienok plánuje 

organizácia rozšíriť počet pracovníkov zdravotného úseku o rehabilitačnú sestru a sestru 

s PŠŠ psychiatria. Organizácia kladie dôraz na zvyšovanie kvalifikačných predpokladov 

zamestnancov, a to štúdium na vysokej škole, vzdelávacie aktivity zamerané na profesijný 

rast, Psychosociálny rozvoj, Rozvoj zručností v oblasti sociálnej práce a Komunikačných 

zručností.  



  

78 

 

B.5.2. Organizačná štruktúra  

Organizácia má stanovenú organizačnú štruktúru, v ktorej je definované aj miesto 

a pracovná náplň odborných pracovníkov. Rozsah a obsah poskytovaných služieb závisí od 

možností a schopností organizácie, ako aj od kapacity samotných odborných pracovníkov.  

Nezisková organizácia Nezábudka má od 27.11.2008, nasledovnú organizačnú 

štruktúru: 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA NEZÁBUDKA, n.o. Fiľakovo 

- popis pracovných  pozícií  

     

PREVÁDZKA ÚSEK FUNKCIA POČET 
PRACOVN

Ý 

  PRACOVNÁ POZÍCIA ZAMESTNANCOV ÚVAZOK 

 Riaditeľ Riaditeľ 1 1,0 

DD (ZPS) Sociálny úsek Sociálny pracovník - administratíva   

DSS  evidencia obyvateľov ZPS a DSS 1 1,0 

ZOS  opatrov. služba,   

     

  Sociálny pracovník - asistent,   

  ekonomické veci - kultúra, drobný 1 1,0 

  nákup, terapie   

     

  sociálny pracovník - asistent,   

  pracovná terapia, absolventská prax, 1 1,0 

  administratíva   

 Spolu  3 3,0 

 Zdravotný Hlavná sestra 1 1,0 

 Úsek Zdravotná sestra 5 4,6 
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  Zdravotný asistent 2 2,0 

  Ošetrovateľ 2 2,0 

 Spolu  10 9,6 

     

 Ekonomický Ekonóm + rozpočtovanie, zmluvy* 1 0,5 

 Úsek účtovník + projekty 1 1,0 

  Personalistika, mzdy, pošta, archív 1 1,0 

  Pokladňa, aktivačná činnosť   

 Spolu  3 2,5 

     

 Prevádzkový Správca prevádzky + majetok*  0,5 

 úsek (hospod. Upratovačka 2 2,0 

 správa) práčka - šička 1 1,0 

  vodič, kurič, údržbár, vrátnica** 3 2,5 

 Spolu  6 6,0 

     

Stravovacia  vedúca kuchyne 1 1,0 

prevádzka  kuchár 2 2,0 

  pomocný kuchár 1 1,0 

  pomocná sila 1 1,0 

  vodič, nákupca**  0,5 

 Spolu  5 5,5 

Opatrovateľská  opatrovateľka v teréne 9 8,5 

Služba Spolu  9 8,5 

Celkom   37 36,1 

 * kumulácia funkcií 

**kumulácia funkcií 
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Organizačná štruktúra organizácie pozostáva z troch prevádzok – prevádzka zariadenia 

soc. služieb (ZOS, ZPS, DSS) stravovacia prevádzka a opatrovateľská služba (terénna). 

V rámci zariadenia pre seniorov, domovu sociálnych služieb a ZOS  fungujú 4 úseky, a to 

sociálny, zdravotný, ekonomický a prevádzkový úsek. Sociálny úsek je tvorený dvomi 

sociálnymi pracovníkmi s rozdielnou pracovnou náplňou (1 pozícia nie je obsadená), ktorá 

pokrýva výkon administratívnych činností, dokumentácie a evidencie klientov, terapeutických 

činností a voľnočasových aktivít. Zdravotný úsek pozostáva z 10 pracovníkov (v súčasnosti 

už 12) – hlavná sestra, zdravotná sestra, zdravotný asistent a ošetrovateľ. Ekonomický úsek je 

tvorený ekonómom*, účtovníkom a personalistom. V rámci prevádzkového úseku pracujú 

správca*, upratovačka, práčka – šička, vodič, kurič, údržbár a vrátnik**. Samostatná 

stravovacia prevádzka pozostáva z 5 zamestnancov - vedúca kuchyne, kuchár, pomocný 

kuchár, pomocná sila a vodič nákupca**. V teréne pracuje 9 opatrovateliek.   

Súčasťou dokumentu Organizačná štruktúra je popis pracovných pozícií  v tabuľkovej 

forme so základným popisom príslušných pracovných pozícií. Každý pracovník má tiež 

vypracovanú podrobnú náplň práce v osobnom  spise, ktorá sa môže dopĺňať v závislosti od 

pridaných kompetencií. Pracovné náplne sociálnych pracovníkov sú priebežne dopĺňané, čo 

súvisí s menším počtom zamestnancov.    

B.5.2.1. Sociálny pracovník vykonáva a zodpovedá za činnosti  : 

 poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných životných situácií klienta 

v sociálnom zariadení so zámerom udržiavať duševné zdravie 

 výkazy sociálnych služieb 

 evidencia klientov a výkonov 

 spolupráca s úradmi a samosprávou 

 vedenie osobných spisov klientov 

 uzatváranie zmlúv s novými klientmi 

 skupinové a individuálne potreby klientov 
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 spolupráca s rodinnými príslušníkmi klientov 

 platby klientov za poskytované služby, styk s bankou 

 napĺňanie individuálnych potrieb klientov (nákupy, lieky a pod.) 

Každý sociálny pracovník má vypracovanú náplň práce, ktorá obsahuje konkrétne 

činnosti, ktoré vykonáva. Pri obsadenosti 2 sociálni pracovníci existuje zastupiteľnosť, čiže 

v prípade neprítomnosti jedného musí neodkladné záležitosti vybaviť druhý tak, aby to 

nepocítili klienti.     

Obsah a rozsah poskytovanej služby je definovaný v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. 

Jej obsah závisí tiež od rozsahu služieb uvedených v štatúte neziskovej organizácie, 

registračnej karty, ktorá je výpisom z registra poskytovateľov sociálnych služieb vydaných 

Banskobystrickým samosprávnym krajom a tiež prevádzkovým poriadkom neziskovej 

organizácie. Rozsah a obsah pracovnej náplne jednotlivých odborných pracovníkov je 

podmienený druhom poskytovanej sociálnej služby, kapacitou zariadenia, zastupiteľnosti 

pracovných pozícií a požadovaného stupňa vzdelania prislúchajúceho k danému pracovnému 

miestu.  

Náplň práce sociálnych pracovníkov je podrobne rozpracovaná a obsahuje jednotlivé 

body, z ktorých sú niektoré venované aj individuálnemu prístupu ku klientom, napr.: zapája 

obyvateľov do zhotovovania nástenných tabúľ, pútačov podľa ich možností, organizuje pre 

obyvateľov stretnutia pri príležitosti ich životných jubileí, pripravuje ich k aktívnej účasti na 

kultúrnych vystúpeniach, čajových odpoludniach, posedeniach a pod. 

Dokumenty: Pracovná náplň odborných pracovníkov je definovaná v Organizačnej 

štruktúre neziskovej organizácie Nezábudka, Podpisovom poriadku  IS č. 7/2009, ktorý je 

vydaný v súlade s Organizačným poriadkom. Jednotlivé pracovné pozície majú kompetencie 

v podpisovaní dokumentov, resp. zodpovedajú za určité výkony. 

Rozvojový potenciál: Nezisková organizácia pripravuje zmeny v organizačnej 

štruktúre, ktoré budú odzrkadľovať súčasne prebiehajúce zmeny v samotnej organizácii 

súvisiace s rozširovaním sociálnych služieb a zriaďovaním zdravotných služieb. Zmeny 

kvantitatívneho charakteru sa budú týkať rozširovania niektorých druhov služieb v budúcnosti 
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(prepravná služba, denné centrum...), čo si bude vyžadovať aj zvýšenie počtu pracovných  

miest. Z kvalitatívneho hľadiska bude organizácia venovať pozornosť zvyšovaniu efektívnosti 

práce na základe skvalitňovania poskytovaných služieb (rehabilitácie, ADOS). To bude mať 

vplyv aj rozvoj sociálneho úseku a možnosti obsadenia ďalších miest sociálnym 

pracovníkom v priebehu nasledujúcich 3-5 rokov. 

B.5.3. Predpoklady uchádzačov a príjem do zamestnania 

Personálne a kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov o zamestnanie má organizácia 

stanovené v dokumente Kompetentnosť pracovníkov. Nových pracovníkov prijíma 

organizácia v súlade s dokumentom Kompetentnosť pracovníkov, kde sú definované 

požiadavky na vzdelanie a prax pre jednotlivé pracovné pozície.  

B.5.3.1. Kompetentnosť pracovníkov 

Požiadavky na kompetentnosť pracovníkov sú vypracované v súlade so Zákonom 

č.448/2008, Zákonom č. 553/2003 a Nariadením č. 341/2004 v znení neskorších predpisov – 

legislatívne predpisy týkajúce sa práce vo verejnom záujme „sociálna služba“. 

P. č. Pracovná  

pozícia 

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú 

pozíciu 

vzdelanie prax Ostatné 

1 Riaditeľ n. o.  VŠ – II. stupeň 10 r. v soc. obl. 5 r. 

v riad. f. 

2 Hlavná sestra ÚSO 5 r. v odbore PŠŠ 

3 Zdravotná sestra ÚSO 3 r. PŠŠ do 5 

r. od 

nástupu 

4 Zdravotný asistent ÚSO   



  

83 

 

5 Ošetrovateľ  SV   

6 Sociálny pracovník VŠ – I. stupeň 5 r. v soc. obl. SP 

7 Sociálny pracovník AS VŠ – I. stupeň  SP 

8 Opatrovateľ  ZŠ  O 

9 Ekonóm VŠ – II. stupeň 5 r.  

10 Účtovník ÚSO 3 r.  

11 Mzdový účtovník a pokladník  ÚSO 3 r.  

12 Správca  ÚSO 3 r.  

13 Upratovačka ZŠ   

14 Práčka  ZŠ   

15 Vodič, kurič, údržbár SV 3 r. OOKP 

16 Vedúci kuchyne ÚSO 3 r. Kval. K – 

Č 

17 Kuchár  SV 3 r. Kval. K – 

Č 

18 Pomocný kuchár SV 1 r.  

19 Pomocná sila ZŠ   

20 Vodič  SV 3 r. VP, 

OOKP 

Legenda – vysvetlivky :  
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VŠ – vysoká škola, ÚSO – úplné stredné vzdelanie, SV – stredné vzdelanie, ZŠ – základná 

škola, PC – personálny počítač, VP – vodičský preukaz, SP-O –  sociálna práca – opatrovateľstvo, 

OOKP – overenie odborných kvalifikačných predpokladov  

Osobnostné predpoklady nemá organizácia definované v žiadnom dokumente. Pred 

nástupom vyžadujeme predloženie výpisu z registra trestov. Nového zamestnanca prijímame 

aj na základe referencií z predchádzajúceho zamestnania.  

Zaškoľovanie nových odborných pracovníkov v organizácii prebieha má 

štandardizovaný postup. Pri prijatí absolvuje zamestnanec vstupné školenie týkajúce sa 

BOZP. Následne je pridelený na príslušný úsek, kde sa mu venuje zamestnanec zodpovedný 

za úsek, resp. vedúci úseku počas skúšobnej doby. Ten overí, či je zamestnanec pripravený 

vykonávať prácu samostatne. Následne zamestnanec absolvuje príslušné školenia potrebné 

k výkonu jeho povolania a počas celého obdobia pracovného pomeru sa vzdeláva  v rámci 

interného vzdelávania a externého vzdelávania. Organizácia má vypracovaný plán školení. 

Dokumenty: Kompetentnosť pracovníkov, Organizačný poriadok.  

Rozvojový potenciál: V budúcnosti plánuje organizácia prijímať na pozície 

opatrovateľky len zamestnancov s už absolvovaným opatrovateľským  kurzom. Na pozíciu 

sociálny pracovník zamestnanca s minimálnou praxou 3 roky v sociálnej oblasti. Na pozície 

zdravotná sestra zamestnanca s už absolvovaným PŠŠ. 

B.5.4. Sociálni pracovníci  

Zvláštne postavenie v organizácii poskytujúcej sociálne služby majú sociálni 

pracovníci. Kladie sa dôraz na ich kvalifikáciu - vzdelanie, prax, zručnosti. Základnými 

požiadavkami na vzdelanie sociálneho pracovníka je vysokoškolské vzdelanie  – odbor 

sociálna práca.  

Organizácia momentálne pripravuje výber na obsadenie ďalšej pracovnej pozície 

sociálny pracovník. Na príprave okruhu otázok a oblastí pre výberové konanie spolupracuje 

so supervízorkou. Výberové konanie bude zamerané na monitorovanie znalostí práce 

v zariadení sociálnych služieb. Požiadavkou je príslušná kvalifikácia, t.j. VŠ I. stupňa 
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v odbore sociálna práca, 3 roky prax v sociálnom zariadení alebo sociálnej sfére, 

bezúhonnosť, samostatnosť, zdravotná spôsobilosť, znalosť práce so zákonmi, absolvovanie 

vzdelávacích kurzov v oblasti sociálnej práce a znalosť maďarčiny slovom a písmom 

(vzhľadom na klientelu).  

Dokumenty: Kompetentnosť pracovníkov, Organizačný poriadok. 

Rozvojový potenciál: Organizácia plánuje budovať organizáciu založenú na vlastných 

vybudovaných vzťahoch s rodinnými príslušníkmi a dobrovoľníkmi z občianskych združení, 

škôl, mestských organizácií, v ktorej sa budú klienti cítiť plnohodnotne a sami budú chcieť 

k týmto dobrým vzťahom prispievať. K uskutočniteľnosti tohto plánu vo veľkej miere 

prispeje zavedenie systému casemanagera. 

B.5.5. Supervízia   

Sociálne zariadenie v zmysle zákona je povinné zabezpečovať supervíziu svojim 

zamestnancom, aby tak podporovalo rozvoj ich odborných kompetencií a aby tak zabezpečilo 

ich psychohygienu. Významnou súčasťou rozvoja organizácie je supervízia v organizácii, 

ktorej vedenie udáva významnú rolu. Každoročne si organizácia vypracúva plán supervíznych 

stretnutí. Účelom supervízie je hlavne zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb 

klientom a z tohto dôvodu, organizácia zabezpečuje supervíziu zamestnancom, ktorí sú 

v priamom kontakte s klientom pri vykonávaní odborných činností podľa Zákona 448/2008 

z.z. o sociálnych službách § 84ods. 8.  

Supervízie sú aktuálne zabezpečované z prostriedkov projektu Zvýšenie kvality 

poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania 

zamestnancov a dobrovoľníkov. Pravidelne sa supervízie zúčastňujú riaditeľka, sociálni 

pracovníci, zdravotné sestry, opatrovateľky, referent personálneho a mzdového oddelenia, 

vedúca kuchyne. Supervízne stretnutia sa konajú 1 x mesačne po 8 hodín. Supervízie sa 

vykonávajú skupinovou aj individuálnou formou v počte 2 hodiny skupinovej supervízie, 6 

hodín individuálnych supervízií. Skupinovej supervízie sa zúčastňujú všetci menovaní 

zamestnanci, individuálne supervízie sa následne vykonávajú podľa potrieb jednotlivých 

zamestnancov. Supervízie sú zabezpečované jedným supervízorom organizácie. 
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Dokumenty: Organizácia zatiaľ nemá vypracovaný supervízny plán. 

Rozvojový potenciál: V spolupráci so súčasnou supervízorkou organizácia vypracuje 

plán supervízie na budúci rok s rozdelením na úseky a na časti pre manažment a ostatných 

pracovníkov. 

B.6. Pracovné podmienky sociálneho poradcu 

Organizácia je povinná vytvoriť odbornému pracovníkovi také podmienky, ktoré by 

vytvárali priaznivú atmosféru v procese práce so sociálnym klientom. 

B.6.1. Pracovné miesto  

Organizácia definuje odbornému pracovníkovi jasné požiadavky na výkon jeho práce, 

ako aj podmienky, za akých ju má vykonávať. Odborný pracovník má svoje aktivity 

formulované o.i. aj v náplni práce, ktorá je zahrnutá do celkovej štruktúry organizácie. 

Dodržiava pritom všeobecne platné právne normy, ako napríklad Zákon 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách. 

Popisy pracovných miest sú stanovené v dokumentoch Popis pracovného miesta, 

Kompetentnosť pracovníkov, Organizačný poriadok, Podpisový poriadok a  Pracovný 

poriadok. Podmienky, za ktorých má pracovník činnosť vykonávať sú definované 

v Pracovnom poriadku, Prevádzkovom poriadku a IS č. 3/2010 Smernica o poskytovaní 

osobných ochranných prostriedkov. 

Vzorový formulár Popisu pracovného miesta je rozdelený na 3 časti. Prvá – Zaradenie 

obsahuje meno, priezvisko a titul zamestnanca; útvar, pod ktorý spadá, jeho priameho 

nadriadeného, jemu podriadené miesta a úlohy pracovného miesta. Obsahom druhej časti sú 

právomoci a zodpovednosti zamestnanca. Tretia časť – Kvalifikačná karta, pozostáva 

z kvalifikačných požiadaviek a ich plnenia.  

Dokumenty: Kompetentnosť pracovníkov, Popis pracovného miesta, Organizačný 

poriadok, Podpisový poriadok, Pracovný poriadok a IS č. 3/2010 Smernica o poskytovaní 

osobných ochranných prostriedkov. 
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Rozvojový potenciál: Organizácia by v budúcnosti chcela vypracovať profesiogramy 

na jednotlivé pracovné pozície v celom zariadení. Aktuálne jej však k tomu chýba oddelenie 

ľudských zdrojov a vyškolený pracovník v tejto oblasti.  

B.6.2. Zaškolenie nového pracovníka  

Organizácia musí zabezpečiť pracovníkovi zaškolenie do požadovaných činností. 

Zvláštnu pozornosť venuje organizácia školeniu pracovníka o ochrane práv sociálnych 

klientov hlavne pri jeho nástupe do zamestnania, prípadne pri začatí vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti. Organizácia zabezpečuje vzdelávanie pre zamestnancov externou 

formou, v závislosti od ponúk vzdelávacích inštitúcií a podľa finančných a kapacitných 

možností organizácií, preferované sú akreditované kurzy.  Obsahovo sú vzdelávacie aktivity 

zamerané na oblasť poskytovaných služieb a klientskych skupín (napr. Alzheimer, 

Parkinsonova choroba, imobilita).   

Príprava pracovníkov je zabezpečovaná prostredníctvom rámcového systému 

stanoveného v dokumente Príprava pracovníkov. Novoprijatý pracovník pri nástupe do 

zamestnania prechádza úvodným školením v zmysle ustanovení Zákonníka práce o BOZP 

a PO, o základných povinnostiach pracovníka a školením o Systéme manažérstva kvality 

(SMK) spoločnosti. Školenie o BOZP a PO vykonáva „externý technik BOZP a PO“ na 

základe zmluvy, o základných povinnostiach pracovníka pracovník zodpovedný za daný úsek, 

o systéme manažérstva kvality predstaviteľ manažmentu.  Zo školení vykonáva školiteľ 

„Záznam o školení“. Záznam o školení postúpi referentovi PaM na založenie v personálnej 

agende. O potrebe prípravy pracovníkov z ponúk externých organizácií rozhoduje riaditeľ. 

V prípade, že pracovník absolvuje externé školenie, vyhotoví zamestnanec personálneho a 

mzdového oddelelenia po predložení dokladu o absolvovaní školenia „Záznam o školení“ 

a založí k ostatným záznamom o školeniach a doklad o absolvovaní školenia založí do zložky 

pracovníka v personálnej agende. Hodnotenie prípravy pracovníkov vykonáva po 3 mesiacoch 

od uskutočnenia školenia pracovník zodpovedný za úsek, v ktorom pracovník pracuje, vo 

formulári „Záznam o školení“. Záznamy o školení sú uložené u zamestnanca PaM 

v personálnej agende. 

Dokumenty:   Interná smernica IS č. 07/2011 Poskytovanie zdrojov    
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B.6.3. Profesionálny vývoj pracovníkov  

Organizácia eviduje a podporuje profesionálny vývoj svojich odborných pracovníkov, 

zabezpečením rôznych druhov vzdelávania, návštev odborných seminárov, výmenou 

skúseností v iných zariadeniami pôsobiacich v rovnakej oblasti. Organizácia podporuje  

zvyšovanie kvalifikácie a špecializácie zamestnancov úhradou nákladov na niektoré druhy 

vzdelania  (semináre), úhradou cestovných náhrad, uvoľnením zo zamestnania s náhradou 

mzdy a v rámci možností udelením odmeny.  

Kópie certifikátov a potvrdení o absolvovaní kvalifikačných aj iných (podporujúcich 

rozvoj „tvrdých“ aj „mäkkých“ zručností ) sa archivuje v súlade s internými normami na 

úseku personálneho a mzdového oddelenia. Záznam o školení obsahuje názov vzdelávacej 

aktivity, dátum jej konania, školiteľa, obsah vzdelávania, prezenčnú listinu a tiež hodnotenie 

efektívnosti vzdelávacej aktivity.  

Dokumenty: IS č. 07/2011, Plán školení na kalendárny rok (plánuje sa po jednotlivých 

úsekoch ročne a po skončení roka sa plán vyhodnocuje) 

Rozvojový potenciál: Organizácia plánuje školenia na kalendárny rok podľa 

jednotlivých úsekov a ich aktuálnych vzdelávacích potrieb.  

B.6.4. Podmienky pre výkon práce 

Organizácia vytvára optimálne podmienky pre morálny aj profesionálny výkon 

sociálnych služieb, počnúc tvorbou materiálno-technických podmienok končiac vzdelávaním 

odborných pracovníkov. Organizácia zabezpečenie vybavenie najnovšou výpočtovou 

a programovou technikou, upravuje pracovné priestory optimálnym materiálno-technickým 

vybavením a klimatizáciou. Zamestnanci majú zabezpečené stravovanie v rámci vlastnej 

organizácie. Organizácia tiež dbá na podporu sociálneho fondu a odborov. Organizácia má 

podrobne spracovanú smernicu o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov v súlade so 

zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Jeho prílohami sú 

Zoznam nebezpečenstiev, Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú OOPP, Zoznam ďalších 



  

89 

 

kritérií na výber OOPP, Zoznam poskytovaných OOPP podľa profesií a Evidenčná karta 

pridelených OOPP.  

Dokumenty: Interný predpis č. 3/2010 

Rozvojový potenciál: Súčasné spracovanie je dostačujúce pre adekvátne vykonávanie 

práce jednotlivých zamestnancov organizácie.  

B.6.5. Externí spolupracovníci  

Organizácia zamestnáva jedného externého zamestnanca na dohodu o vykonaní práce, 

ktorý zabezpečuje systémovú údržbu databáz (správca siete).  Externý pracovník nepracuje 

s klientmi, ale nezisková organizácia  má vypracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu 

osobných údajov, podľa ktorého sa riadia interní aj externí pracovníci.  

Dokumenty: IS č. 3/2010 

Rozvojový potenciál: Cieľom organizácie je spolupracovať s odborníkmi 

v zdravotníctve – s rehabilitačnou sestrou a fyzioterapeutom. V budúcnosti sa chcú zapájať do 

dní dobrovoľníctva, prípadne využívať dobrovoľníkov z radov občanov a príbuzných pri 

zabezpečovaní niektorých služieb alebo tovarov.   

B.7. Profesionálny rozvoj pracovníkov  

Kvantita aj kvalita výkonu sociálnych služieb  záleží predovšetkým na kvalifikácii 

odborných pracovníkov a ich manažmentu, na úrovni a kvalite dosiahnutého vzdelania, 

profesionálnych skúsenostiach, zručnostiach, osobnostných a morálnych vlastnostiach 

odborných pracovníkov. 

B.7.1. Komunikácia v organizácii  

Organizácia má vybudovaný systém komunikácie so svojimi pracovníkmi, objektívny 

systém hodnotenia a spätnej väzby práce odborných pracovníkov. 
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Komunikácia má podobu formálnu aj neformálnu. Formálny spôsob je využívaný pri 

organizovaní porád a pracovných stretnutí. Neformálna komunikácia sa využíva bežne podľa 

potreby, napr. pri organizovaní športových dní, kultúrno-spoločenských podujatí, spoločných 

obedov, ale aj odborných aktivít. Často je neformálny spôsob komunikácie využívaný aj pri 

riešení formálnych záležitostí organizácie, pre jej prirodzenejší a menej stresujúci priebeh.  

Komunikácia medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi v organizácii prebieha 

bežnou formou, formálne, každodenne podľa potreby. Okrem bezprostrednej komunikácie sa 

využíva aj systém písomnej, resp. elektronickej a telefonickej komunikácie v prípade, že 

niektorá strana komunikácie nie je v bezprostrednom dosahu. V organizácii sa konajú 

pravidelne pracovné porady. Organizácia má vypracovaný systém vnútroorganizačných 

smerníc.  

Kolegiálna komunikácia taktiež vzniká ako bezprostredná forma bežnej neformálnej 

komunikácie. Formálny spôsob je využívaný pri výkone práce, najmä pri odovzdávaní zmeny, 

úsekových pracovných stretnutí a poradách.  

Organizácia organizuje pre klientov rôzne podujatia, na ktorých sa zúčastňujú aj 

zamestnanci. Takýmto spôsobom sa pestuje neformálna komunikácia a vytvárajú vzťahy aj 

s ostatným personálom, pretože s klientmi pracujú nielen sociálni a zdravotní pracovníci. 

Neformálne stretnutia upevňujú v klientoch pocit istoty. Spoločenskými podujatiami bývajú 

každoročne organizované akcie Mikuláš, Vianoce, fašiangy, varenie spoločného guľášu, 

výzdoby k Mesiacu úcty k starším, Deň dobrovoľníctva a sviatky, na ktorý sú pozývané deti 

a študenti s pripraveným kultúrnym programom.    

 Rozvojový potenciál: Snahou organizácie je zriadenie výboru z radov klientov 

(vytvorenie samosprávy), ktorá sa buduje veľmi pomaly kvôli malému záujmu klientov. 

Cieľom je prenesenie časti zodpovednosti na samotných klientov. Organizácia vypracuje viac 

druhov dotazníkov, ktoré budú odzrkadľovať okruhy činností v širšom poňatí  a zároveň budú 

poukazovať na slabé, resp. silné miesta práce odborných zamestnancov. V rámci prípravy 

a spracovania novej organizačnej štruktúry pripravujú aj spracovanie personálnych 

dokumentov, naďalej pretrvávať v podporovaní ďalšieho vzdelávania zamestnancov, napr. 
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uvoľňovaním z práce pri návšteve vzdelávacích produktov. V blízkej budúcnosti tiež plánujú 

vypracovať kariérogramy odborných pracovníkov s cieľom skvalitniť odborné činnosti.  

B.7.2. Kompetencie pracovníka  

Organizácia ponecháva odbornému pracovníkovi dostatočný priestor na kreatívne 

uplatnenie sa inovatívnych prvkov v práci s klientom. Umožňuje mu prístup k informáciám 

a vybaví ho kompetenciami a potrebnými technickými pomôckami. 

Odborný pracovník v organizácii môže uplatniť inovatívne a kreatívne prístupy v práci 

s klientom na to, aby sa skvalitnili poskytované služby a to spôsobom vedenia individuálnych 

a skupinových stretnutí s klientmi. Kreatívne a invenčné prvky sú vítané pri vypracovávaní 

plánu práce pre daný úsek v súlade s potrebami a požiadavkami klientov. Inšpirácie získavajú 

zamestnanci z absolvovaných vzdelávacích aktivít, ktoré ďalej využívajú a dopĺňajú pri práci 

s klientmi. Invenčné nápady vznikajú tiež zo spoločných stretnutí pracovného tímu.  

Dokumenty: Interná smernica č. 07/2011 Poskytovanie zdrojov. 

Rozvojový potenciál: Pri stanovení cieľov kvality na rok 2013 bude pozornosť 

sústredená na dopady splnených cieľov na skvalitnenie výsledkov odborných činností. Ciele 

budú stanovované tak, aby vyjadrovali prepojenosť jednotlivých úsekov pri práci s klientom 

a znamenali posun pri dosahovaní stanovených výsledkov. 
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PREVÁDZKOVÉ ŠTANDARDY KVALITY SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB 

Prevádzkové podmienky majú vytvárať priaznivú situáciu na poskytovanie sociálnych 

služieb tak, aby sa klient aj odborní pracovníci cítili príjemne, diskrétne a bezpečne.  

B.8. Miesto a čas poskytovanej sociálnej služby  

Odborný  pracovník  k výkonu svojej práce potrebuje také priestory, ktoré vytvárajú 

dôstojné podmienky na individuálnu, resp. skupinovú prácu  s klientom. V prípade, že 

pracovník  prevažne pracuje v teréne, aj tak potrebuje priestor na spracovanie a uschovanie 

dokumentov. Toto pracovisko slúži aj ako kontaktné miesto pre sociálnych klientov a iných 

odborníkov. Priestory by mali byť bezbariérové, s hygienickými zariadeniami, čisté a 

upravené, priestranné, svetlé a s prirodzeným vetraním, izolované od vonkajších negatívnych 

vplyvov, ale zabezpečené proti napadnutiu pracovníka.  

B.8.1. Pracovisko  

Sociálni pracovníci majú k dispozícii každý samostatnú kanceláriu vybavenú 

kancelárskym nábytkom (nábytkom /stôl, stolička, skriňa, police, koberec) a potrebným 

technickým vybavením (telefón, mobil, PC s príslušenstvom, internet, tlačiareň). Rovnaké 

vybavenie miestnosti užíva aj hlavná sestra, s výnimkou klimatizácie, nakoľko táto miestnosť 

ju nepotrebuje. Spoločne majú k dispozícii WC na chodbe; chladničku, mikrovlnnú rúru, 

rýchlovarné kanvice, kávovar sú k dispozícii na sekretariáte. Zdravotný úsek má k dispozícii 

dve miestnosti štandardne vybavené kancelárskym nábytkom, IT vybavením a mobilným 

telefónom. K dispozícii sú tiež chladnička, mikrovlnná rúra, kávovarom, gaučom a skriňou na 

lieky. Miestnosti majú samostatné WC. Priestory pre terénne opatrovateľky sú vybavené 

stolom a stoličkami, skriňami, chladničkou, mikrovlnnou rúrou a umývadlom. Pre 

zamestnancov sú k dispozícii šatne v suteréne budovy so skrinkami. Zamestnanci  tu majú 

možnosť využiť samostatné sprchy a toalety.  

V zariadení pracuje externý lekár, ktorý má v priestoroch organizácie zriadenú 

ambulanciu. Vybavenie ambulancie je v súlade so zákonom, t.z. vyšetrovacie lôžko, stôl, 
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stolička, telefón, fax, PC s tlačiarňou, uzamykateľná skriňa, umývadlo, rehabilitačné lôžko 

a vybavenie pre terénnu sestru.   

Skupinové terapeutické sedeniasa uskutočňujú v spoločenskej miestnosti na prízemí 

budovy s kapacitou cca. 40 osôb. K ostatnému vybaveniu miestnosti patrí TV, knižnica, 

kreslá, stolíky a šijací stroj. K väčším priestorom organizácie patrí aj kaplnka s kapacitou 40 

osôb, v ktorej sa v intervaloch 1 krát mesačne uskutočňujú katolícke bohoslužby pre klientov 

zariadenia.  

Na individuálnu prácu s klientom nemá organizácia  vyhradenú samostatnú miestnosť, 

ale prebieha v kanceláriách sociálnych pracovníčok, nakoľko v nich pracujú sami. Kancelárie 

sú vybavené aj časťou, kde možno absolvovať terapeutické sedenie. Individuálne sedenia sa 

realizujú aj v počítačovej miestnosti určenej pre klientov.   

V prípade pracovných porád vlastných zamestnancov, prípadne spolupráce s externými 

odborníkmi slúži priestor kancelárie riaditeľky zariadenia, príp. je možné na tento účel využiť 

malú jedáleň.  

Návštevné hodiny príbuzných a rodiny klientov nie sú striktne určené. Rodinní 

príslušníci môžu vykonávať návštevy neobmedzene, s prihliadnutím na oddychový čas 

klientov. Klienti môžu spoločný čas tráviť v spoločných kuchynkách na chodbách, ktoré sú 

zariadené štandardným vybavením (stôl, stoličky, kuchynská linka, chladnička, mikrovlnná 

rúra, kávovar, rýchlovarná kanvica. Vo vestibule je tiež priestor vybavený sedačkou 

a stolíkom, na chodbách sú výklenky s kreslami, kde sa môžu klienti so svojimi návštevami 

nerušene rozprávať.  

V prípade, že pracovník pracuje v teréne, má k dispozícii služobné auto, notebook, 

terénne opatrovateľky majú služobný bicykel.  

Priestory zariadenia sú bezbariérové, čo je zabezpečené potrebným vybavením ako 

prechodové lišty, výťah, držadlá a madlá.  

Celková úžitková plocha  celého zariadenia  je 2032 m
2 

s ubytovacími možnosťami pre 

klientov v jednoposteľových (15,5 m
2
), dvojposteľových (9 až 10 2) a štvorposteľových (9,96 

m2)  izbách. Úžitkovú plochu zariadenia tvoria tiež chodby, jedáleň, kuchynky pre klientov 
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a personál, spoločenská miestnosť, vestibul a počítačová miestnosť pre klientov. Zariadenia 

má kapacitu 53 klientov, pričom na jedného klienta pripadá priestor o rozlohe 38,34 m
2.  

V celom zariadení je 22 kúpeľní zariadených sprchou, umývadlom, zrkadlom, poličkou 

na hygienické potreby, vešiakom, madlami a 33 WC. Jedno WC pripadá na 1,6 klienta a na 

jednu kúpeľňu 2,4 klienta. 

Klienti si upratujú svoje vlastné obytné miestnosti (poriadok v skriniach, utieranie 

prachu). O čistotu spoločných priestorov sa stará personál zariadenia.  

Bezpečnostné opatrenia na ochranu klienta: Každá izba klientov je vybavená 

signalizačným systémom pri každej posteli klienta, napojených  na centrálny pult, ktorá hlási 

personálu potrebu zásahu. Centrálny alarm je napojený na 3 mobilné telefóny, ktorý hlási 

v prípade narušenia bezpečnosti. Centrálny uzamykateľný systém zariadenia je napojený na 

kamery, ktoré sú umiestnené na vrátnici a zdravotnom úseku. Izby klientov sú uzamykateľné. 

Vstup do budovy je zabezpečovaný tiež vrátnikom 12 hodín denne (7:00 – 19:00 hod.) 

V ostatnom čase je budova uzamknutá.  

Bezpečnostné opatrenia máte na ochranu pracovníkov: Bezpečnosť zamestnancov je 

zabezpečovaná rovnakým spôsobom ako v prípade klientov. Zamestnanci majú k dispozícii 

svoje kľúče, mobilné a statické telefóny.  

Dokumenty: Projekt „Elektronický zámok s video systémom na zabezpečenie ochrany 

majetku zariadenia sociálnych služieb a jeho klientov“.  

Rozvojový potenciál: Udržať štandard vybavenia technikou a priestorov aspoň na 

aktuálnej úrovni. 

B.8.2. Čas 

Čas, ktorý odborný pracovník  venuje riešeniu sociálneho problému klienta závisí od 

odbornej kompetencie pracovníka a možností a schopností klienta. Pracovník však musí 

počítať s tým, že potrebuje venovať primeraný čas na: prípravu práce s klientom, na 

bezprostrednú prácu s ním, na prácu s jeho sociálnym prostredím, na spoluprácu s ostatnými 
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participujúcimi organizáciami, na spracovanie dokumentácie, na vyhodnotenie sociálneho 

prípadu.  

Sociálny pracovník pracuje počas jednej pracovnej zmeny  priemerne  s 8 klientmi 30 – 

60 minút podľa potreby a problému, ktorý s klientom rieši. V rámci individuálnych stretnutí 

sociálny pracovník rieši aktuálne problémy klientov, s ktorými sa na neho obrátia ako 

telefonáty príbuzným, platby za služby, financie, osobné potreby a problémy, písanie listov, 

čítanie korešpondencie, styk s úradmi (dane, dôchodky, poisťovne, banky, pôžičky, exekútori, 

súdy a pod.)   

Klienti v prípade potreby navštevujú externého psychiatra a psychológa, ku ktorému sú 

objednávaní na ambulantné sedenia.  

Zdravotný personál (zdravotné sestry a opatrovateľky) pracujú so všetkými klientmi 

niekoľkokrát za deň v trvaní niekoľkých minút až pol hodiny podľa charakteru okolností, čo 

vyplýva z charakteru ich práce.  

Príprava  odborného  pracovníka na prácu s klientom: Príprava sociálneho pracovníka 

je potrebná predovšetkým pred skupinovými aktivitami, doba jeho prípravy je cca 60 minút.  

Príprava súvisí s druhom pripravovanej aktivity, potrebného materiálu na terapie, 

v úprave miestnosti, rozložení stoličiek, príprave občerstvenia, naplánovaní štruktúry 

stretnutia, zachovanie kontinuity s predchádzajúcimi skupinovými sedeniami,  postupov 

krokov pri jej realizácii, vrátane ich časového trvania.  

Príprava na individuálne stretnutia s klientmi spočívajú v naplánovaní konkrétnych 

stretnutí s klientmi, obsahovej náplni sedenia a časovej štruktúre dňa, ktorá zohľadňuje 

priestor pre akútne sa vyskytujúce problémy klientov.  

Zdravotný pracovník pracuje veľakrát bez prípravy, pretože je práca si vyžaduje 

flexibilné reagovanie.   

Vedenie spisovej dokumentácie: Evidencia a dokumentácia zaberá sociálnemu 

pracovníkovi cca 1 hod. pracovného času. Spisy klientov obsahujú žiadosť klienta o sociálnu 

službu, zmluvu o poskytnutí sociálnej služby a jej dodatky, výpočtový list,  potvrdené 
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oboznámenie sa s dokumentmi zariadenia sociálnych služieb, výmer o dôchodku, informácie 

o rodinných príslušníkoch, IPRO, vyhlásenie o majetku, rodinná anamnéza a ďalšiu 

dokumentáciu, ktorá súvisí s poskytovaním sociálnej služby. Zdravotní pracovníci vedú 

spisové dokumentácie 2 krát denne v trvaní cca. 1 hodiny pri striedaní zmien.  

Dokumentácia pre iné organizácie: Odborný pracovník píše správy pre súdy, úrady 

práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnu poisťovňu, banky, samosprávny kraj, mestské 

a obecné úrady, čo mu zaberá cca. 8-10 hodín mesačného pracovného času. Zdravotný 

pracovník píše denné hlásenia, ktoré slúžia pre potreby organizácie a kontrolné úrady. Časové 

trvanie tejto dokumentácie sa hýbe v rozpätí do 60 hodín mesačne.  

Vycestovanie odborného pracovníka mimo pracoviska: Sociálni pracovníci 

vykonávajú 1 až 2 krát do mesiaca šetrenia v rodinách pred prijatím nového klienta. Šetrenie 

sa zameriava na životné podmienky potenciálneho klienta, zistenie majetkových a finančných 

pomerov, informácie o príbuzných klienta, jeho zdravotný a psychický stav, informácie 

o stotožnení sa s perspektívnym nástupom do zariadenia, jeho potreby a požiadavky, 

poskytnutie informácií o zariadení. Na mestskom úrade sú vypracúvané posudky 

a rozhodnutia o odkázanosti. Sociálni pracovníci spolupracujú tiež s mestskými a obecnými 

úradmi. Sociálni pracovníci organizácie spolupracujú so sociálnymi pracovníkom mestských 

a obecných úradov  alebo sa podieľajú na spracúvaní rôznych analýz, komunitného plánu 

a pod. Mimo pracoviska sa vykonáva tiež terénna opatrovateľská služba. 

Dokumenty: VZN Mesta Fiľakovo č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 

Rozvojový potenciál: Organizácia vypracuje presný harmonogram na prácu v zariadení 

a teréne, využívanie služobného vozidla.  

Termín: 1. polovica roku 2013 

Zároveň definuje rozdelenie kompetencií medzi oboch sociálnych pracovníkov pri 

príprave stretnutí, ktoré bude súčasťou  plánu práce na rok 2013. 

Termín: január 2013  
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B.9. Informovanosť o sociálnych službách  

Organizácia zverejňuje informácie o svojom poslaní, cieľoch a cieľových skupinách 

takým spôsobom, aby sa verejnosť vedela v tom orientovať a využívať to v prospech riešenia 

svojich sociálnych problémov.  

B.9.1. Komunikácia s verejnosťou  

Organizácia zverejňuje prostredníctvom rôznych marketingových prostriedkov ponuku 

svojich služieb tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné cieľovej skupine a jej spolupracujúcim 

odborníkom. 

Spôsob zverejňovania informácie o ponuke služieb: Informácie o službách organizácia 

zverejňuje predovšetkým na vlastnej  webovej stránke a webovej stránke mesta Fiľakovo, 

mestských a regionálnych novinách. Pre propagáciu svojich služieb využíva tiež lokálnu 

televíziu a mestský rozhlas. Letáky a informácie o ponúkaných službách sú distribuované do 

domácností občanov prostredníctvom mestských novín (distribuované bezplatne do každej 

domácnosti). Informácie o zariadení sú ponúkané tiež starostom okolitých miest a obcí.  

Súbor informácií, ktorý je všeobecne prístupný verejnosti obsahuje najmä 

informácie: o poskytovaných službách, faktúry, zmluvy, novinky, realizované podujatia, 

fotogaléria, zmeny v orgánoch, štatúte a iných dokumentoch. Informácie sú prístupné 

verejnosti na požiadanie priamo v budove n.o., alebo sú umiestnené na webovej stránke n.o. 

www.nezabudka-fi.sk. Využíva pri tom nasledovné marketingové prostriedky: články 

v novinách, relácie a prezentácie v lokálnej TV, hlásenia v mestskom rozhlase, letáky, 

pracovné stretnutia, internet, hlásenia v mestskom  a obecných úradoch, ale tiež účasťou na 

seminároch a poradách.  

Dostupnosť informácií: Klienti a ostatní odborníci sa o službách ponúkaných 

organizáciou dozvedajú prostredníctvom dôslednej propagácii v samotnom meste a okolitom 

regióne, ale tiež je organizácia oslovovaná so záujmom o ponúkanú službu aj z iných 

regiónov.  

http://www.nezabudka-fi.sk/
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B.9.1.1. Klienti 

Najčastejšie využívaným prostriedkom je osobná návšteva, sledovanie internetu, 

mestských novín, lokálnej TV, telefonickým informovaním, príp. informácie sprostredkované  

mestskými a obecnými úradmi. Nedostatkom býva obmedzený prístup potenciálnych klientov 

na internet, ako aj samotná počítačová gramotnosť potenciálnych aj aktuálnych klientov. 

B.9.1.2.  Ostatní odborníci 

pracujúci na poli služieb sa o ponuke služieb organizácie dozvedajú prostredníctvom 

webovej stránky, prípadne na rôznych spoločných seminároch či školeniach. 

B.9.1.3. Sieť spolupracujúcich profesionálov 

organizácia pri poskytovaní svojich služieb nevyužíva sieť spolupracujúcich 

profesionálov.  

B.9.1.4. WEB stránka 

obsahuje základné informácie o neziskovej organizácii, jeho poslaní a cieľoch, kontakty 

na kompetentných pracovníkov vrátane riaditeľky, fotogalériu zariadenia, fotografie akcií, 

informácie o poskytovaných službách, orgánoch organizácie, štatút, základné dokumenty, 

rozpočet, organizačný poriadok, povinné zverejňovanie, informácie o voľných pracovných 

miestach, rozširovaní služieb, úspešných projektoch. Pre uľahčenie mailovej komunikácie 

slúži „napíšte nám“.  

B.9.1.5. Informačné letáky 

obsahujú informácie o poskytovaných službách, prebiehajúcich a úspešných projektoch 

a aktivitách zariadenia.  

B.9.1.6. Informačné zdroje organizácie pre potenciálnych klientov a ich rodinných 

príslušníkov 

mestské noviny, rozhlas, internet –webová stránka neziskovej organizácie a mesta 

Fiľakovo a poskytovaním informácií priamo v organizácii alebo na mestskom úrade. 
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Dokumenty: Propagácia organizácie je zverejňovaná vyššie uvedenými spôsobmi.  

Podujatia (napr. informácie o dobrovoľníckom dni)sú po ich skončení stiahnuté z webovej 

stránky n.o.. Kópie sú uložené v materiáloch sociálnych pracovníkov.    

Rozvojový potenciál: Organizácia rozpracuje stratégiu vlastnej propagácie s využitím 

prostriedkov, ktoré sú k dispozícii ako napr. rubriky v mestských novinách, roznášanie 

letákov prostredníctvom dobrovoľníkov a pod. 

B.10. Krízové situácie 

Organizácia je pripravená pracovať aj v krízových situáciách a má na to vytvorenú 

bezpečnostnú sieť. 

B.10.1. Krízový plán  

V prípade vzniku krízovej situácie, napríklad: prechodný nedostatok pracovníkov, 

vyčerpanie finančných prostriedkov, havarijná situácia v priestoroch organizácie a podobne, 

má organizácia vypracovaný krízový plán, s ktorým sú oboznámení tak pracovníci 

organizácie, ako aj jej klienti. 

Organizácia má vypracovanú dokumentáciu na riešenie krízovej situácie. Organizácia 

má vypracovanú dokumentáciu na riešenie krízovej situácie. Smernica riadenia bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v budove domu dôchodcov – Nezábudka, n.o., Záhradnícka 2, 

Fiľakovo. 

Smernica podrobne popisuje postup pri krízových situáciách. Obsahuje rozsah platnosti, 

pojmy a skratky, základné ustanovenia, organizačné zabezpečenie, povinnosti 

a zodpovednosti organizácie v oblasti BOZP na úseku technického zabezpečenia, 

prevádzkového zabezpečenia, ekonomického zabezpečenia (plánovania), povinnosti 

zamestnancov (vedúcich, ostatných), práva zamestnancov, preventívne a ochranné služby 

(bezpečnostnotechnická služba, pracovná zdravotná služba), komisiu BOZP, školenia BOZP, 

riadenie zabezpečovania BOZP v priestoroch a pracoviskách organizácie, dokumentáciu a jej 

vedenie, postup pri vzniku pracovného úrazu, poškodenia zdravia a organizáciu prvej pomoci, 
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spôsob vykonávania odborných prehliadok a kontrolnej činnosti na úseku BOZP, spoluprácu 

pracovísk, povinnosti pri havárii, nebezpečných udalostiach a choroby z povolania.  

B.10.2. Dokumentácia o priebehu krízy a jej riešenia    

O vzniku a priebehu krízy v organizácii sa vedie dokumentácia. Za vedenie 

dokumentácie je zodpovedný externý pracovník.  

Dokumentácia obsahuje: Smernica riadenia BOZP, Zoznam profesií, tematické plány 

a časové rozvrhy školení, záznamy o vykonaných školeniach, evidencia odborných profesií, 

evidencia odborných profesií, evidencia lekárskych prehliadok, zoznam VTZ, kontrolný list, 

zoznam rizikových pracovísk, evidenčné karty nebezpečenstiev, zoznam poskytovaných 

OOPP, evidencia prac. úrazov a záznamy o registrovaných pracovných úrazoch, plán 

starostlivosti o zranených, vymenovacie dekréty zástupcov zamestnancov 

Dokumenty: Smernica riadenia BOZP. 

Rozvojový potenciál: Do budúcnosti organizácia plánuje  jedenkrát ročne preškoliť 

a zabezpečiť pre zamestnancov nácvik krízovej situácie – využitie únikových ciest, presun 

klientov odkázaných na vozík, resp. nepohyblivých  klientov. 

B.11. Zaistenie kvality 

Organizácia dbá o to, aby sa ňou poskytované sociálne služby vykonávali kvalitne. 

Spracováva pravidelné hodnotenie kvality služieb, do čoho zapája sociálnych klientov, 

pracovníkov svojej organizácie, dobrovoľníkov a supervízorov. 

B.11.1. Kontrolné a hodnotiace mechanizmy 

Organizácia kontroluje a hodnotí úroveň, obsah a rozsah sociálnych služieb, ktoré 

vykonáva odborný pracovník. Skúma, či sú tieto v súlade s verejným záujmom a či efektívne 

napĺňajú ciele sociálneho klienta. Z prípadných nezhôd vyvodzuje potrebné opatrenia 
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Pri posudzovaní úrovne, obsahu a rozsahu poskytovaných služieb organizácia využíva 

nasledovné kontrolné a hodnotiace mechanizmy: 

Kontrolným mechanizmom je akreditovaný systém manažérstva kvality EN ISO 

9001:2008/STN EN ISO 9001/, ktorý má organizácia spracovaný.  

Hodnotiacimi mechanizmami sú interné audity a audity certifikovaného orgánu.  

Monitorovanie a meranie procesov prebieha v organizácii v súlade s IS č. 8/2011 

Procesné riadenie. Hlavné procesy (poskytované sociálne služby popísané v IS č.11/2011 

Sociálne služby, IS č.12/2011 Terénne opatrovateľské služby a IS č.13/2011 Zdravotný úsek) 

monitorujem prostredníctvom :interných auditov, prieskumom spokojnosti klientov a 

záznamami o činnosti úsekov. V rámci hlavných procesov ako celok organizácia monitoruje 

podané sťažnosti a ich opodstatnenosť. Zodpovedná riaditeľka n.o. Parametrom 

monitorovania v zdravotnom úseku je dodržiavanie mesačných harmonogramov služieb 

(kúpanie, posteľná bielizeň),  90 % dodržanie mesačne podľa fyzického a zdravotného stavu 

klientov (mimoriadne situácie. Zodpovedná osoba je hlavná sestra. Sociálny úsek monitoruje 

kvalitu služieb prostredníctvom dotazníku 1x polročne. Zodpovedná osoba je sociálny 

pracovník.  

Poskytované služby organizácia monitoruje prostredníctvom nasledujúcich záznamov:  

a) ošetrovateľské  (zdravotné) činnosti: 

1. Záznam sestry o podávaní perorálnej liečby – ošetrovateľský záznam   

2. Zápis o vyprázdňovaní stolice – denný záznam v zošite   

3. Záznam o meraní krvného tlaku s vysokým krvným tlakom (denne) – zošit  

4. Záznam o meraní krvného tlaku a hmotnosti (mesačne) – zošit  

5. Predpis liekov – lieková kniha 

6. Kniha hlásení 

7. Týždenný plán kúpania obyvateľov 
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 b) opatrovateľské služby 

1. Mesačný harmonogram kúpania 

2. Mesačný harmonogram prezliekania posteľnej bielizne 

c) stravovanie 

1. „Kontrola vydávania pokrmov“ 

2. „Skladovanie potravín v suchom sklade“ 

3. „Skladovanie potravín v chladiacom zariadení“ 

 4. „zošit Vzorky (hotové jedlá)“ 

 5. „Vykonávanie dezinfekcie“ 

 6. „Vykonávanie sanitácie“ 

d) Pri úmrtí sa vykonávajú nasledovné záznamy : 

1. Zápis do formulára : Ošetrovateľský záznam 

2. Zápis do knihy hlásení 

Celkové hodnotenie poskytovaných služieb je súčasťou preskúmania systému 

manažérstva kvality manažmentom. 

N.o. sa aktívne podieľala na príprave a vypracovaní Komunitného plánu soc. služieb 

v meste Fiľakovo, ktorý je záväzným dokumentom pri zabezpečovaní soc. služieb.  

Komuntitný plán tvoria tieto časti: 

1. Analýza stavu poskytovaných soc. služieb v meste 

2. Analýza sociologických a demografických údajov v meste 

3. Analýza požiadaviek prijímateľov soc. služieb a ďalších obyvateľov na rozvoj soc. 

služieb podľa jednotlivých druhov soc. služieb 
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4. Určenie cieľov a priorít rozvoja soc. služieb v územnom obvode /na základe analýzy 

požiadaviek a reálnych možností/ 

5. Časový plán realizácie komunitného plánu soc. služieb, určenie personálnych 

podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných 

podmienok na ich realizáciu 

6. Spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu soc. služieb  

Spôsob overovania, či poskytované služby napĺňajú očakávania samotných klientov 

prebieha prostredníctvom dotazníkov, kde klienti vyjadrujú svoju spokojnosť/nespokojnosť 

s poskytovanými službami. Dotazníky sú klientmi vypĺňané pravidelne v polročných 

intervaloch.  

Nápravné opatrenia v prípade zistenia nedostatkov a nezhôd poskytovanie sociálnej 

služby sú postavené v organizácii tak, že nimi sa organizácia snaží  o zosúladenie očakávaní 

klientov a ponukou formy a obsahu poskytovaných služieb. Ide  teda  o prehodnotenie danej 

situácie – poskytovanej sociálnej služby a jej následné upravenie, doplnenie, skvalitnenie, tak 

aby boli klienti spokojní. 

Dokument: IS č. 10/2011 Riadenie nezhody, potenciálnej nezhody, nápravné 

a preventívne opatrenia, IS č. 8/2011 Procesné riadenie. 

Rozvojový potenciál: Organizovať neformálne stretnutia zamestnancov a klientov 

aspoň 1x štvrťročne – prediskutovať zmeny a ich dôsledky na život klientov, prijať návrhy od 

klientov a zamestnancov k zlepšeniu komunikácie a skvalitneniu služieb. 

B.11.2. Príprava plánov  

Organizácia monitoruje spokojnosť klientov so sociálnymi službami a výsledky analýzy 

využíva na prípravu plánov do budúcnosti. 

Výsledky monitoringu spokojnosti klientov zapracováva organizácia do svojich plánov 

činnosti, podľa nich čiastočne formulujú ciele organizácie a snažia sa prispôsobiť sa 

požiadavkám klientov. Pracovníci organizácie vnímajú svoju prácu ako službu prijímateľovi 

sociálnej služby teda odzrkadľujú  požiadavky klientov, pripomienky, zohľadňujú ich prosby 
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a žiadosti, berú ohľad na ich potreby. Potreby klientov sa premietajú do plánov a stratégií 

v zmysle vízií na nasledujúce obdobie. 

Dokument: Ciele kvality na príslušný kalendárny rok. 

Rozvojový potenciál: Využívať potenciál klientov a ich návrhy na  skvalitňovanie 

poskytovaných služieb. Budovať organizáciu na princípoch dosiahnutia spoločných cieľov – 

zamestnancov a klientov.   

B.11.3. Kontinuita práce s klientom  

Do hodnotenia kvality svojej práce zapája organizácia aj spolupracujúce inštitúcie tak, 

aby zabezpečila kontinuitu procesu práce so sociálnou klientelou. Spolupracujúce organizácie 

a odborníci participujú na starostlivosti o klienta. Organizácii veľmi záleží na odbornom 

kredite a teda aj na poskytovaní kvalitných sociálnych služieb. Z toho dôvodu má organizácia 

spracovaný aj systém manažérstva kvality ISO s pravidelnými ročnými auditmi. Na 

sledovanie a posudzovanie kvality  práce využíva dotazníky spokojnosti klientov, ktoré 

pravidelne vyhodnocujú. Hodnotiť kvalitu služieb pomáhajú aj externí supervízori 

organizácie. V tejto oblasti by privítali väčšiu spoluprácu s inými organizáciami 

a odborníkmi, čo by viedlo k ďalšiemu zlepšeniu kvality našich služieb. 

Organizácia sa snaží zabezpečiť svojim klientom odborníkov aj z iných oblastí, napr. čo 

sa týka riešenia zdravotných problémov, riešenia finančných záležitostí (zabezpečenie 

stretnutí klientov s pracovníkmi bánk), službu overenia podpisov v našich priestoroch (dovoz 

pracovníka matriky), riešenie žiadosti o splátkové kalendáre, exekučné konanie a pod. N. o. 

poskytuje poradenstvo klientom (občanom iných obcí) o možnostiach poskytovania 

sociálnych služieb a postupe pri vybavovaní záležitostí v oblasti sociálnych služieb. 

Pre zabezpečenie kontinuity profesného rastu a kvality poskytovaných služieb sú 

zamestnanci pravidelne supervidovaní (t.č. supervízie zabezpečené z projektu) a auditmi 

certifikovaného orgánu QECON, s.r.o. Banská Bystrica.  
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Dokumenty: IS č. 8/2011 Procesné riadenie, IS č. 9/2011 Riadenie dokumentácie 

a materiálov. 

Rozvojový potenciál: Zabezpečiť v budúcich rokoch supervíziu (dodávateľským 

spôsobom) zameranú na rozvoj a kvalitu jednotlivých sociálnych služieb. 

B.12. Ekonomika 

Organizácia na poskytovanie sociálnych služieb plánuje a získava finančné zdroje, 

s ktorými nakladá v zmysle platných právnych predpisov. 

B.12.1. Ročný  príjem a výdaj  

V rámci plánovania svojho ročného rozpočtu organizácia hospodári s vyrovnaným 

rozpočtom (uvádzame príkladom údaje z roka 2011) . 

Ročný príjem je percentuálne 

zložený z nasledovných 

položiek  

Platby klientov za služby / v tom aj  iné služby/ 42,7.% 

Dotácie štátu +mesta  46,6% 

Iné výnosy /projekty/+soc. podnik 7,3%  

Dary a príspevky 2,9% 

2% daň 0,4% 

 

Ročný výdaj je percentuálne 

zložený z nasledovných 

položiek  

Mzdy 38% 

Odvody 13,1% 

Materiál 18,1% 

Energie 6,4 

Ostatné služby 20% / v tom nájomné/ 

Soc. náklady 2,1% 

Ostatné náklady 3,3% 
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Okrem toho má organizácia príjmy z rôznych grantov, ktoré používa na rôzne účely, 

nielen pre potreby zariadení sociálnych služieb.  

Dokumenty: Rozpočet na príslušný kalendárny rok, Rozpočet mesta Fiľakovo. 

Rozvojový potenciál: Naďalej využívanie grantov, podávanie projektov, využívanie 

možností v rámci aktívnej politiky trhu práce. 

B.12.2. Transparentnosť využívania finančných prostriedkov 

Organizácia, ktorá prijíma finančné prostriedky z verejného sektora píše a zverejňuje 

výročnú správu aj v prípade, že jej to neukladá za povinnosť zákon. 

Organizácia využitie svojich finančných prostriedkov zverejňuje prostredníctvom:  

 Štátne prostriedky – Výročná správa za príslušný kalendárny rok /webová stránka/ 

 Sponzorské dary  – Výročná správa, Register zmlúv /webová stránka/ 

 Granty  - Výročná správa 

Organizácia zverejňuje využitie finančných prostriedkov na webovej stránke 

organizácia v podobe výročnej správy, tiež v obchodnom vestníku a na registrovanom úrade.  

Dokumenty: výročná správa za príslušný rok, verejné obstarávania uverejnené 

prostredníctvom webovej stránky n.o., rozpočet na kalendárny rok. 

Rozvojový potenciál: Rozšíriť informovanie verejnosti o organizovaných aktivitách, 

ich finančné zabezpečenie, zoznam sponzorov. 
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ZÁVEROM 

Vypracovaný materiál je jedným z výstupov projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných 

služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov 

a dobrovoľníkov“. Na tvorbe dokumentu spolupracovali pracovníci akademickej obce 

s odbornými pracovníkmi z praxe. Toto takmer ideálne spojenie dvoch zložiek by malo 

predikovať pomerne vysokú úspešnosť v dvoch oblastiach: v zavádzaní inovatívnych 

prístupov v odbornej práci s klientom  a v zvýšení kvality manažmentu sociálnej organizácie. 

Pre vykonanie štandardov kvality sociálnych služieb je potrebný dôkladný monitoring 

ako základný predpoklad pre podrobnú analýzu, kde sa zariadene poskytujúce sociálnej 

služby nachádza a vypracovanie vízie organizácie, ktorej cieľom je zosúladenie poskytovania 

sociálnych služieb s individuálnymi potrebami klientov.  

Nezisková organizácia Nezábudka aktuálne disponuje s vysoko profesionálnym 

prístupom a kvalitou poskytovaných služieb, ale tiež potenciálom pre strategický rozvoj s 

cieľom reagovať na dynamické prostredie. Vízie organizácie zohľadňujú zmeny potrieb 

klientov, ktorí využívajú sociálne služby organizácie, ich originalitu a determinanty, ale tiež 

zmeny dejúce sa vo vonkajšom prostredí. Organizácia smeruje k budovaniu partnerstiev pri 

poskytovaní sociálnych služieb na formálnej aj neformálnej rovni, čo môže výrazne prispieť k 

efektívnemu využívaniu voľných zdrojov v komunite.  
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ÚVOD 

Pri tvorbe nášho materiálu sme vychádzali z konkrétnych textov v projekte tak, ako ich 

uvádzajú samotní autori projektu , pričom sme text väčšinou parafrázovali a sumarizovali.   

Hlavným cieľom projektu bolo dosiahnuť zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

troch mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti prostredníctvom vzdelávania 

a zvýšenia odbornosti ich zamestnancov a dobrovoľníkov a to prostredníctvom : 

- zvýšenia kvalifikácie, absolvovaním 6 typov kurzov,  

- poskytovaním skupinovej supervízie, 

- formulovaním štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb a vytvorením 

systému spolupráce mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na 

základe vypracovanej stratégie. 

Základným predpokladom autorov projektu bola nasledovná hypotéza: zvýšením 

kvalifikačnej úrovne (vzdelávaním, supervíziou)  zamestnancov a dobrovoľníkov uvedených 

organizácií sa zvýši kvalita poskytovaných služieb. 

Pri prvých dvoch komponentoch projektu (vzdelávanie a supervízia) ide o prácu 

s vnútorným potenciálom pracovníkov, len u posledného (štandardy)  ide o technologické 

vytvorenie vonkajších pravidiel pôsobenia na kvalitu zvonka. Tento samotný fakt spôsobuje 

mierne problémy v identifikácii potrieb organizácie aj jej pracovníkov a klientov a následne  

voči implementácii jej aktivít.  

Cieľovú skupinu projektu tvorili zamestnanci a dobrovoľníci žiadateľa projektu, teda 

OZ Dôstojný život Lučenec  v počte 15 a 10 osôb a zamestnanci partnerov (Nezábudka, n.o. 

Fiľakovo a Betánia Kalinovo, n.o.)  v počte 20 osôb. Tri štvrtiny z celkového počtu má 

ukončené stredoškolské vzdelanie, jedna štvrtina vysokoškolské vzdelanie. 

Pre lepšie pochopenie textu a efektívnejšiu manipuláciu v praxi sme zvolili jeho pevnú 

štruktúru. Celý text je teda členený na tri okruhy: štandardy kvality procesu práce s klientom 

v sociálnych službách, kvalifikačné a personálne štandardy a prevádzkové štandardy kvality 

sociálnych služieb. Každý okruh štandardov je členený na jednotlivé rozpracované štandardy 

danej organizácie. Okrem skutočného stavu plnenia formulovaného štandardu  je vždy na jeho 
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konci aj dokument, v ktorom sa daná formulácia nachádza a rozvojový potenciál, ktorý 

naznačuje stratégiu rozvoja daných sociálnych zariadení.  
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

Nezisková organizácia Betánia Kalinovo, n. o.,  založené v zmysle zákona č. 213/1997 

Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona 

č. 35/2002 Z.z. vzniklo 18.11.2003 rozhodnutím č. OVVS/NO-26/2003 zo dňa 18.11.2003.  

Zakladatelia Betánie Kalinovo, n.o. sú: 

Diakonické združenie Betánia, Bratislava Partizánska 6 

Cirkev bratská v Slovenskej republike. 

Štatút n.o. bol schválený zakladateľmi NO.  

Adresa sídla: Hrabovo 771, 985 01 Kalinovo 

Telefón: tel.: 047 439 0691, e-mail: betania@novohrad.sk, www.betania.sk 

Poslanie a opis hlavnej činnosti si organizácia definuje nasledovne:  

Poslaním Betánie Kalinovo je diakonicko – sociálna starostlivosť v zariadení rodinného 

typu. Našou prácou chceme podporiť a udržať kvalitu života nám zverených starých 

a chorých ľudí. Berieme ohľad na životné osudy, osobnosť, osobné rozhodovanie, potreby 

a priania obyvateľov. Vnímame obyvateľov v jednote tela, duše a ducha. V atmosfére 

ochrany, dôvery a istoty chceme čo najoptimálnejšou starostlivosťou prispieť k ich 

spokojnosti.  

Pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti pracujeme na jednej strane podľa 

individuálneho, pre každého obyvateľa prispôsobeného plánu starostlivosti, na druhej strane 

podľa všeobecne uznávaných štandardov starostlivosti. Pre udržanie samostatnosti a zníženie 

závislosti podporujeme a povzbudzujeme schopnosti obyvateľa. Keďže sme presvedčení, že 

človek v rôznych životných situáciách má rozličné potreby, snažíme sa individuálne 

pristupovať k našim obyvateľom a taktiež aj individuálne napĺňať tieto potreby. 

mailto:betania@novohrad.sk
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Je pre nás dôležité chrániť a vážiť si dôstojnosť každého obyvateľa. To platí zvlášť aj 

pre naše zaobchádzanie s dezorientovanými ľuďmi a pri sprevádzaní ťažko chorých 

a zomierajúcich. 

Vedúci pracovník: Ing. Slavoj Laco, riaditeľ 

Dokumenty, v ktorých sa formulácia poslania nachádza:  

Štatút n.o., Zásady starostlivosti opatrovateľského a ošetrovateľského centra, 

propagačný materiál neziskovej organizácie, www.betania.sk. 



  

115 

 

C. ŠTANDARDY KVALITY PROCESU 

POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

C.1. Ciele a spôsoby poskytovania sociálnych služieb 

Sociálna služba je v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. odborná činnosť, obslužná činnosť 

alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu vzniku 

nepriaznivej sociálnej situácie, jej riešenie alebo zmiernenie. Majú napomôcť zachovaniu, 

obnove alebo rozvoji schopností fyzickej osoby viesť samostatný život, k zabezpečeniu 

nevyhnutných podmienok na uspokojovane životných potrieb fyzickej osoby, riešenie 

krízovej sociálnej situácie osoby alebo jej rodiny a v konečnom dôsledku majú pôsobiť ako 

prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

C.1.1. Ciele a program zariadení, poskytujúcich sociálne služby: 

C.1.1.1. V zariadení pre seniorov  

sa v zmysle tohto zákona podľa § 35 poskytuje sociálna služba osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo potrebuje poskytovanie 

tejto služby z iných vážnych dôvodov. Klientom zariadenia sa poskytuje pomoc pri 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 

ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí ako aj 

realizáciu záujmovej činnosti. Služba je klientom poskytovaná pobytovou formou.  

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta 37.1./5 na prevádzkovanie 

Zariadenia pre seniorov – výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Banskobystrického kraja so začatím poskytovania sociálnej služby 15.03.2012 na dobu 

neurčitú 
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C.1.1.2. V domove sociálnych služieb  

v zmysle  tohto zákona sa podľa §38 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzickej 

osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. 

Okrem toho je súčasťou poskytovaných služieb sociálne poradenstvo a rehabilitácia, 

ošetrovateľská starostlivosť, poskytovanie ubytovania a stravy, upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva.  Domov sociálnych služieb zabezpečuje svojim klientom tiež 

pracovnú terapiu a záujmovú činnosť a vytvára podmienky pre vzdelávanie a úschovu 

cenných vecí.  

Dokumenty, v ktorých sú ciele uvedené: Registračná karta 37.1./5 na prevádzkovanie 

Zariadenia pre seniorov – výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Banskobystrického kraja so začatím poskytovania sociálnej služby 1.1.2004 na dobu neurčitú. 

C.1.2. Klienti zariadení sociálnych služieb  

C.1.2.1. Klient zariadenia pre seniorov  

je v zmysle zákona človek, ktorý je plnoletou fyzickou osobou odkázanou na pomoc 

inej fyzickej osoby a fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a stupeň jeho odkázanosti 

je najmenej IV.  

Zmluva o poskytovaní sociálnej služieb, môže byť ukončená ukončením trvania 

zmluvy, opakovaným nedodržiavaním Domáceho poriadku, neplatením za poskytované 

služby alebo vypovedaním zmluvy zo strany prijímateľa bez udania dôvodu- všetko v zmysle 

zmluvy o poskytnutí služby.  

Aktuálna kapacita zariadenia pre seniorov je 9 miest. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky prijatia do zariadenia: Zmluva o poskytovaní 

sociálnych služieb, Domáci poriadok. 
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C.1.2.2. Klient domova sociálnych služieb  

je v zmysle zákona človek, ktorý je plnoletou fyzickou osobou odkázanou na pomoc 

inej fyzickej osoby a fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a stupeň jeho odkázanosti 

je najmenej podľa § 38 najmenej stupeň V podľa prílohy č.3. 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služieb, môže byť ukončená ukončením trvania 

zmluvy, opakovaným nedodržiavaním Domáceho poriadku, neplatením za poskytované 

služby- v zmysle zmluvy o poskytnutí služby. 

Aktuálna kapacita zariadenia pre seniorov je 20 miest. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky prijatia do zariadenia: Zmluva o poskytovaní 

sociálnych služieb, Domáci poriadok. 

C.1.3. Ochrana klientov pred zneužitím  

Sociálne zariadenia ručia klientovi ochranu jeho ľudských práv. Na jeho právnu  aj 

morálnu ochranu má organizácia zakotvené pravidlá, ktoré sú formalizované v dvoch 

dokumentoch: Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb a Zásadách starostlivosti 

v opatrovateľskom a ošetrovateľskom centre.  

Dokumenty, v ktorých sú podmienky právnej aj morálnej ochrany klienta: Zmluva o 

poskytovaní, str. 2 bod V. -  Práva a povinnosti zúčastnených strán,. 

C.1.4. Nárok klienta na odborný a kompetentný prístup  

V zariadeniach sociálnych služieb pracujú jeden sociálny pracovník a jeden pracovník 

pre sociálnu rehabilitáciu, ktorí majú s organizáciou uzavretú pracovnú zmluvu a to 

nasledovne:  

Jeden sociálny pracovník s pracovným úväzkom 40 hod/týždenne, ktorý v rámci 

organizačnej štruktúry podlieha  priamo riaditeľovi zariadenia. Má ukončené vzdelania Bc. 

v odbore sociálna práca a Mgr. v odbore sociálna pedagogika. 
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Jeden pracovník pre sociálnu rehabilitáciu s pracovným úväzkom na 20 hod. týždenne, 

ktorý v rámci organizačnej štruktúry podlieha sociálnemu pracovníkovi, ktorý má ukončené 

gymnázium a kurz: inštruktor sociálnej rehabilitácie. 

Pracovná náplň sociálneho pracovníka je:  

- komunikácia so záujemcami o umiestnenie do zariadenia 

- prijímanie a evidencia žiadostí 

- návštevy rodín záujemcov v sprievode vedúcej sestry 

- je členom prijímacej komisie  

- zabezpečenie prác spojených s prijatím, prepustením, príp. úmrtím klienta 

- pomoc pri adaptácii nových obyvateľov 

- vedenie aktivít klientov spolu s pracovníkom pre sociálnu rehabilitáciu 

- poskytovanie sociálneho poradenstva 

- zostavovanie ISP v spolupráci s ďalšími pracovníkmi 

- zabezpečenie kultúrnych činností zariadenia 

- zabezpečenie úschovy cenných vecí a zabezpečenie osobných vecí pre klientov, ktorí 

to potrebujú 

- zabezpečenie kaderníckych, pedikérskych, príp. iných služieb pre klientov  

Pracovná náplň pracovníka pre inštruktora sociálnej rehabilitácie je:  

 podporuje samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť  osoby, rozvojom a nácvikom 

zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a 

pri základných sociálnych aktivitách, 

 vedie osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíja jej schopnosti a 

zručnosti, 

  nácvik priestorovej orientácie, nácvik používania pomôcok,   

 cvičenie pamäti (rôzne hry, zúčastňovanie sa na pravidelnom dennom režime, práca 

so spomienkami a pod), 

 telesné cvičenia, okrem odbornej rehabilitácie  

 používanie jednoduchých pomôcok na zapamätávanie  
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 voľno- časové aktivity ako sú napríklad spoločenské podujatia, hudobné aktivity a 

pod. 

Dokumenty, v ktorých sú podmienky uzatvorenia pracovného alebo obdobného 

pomeru: Pracovné zmluvy, náplne práce. 

C.2. Ochrana práv užívateľov sociálnych služieb 

Organizácia je povinná rešpektovať základné ľudské práva svojich klientov. Sociálni 

klienti sú odkázaní na pomoc iných, čo ich v spoločnosti znevýhodňuje. Organizácia je 

povinná pracovať pre svojich klientov v zmysle inkluzívnych princípov rozvinutej 

demokratickej spoločnosti.  

C.2.1. Ochrana ľudských práv klienta  

Organizácia zatiaľ nemá formálne ošetrené vo svojich interných pravidlách konkrétne  

situácie, pri ktorých by mohlo dôjsť k zneužitiu klienta ani spracované postupy na riešenie 

situácie konfliktov záujmov klienta a záujmov  organizácie.  

C.2.2. Pravidlá na elimináciu a nápravu porušovania práv klienta  

Organizácia monitoruje spokojnosť klientov s poskytovanými službami  

prostredníctvom vyplneného dotazníka , resp. prostredníctvom podania sťažnosť klienta, ktorá 

sa podáva  poverenej osobe, najčastejšie sociálnemu pracovníkov, alebo inej osobe na to 

poverenej a navrhnú sa nápravné opatrenia.  

C.2.3. Konflikt záujmov organizácie a klienta  

Organizácia zatiaľ nemá definované situácie, pri ktorých môže dôjsť ku konfliktu 

záujmov organizácie so záujmami klientov. Sťažnosť klienta prešetruje riaditeľ v prípade  

domáhania sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich 

porušeniu alebo k ohrozeniu alebo ak klient upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na 

porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah riaditeľa organizácie.  
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C.3. Práca s klientom počas užívania sociálnej služby 

Pred uzavretím kontraktu, organizácia oboznámi klienta so všetkými podmienkami 

poskytnutia sociálnej služby. Sociálny pracovník zisťuje očakávania klienta, spolu formulujú 

pracovné hypotézy a ciele. Spoločne sa dohodnú aj na formách a metódach práce v sociálnych 

službách, na priebehu procesu užívania sociálnej služby a spôsobe jeho ukončenia. 

C.3.1. Podmienky prijatia do poskytovanej služby 

Organizácia má vypracované podmienky prijatia klienta do svojich sociálnych služieb. 

Podmienky prijatia do zariadenia sú spracované  v Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb 

a v Domácom poriadku. 

Organizácia môže odmietnuť klienta, pretože nemá dostatočnú kapacitu na kvalitné 

spracovanie jeho problému, resp. klient nepatrí do klientskej cieľovej skupiny organizácie. 

V tom prípade ho sociálny pracovník  odporučí k  organizácii, ktorá je orientovaná na riešenie 

jeho situácie a pomôže sa mu na ňu nakontaktovať.  

Dokumenty, v ktorých sú podmienky uvedené: Zmluva s klientom o poskytovaní 

sociálnej služby, Čl. VII. – Práva a povinnosti zúčastnených strán a Domáci poriadok, Článok 

II. Podmienky prijatia do zariadenia.   

C.3.2. Zmluva organizácie s klientom 

Zmluva medzi sociálnym zariadením a jeho klientom sa uzatvára písomne, v ktorej sa 

nachádzajú: Údaje o  poskytovateľovi, prijímateľovi,, predmet zmluvy, forma a rozsah druh 

poskytovanej sociálnej služby, čas a miesto, cena a spôsob úhrady, práva a povinnosti 

zúčastnených strán, podmienky prerušenia poskytovania soc. služieb, skončenie poskytovania 

služieb. Klient neparticipuje na tvorbe zmluvy.  Pred podpisom zmluvy sa s ňou oboznámi a 

po dohode ju môže pozmeniť prípadne doplniť. 

Dokumenty: Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb. 
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C.3.3. Poskytovanie služby klientovi a jej ukončenie  

Ak je žiadateľ prijatý do zariadenia, postup práce s klientom je v súlade s Internou 

smernicou č. 11/2011 Sociálne služby a Domácim poriadkom. 

Dokumenty: Zásady starostlivosti v OOC a Domáci poriadok. 

C.3.4. Poskytovanie služieb  

C.3.5. Poskytovateľ je povinný poskytnúť nasledovný vecný rozsah 

sociálnej služby a vykonávať tieto činnosti 

a) odborné: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

základné sociálne poradenstvo,  sociálna rehabilitácia,  ošetrovateľská starostlivosť 

b) obslužné: - ubytovanie , upratovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 

a šatstva  

c) ďalšie činnosti: utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmová  činnosť, 

duchovnú starostlivosť  

Dokumenty: Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, Zásady starostlivosti v OOC. 

C.3.6. Angažovanie klienta  

Organizácia, prostredníctvom sociálneho pracovníka  informuje klienta o svojich 

možnostiach pri riešení sociálneho problému klienta. Jasne a zrozumiteľne definuje 

podmienky, za ktorých klientovi sociálnu službu poskytne. Pracovník spolu s klientom 

spracujú hypotézy vzniku sociálneho problému, naformulujú si cieľ, resp. ciele sociálnych 

služieb a dohodnú sa na spôsoboch ich naplnenia. 

Pracovník sa s klientom dohodne na forme a obsahu spolupráce, na spôsobe a miere účasti 

ostatných ľudí klientovho sociálneho systému a na forme poskytovania spätnej väzby 

jednotlivým zúčastneným. 



  

122 

 

Pri akceptácii podmienok klient uzavrie ústne alebo radšej písomne s pracovníkom 

kontrakt/zmluvu. V ňom sú definované všetky vonkajšie aj vnútorné podmienky, za ktorých 

bude služba poskytovaná, sú v ňom formulované ciele a hypotézy. 

Pri napĺňaní cieľov využíva pracovník všetky jemu a klientovi dostupné formy 

a metódy sociálnej práce. 

V procese práce si sociálny pracovník spolu s klientom spracujú sociálnu diagnózu, 

vypracujú plán procesu sociálnej intervencie a dohodnú sa aj na spôsobe jeho ukončenia. Na 

spracovanie sociálnej diagnózy sociálny pracovník potrebuje sociálnu anamnézu, informácie z 

rôznych prvkov sociálneho systému klienta, analýzu správania sa klienta a podobne. Plán 

procesu intervencie spracujú spoločne tak, aby poradca dokázal do maximálne možnej miery 

angažovať klienta do aktívneho riešenia svojej sociálnej situácie. Proces sa ukončuje buď 

splnením cieľov poskytnutej služby, alebo prerušením spolupráce zo strany klienta alebo 

distribúciou k inému odborníkovi. Organizácia zabezpečí celý proces distribúcie klienta 

inému odborníkovi a zaznamenáva si ho. Sociálna pracovníčka spolu s klientom spracúva 

Individuálny rozvojový plán osobnosti. Podieľajú sa na ňom: inštruktorka sociálnej 

rehabilitácie, vedúca sestra, príp. rehabilitačná pracovníčka. Každého pol roka sa 

prehodnocuje. 

Dokumenty: organizácia zatiaľ nemá spôsob participácie klienta na procese 

poskytovania služieb v žiadnom dokumente 

C.4. Evidencia klientov a ich dokumentácia  

Organizácia spracováva a uschováva dokumentáciu jednotlivých prípadov, ktoré sa 

v nej riešia. Organizácia je povinná vytvárať také podmienky spracovania osobných údajov, 

aby nedošlo k ich zneužitiu a aby zodpovedali aktuálnym právnym normám.  

Organizácia si vedie evidenciu klientov v osobných spisoch v uzamykateľnej skrini. 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a posudok o odkázanosti sú  uložené v uzamykateľnej 

skrini, rovnako ako zdravotná dokumentácia, ktorú vedie lekár a evidenciu ošetrovateľskej 

starostlivosti zdravotná sestra. Dotazníky a individuálne rozvojové plány vedie sociálna 

pracovníčka a sú v uzamykateľnej skrini kancelárie soc. pracovníčky. 
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Osobné spisy  po ukončení poskytovania soc. služby archivujeme podľa registratúrneho 

poriadku  20 rokov. 

Zamestnanci podpisujú záväzok o zachovaní mlčanlivosti a ochrane osobných údajov 

klientov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý je súčasťou 

pracovnej náplne.   

Dokumenty: 

Klienti organizácie majú nasledovnú dokumentáciu: 

1. Spis klienta – nachádza sa v ňom: žiadosť do sociálneho zariadenia, žiadosť o 

posúdenie odkázanosti na soc. službu, posudok o odkázanosti na sociálnu službu, 

rozhodnutie o odkázanosti, rozhodnutie zo sociálnej poisťovni o dôchodku a Zmluvu 

o poskytovaní sociálnej služby  - nachádza sa v kancelárii u riaditeľa v 

uzamykateľnej skrini 

2. Dotazníky a Individuálne rozvojové plány osobnosti – vedie sociálna pracovníčka, 

nachádza sa v kancelárii v uzamykateľnej skrini 

3. Zdravotnú dokumentáciu – zdravotnú dokumentáciu vedie lekár a evidenciu 

ošetrovateľskej starostlivosti vedie zdravotná sestra – nachádza v uzamykateľnej 

skrini v sesterskej miestnosti spolu s občianskym preukazom a kartičkou poistenca. 
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KVALIFIKAČNÉ A PERSONÁLNE ŠTANDARDY KVALITY 

 SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Sociálny klient je charakteristický svojou zraniteľnosťou v oblasti komunikácie, 

dožadovania sa svojich práv, v sebapresadzovaní a podobne. O to väčší dôraz sa kladie na 

profesionálne kvality odborných pracovníkov. Personálne štandardy sa teda zameriavajú na 

odborné kompetencie jednotlivých odborných pracovníkov, ktorí s klientom pracujú. Odborné 

kompetencie sa prejavujú v oblastiach vedomostí sociálnych pracovníkov, ich skúsenosti 

a praxe,  ale aj v „mäkkých aj tvrdých“ zručnostiach.  

C.5. Personálne zabezpečenie sociálnych služieb 

História poskytovania kvalitných sociálnych služieb je pomerne krátka. Kvalifikovaný 

personál častokrát chýba, pretože nároky na odborné kompetencie sú vysoké a mzdové 

ohodnotenie všeobecne v našej spoločnosti nízke.  

C.5.1. Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov  

V rámci poskytovania sociálnych služieb pracujú pracovníci rôznych profesií aj rôznej 

kvalifikácie. Významný vplyv na kvalitu poskytovania sociálnych služieb majú odborní 

pracovníci, ktorí pracujú buď na pracovné zmluvy alebo na rôzne druhy kontraktov (Dohoda 

o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej činnosti, Príkazné 

zmluvy, Mandátna zmluva a pod.). Medzi takýchto odborníkov možno počítať najmä: 

sociálnych pracovníkov, psychológov, psychiatrov, špeciálnych pedagógov, liečebných 

pedagógov, sociálnych pedagógov.  

V zariadení aktuálne pracujú jeden sociálny pracovník, jeden sociálny pracovník pre 

sociálnu rehabilitáciu (0,5 úväzok), jedna pracovníčka pre fyzioterapia, (0,5 úväzok), päť 

zdravotných sestier a sedem opatrovateliek, jedna sanitárka. Organizácia nemá žiadneho 

externého pracovníka. Klienti, ktorí to potrebujú, chodia k svojmu psychiatrovi. 

Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov organizácie sú:  
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 sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie – min. I. stupeň - v odbore sociálna 

práca alebo sociálna pedagogika 

 sociálny pracovník pre sociálnu rehabititáciu - stredoškolské vzdelanie s maturitou a 

kurz ištruktor sociálnej rehabilitácie 

 fyzioterapeut – VŠ – 2 stupeň – odbor fyzioterapia 

 zdravotná sestra – stredná zdravotná škola 

 opatrovateľka – stredoškolské vzdelanie a opatrovateľský kurz (min 220 hod.) 

Dokumenty: Kvalifikačné podmienky odborných zamestnancov sú definované 

v dokumente Kompetentnosť pracovníkov a ich presná formulácia znie: Požiadavky na 

kompetentnosť pracovníkov sú vypracované v súlade so zákonom č. 448/2008 § 84 o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Rozvojový potenciál: Organizácia neplánuje zvyšovať kapacity pracovníkov. 

Zdravotné sestry si priebežne dopĺňajú špecializáciu v odbore – zdravotná sestra v komunite. 

Sociálna pracovníčka a opatrovateľky  kurz: vládanie záťažových situácií pri práci s klientom.  

Zmena nastane až uskutočnením plánovaného rozšírenia služieb organizácie pre postihnutých 

Alzheimerovým ochorením. 

C.5.2. Organizačná štruktúra  

Organizácia má stanovenú organizačnú štruktúru, v ktorej je definované aj miesto 

a pracovná náplň odborných pracovníkov. Rozsah a obsah poskytovaných služieb závisí od 

možností a schopností organizácie, ako aj od kapacity samotných odborných pracovníkov.  

Nezisková organizácia Betánia Kalinovo a má od 1.1.2004, nasledovnú organizačnú 

štruktúru: 

Organizačná štruktúra organizácie pozostáva z dvoch prevádzok – prevádzka zariadenia 

pre seniorov, domova sociálnych služieb. V rámci zariadenia pre seniorov a domova 

sociálnych služieb  fungujú 3 úseky, a to: sociálny, zdravotný, prevádzkovo-ekonomický 

úsek.  
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Sociálny úsek je tvorený dvoma sociálnymi pracovníkmi s rozdielnou pracovnou 

náplňou, ktorá pokrýva výkon administratívnych činností, dokumentácie a evidencie klientov, 

terapeutických činností a voľnočasových aktivít.  

Zdravotný úsek pozostáva z 13. pracovníkov – hlavná sestra, 4 zdravotné sestry, 1 

fyzioterapeutka a 7 opatrovateliek.  

Prevádzkovo-ekonomický úsek, tvorený ekonómom, účtovníkom a personalistom. 

V rámci tohto úseku pracuje údržbár, upratovačka, sanitárka, práčka – šička. Pod tento úsek 

spadá aj stravovacia prevádzka pozostáva z hlavného kuchára, kuchárky a pomocnej 

pracovníčky v kuchyni. (kumulácia funkcií). 

Súčasťou dokumentu Organizačná štruktúra je popis pracovných pozícií  v tabuľkovej 

forme so základným popisom príslušných pracovných pozícií. Každý pracovník má tiež 

vypracovanú podrobnú náplň práce v osobnom  spise, ktorá sa môže dopĺňať v závislosti od 

pridaných kompetencií. Pracovné náplne sociálnych pracovníkov sú priebežne dopĺňané, čo 

súvisí s menším počtom zamestnancov.   

Pracovná náplň sociálneho pracovníka je:  

- komunikácia so záujemcami o umiestnenie do zariadenia 

- prijímanie a evidencia žiadostí 

- návštevy rodín záujemcov v sprievode vedúcej sestry 

- je členom prijímacej komisie  

- zabezpečenie prác spojených s prijatím, prepustením, príp. úmrtím klienta 

- pomoc pri adaptácii nových obyvateľov 

- vedenie aktivít klientov spolu s pracovníkom pre sociálnu rehabilitáciu 

- poskytovanie sociálneho poradenstva 

- zostavovanie ISP v spolupráci s ďalšími pracovníkmi 

- zabezpečenie kultúrnych činností zariadenia 

- zabezpečenie úschovy cenných vecí a zabezpečenie osobných vecí pre klientov, ktorí 

to potrebujú 

- zabezpečenie kaderníckych, pedikúrskych, príp. iných služieb pre klientov  
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Pracovná náplň  inštruktora sociálnej rehabilitácie je:  

- podporuje samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť osoby, rozvojom a nácvikom 

zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a 

pri základných sociálnych aktivitách, 

- vedie osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíja jej schopnosti a 

zručnosti, 

-  nácvik priestorovej orientácie, nácvik používania pomôcok,   

- cvičenie pamäti (rôzne hry, zúčastňovanie sa na pravidelnom dennom režime, práca 

so spomienkami a pod), 

- telesné cvičenia, okrem odbornej rehabilitácie  

- používanie jednoduchých pomôcok na zapamätávanie  

- voľnočasové aktivity ako sú napríklad spoločenské podujatia, hudobné aktivity a 

pod. 

Obsah a rozsah poskytovanej služby je definovaný v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. 

Jej obsah závisí od typu poskytovanej služby a dohody s klientom, ale tiež od kapacitných 

personálnych a finančných možností organizácie. 

Dokumenty: Pracovná náplň odborných pracovníkov je definovaná “pracovnej 

náplni”, ktorá je súčasť pracovnej zmluvy s pracovníkmi. Obsah a kapacitné možnosti 

poskytovanej služby sú definované v zákone o sociálnych službách, zmluvách s klientmi a 

karte poskytovateľa sociálnych služieb.  

Rozvojový potenciál: Organizácia momentálne nepripravuje zmeny. 

C.5.3. Predpoklady uchádzačov a príjem do zamestnania 

Personálne a kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov o zamestnanie nemá organizácia 

stanovené, ale od pracovníkov vyžaduje flexibilitu, schopnosť zná šať stresové situácie , 

empatiu, schopnosť pracovať v kolektíve, pracovať na nočných a denných zmenách. 

Kvalifikačné predpoklady uchádzača na pozíciu sociálneho pracovníka vyplývajú zo zákona o 

sociálnych službách.  Pracovníci, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v organizácii  by mali mať 

VŠ, doplnkové kurzy a školenia. 
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Zaškoľovanie nových odborných pracovníkov v organizácii prebieha prostredníctvom 

dobrovoľníckej práce pred nástupom do zamestnania v dohodnutom rozsahu. Jeden mesiac po 

nástupe do zamestnania prebieha zaškoľovanie novoprijatého zamestnanca pracovníkom, 

ktorý túto prácu vykonáva. Overovanie prebieha formou verbálnej spätnej väzby a 

verifikáciou porozumenia očakávaných pracovných úkonov.  

Výber sa vždy realizuje formou posúdenia jeho žiadosti o zamestnanie a v jeho 

životopise akceptujeme: vzdelanie, kurzy, prax. Realizujeme s ním pohovor a vyskúšajú si 

dobrovoľnícku prácu. 

Dokumenty: Pracovná náplň zamestnanca.  

C.5.4. Sociálni pracovníci  

Zvláštne postavenie v organizácii poskytujúcej sociálne služby majú sociálni 

pracovníci. Kladie sa dôraz na ich kvalifikáciu - vzdelanie, prax, zručnosti. Základnými 

požiadavkami na vzdelanie sociálneho pracovníka je vysokoškolské vzdelanie – odbor 

sociálna práca. Organizácia primárne nevyžaduje  prax, ale je vítaná prax a skúsenosti z tohto 

typu práce s klientom, pretože sa rýchlejšie dokážu zapracovať. 

 Medzi osobité požiadavky organizácie patrí praktická zručnosť pri práci s klientom, 

osobnostná zrelosť a ovládanie PC. Organizácia uprednostňuje uchádzačov s praxou a s 

kladnými referenciami 

Dokumenty: Náplň práce, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy sociálneho pracovníka. 

C.5.5. Supervízia   

Sociálne zariadenie v zmysle zákona je povinné zabezpečovať supervíziu svojim 

zamestnancom, aby tak podporovalo rozvoj ich odborných kompetencií a aby tak zabezpečilo 

ich psychohygienu. Významnou súčasťou rozvoja organizácie je supervízia v organizácii, 

ktorej vedenie udáva významnú rolu. Každoročne si organizácia vypracúva plán supervíznych 

stretnutí. Účelom supervízie je hlavne zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb 

klientom a z tohto dôvodu, organizácia zabezpečuje supervíziu zamestnancom, ktorí sú 
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v priamom kontakte s klientom pri vykonávaní odborných činností podľa Zákona 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách § 84ods. 8.  

Supervízie sú aktuálne zabezpečované vybraným supervízorom, ktorá sa koná vo 

frekvencii 1 krát mesačne po 8 hodín. Individuálne a skupinové supervízie sú v pomere 1:1, 

vždy obe formy, externý supervízor dochádza 1x mesačne. Supervízií sa zúčastňujú: sociálna 

pracovníčka, vedúca sestra, zmenová sestra, 4 opatrovateľky, riaditeľ. 

Dokumenty: Organizácia zatiaľ nemá vypracovaný supervízny plán  

Rozvojový potenciál: Závisí to od financií (rozsah, frekvencia ...), ktoré bude mať 

organizácia k dispozícii na zabezpečenie supervízií svojich zamestnancov.  

C.6. Pracovné podmienky sociálneho poradcu 

Organizácia je povinná vytvoriť odbornému pracovníkovi také podmienky, ktoré by 

vytvárali priaznivú atmosféru v procese práce so sociálnym klientom. 

C.6.1. Pracovné miesto  

Organizácia definuje odbornému pracovníkovi jasné požiadavky na výkon jeho práce, 

ako aj podmienky, za akých ju má vykonávať. Odborný pracovník  má svoje aktivity 

formulované o.i. aj v náplni práce, ktorá je zahrnutá do celkovej štruktúry organizácie. 

Dodržiava pritom všeobecne platné právne normy, ako napríklad Zákon 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách. 

Dokumenty: Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, V 

pracovnej zmluve a detailne definované sú v náplni práce, ktorá je súčasťou zmluvy. 

C.6.2. Zaškolenie nového pracovníka  

Organizácia musí zabezpečiť pracovníkovi zaškolenie do požadovaných činností. 

Zvláštnu pozornosť venuje organizácia školeniu pracovníka o ochrane práv sociálnych 

klientov hlavne pri jeho nástupe do zamestnania, prípadne pri začatí vykonávania 
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dobrovoľníckej činnosti. Organizácia zabezpečuje vzdelávanie pre zamestnancov externou 

formou, v závislosti od ponúk vzdelávacích inštitúcií a podľa finančných a kapacitných 

možností organizácií, preferované sú akreditované kurzy.  Obsahovo sú vzdelávacie aktivity 

zamerané na oblasť poskytovaných služieb a klientskych skupín (napr. Alzheimer, 

Parkinsonova choroba, imobilita). Novonastúpených pracovníkov organizácia zaškolí. 

O ochrane práv klienta hovorí s novonastúpeným zamestnancom hneď po jeho prijatí, pričom 

sa odvoláva sa na dodržiavanie  etického kódexu. 

Dokumenty:  Výročná správa. 

Rozvojový potenciál: Rozvojové možnosti organizácie závisia od zmluvy, príp. výšky 

finančného príspevku z VÚC (predpokladaný termín uzavretia zmluvy - február 2013). Od 

výšky finančného príspevku sa odvíjajú aj počet klientov, pre ktorých bude organizácia 

schopná zabezpečovať služby v plnom rozsahu a kvalite. Novoprijatých zamestnancov 

zaškoľuje vedúca sestra v rámci pracovného času. Ďalšie vzdelávacie možnosti zamestnancov 

závisia od aktuálnych možností a ponúk pre školenia, kurzy, semináre aj zahraničné návštevy. 

C.6.3. Profesionálny vývoj pracovníkov  

Organizácia eviduje a podporuje profesionálny vývoj svojich odborných pracovníkov, 

zabezpečením rôznych druhov vzdelávania, návštev odborných seminárov, výmenou 

skúseností v iných zariadeniami pôsobiacich v rovnakej oblasti. Organizácia podporuje  

zvyšovanie kvalifikácie a špecializácie zamestnancov úhradou nákladov na niektoré druhy 

vzdelania /semináre/, úhradou cestovných náhrad, uvoľnením zo zamestnania s náhradou 

mzdy a v rámci možností udelením odmeny.  

Kópie certifikátov a potvrdení o absolvovaní kvalifikačných aj iných (podporujúcich 

rozvoj „tvrdých“ aj „mäkkých“ zručností ) sa archivujú v osobných spisoch pracovníkov. 

Dokumenty:  Záznamy o školení, certifikáty, diplomy. 
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C.6.4. Podmienky pre výkon práce 

Organizácia vytvára optimálne podmienky pre morálny aj profesionálny výkon 

sociálnych služieb, počnúc tvorbou materiálno-technických podmienok končiac vzdelávaním 

odborných pracovníkov. Organizácia zabezpečenie vybavenie najnovšou výpočtovou 

a programovou technikou, upravuje pracovné priestory optimálnym materiálno-technickým 

vybavením, dve služobné vozidlá a podobne.. Zamestnanci majú zabezpečené stravovanie 

v rámci vlastnej organizácie. Organizácia tiež dbá na podporu sociálneho fondu.  

Dokumenty: Pracovný poriadok 

C.6.5. Externí spolupracovníci  

Organizácia má zmluvu s externého pracovníkom, ktorý zabezpečuje systémovú údržbu 

databáz (správca siete). Externý pracovník nepracuje s klientmi, ale nezisková organizácia  

má vypracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, podľa ktorého sa riadia 

interní aj externí pracovníci. Kňazi spolupracujú s organizáciou ako dobrovoľníci. 

C.7. Profesionálny rozvoj pracovníkov  

Kvantita aj kvalita výkonu sociálnych služieb  záleží predovšetkým na kvalifikácii 

odborných pracovníkov a ich manažmentu, na úrovni a kvalite dosiahnutého vzdelania, 

profesionálnych skúsenostiach, zručnostiach, osobnostných a morálnych vlastnostiach 

odborných pracovníkov. 

C.7.1. Komunikácia v organizácii  

Organizácia má vybudovaný systém komunikácie so svojimi pracovníkmi, objektívny 

systém hodnotenia a spätnej väzby práce odborných pracovníkov. 

Komunikácia má podobu formálnu aj neformálnu. Formálny spôsob je využívaný pri 

organizovaní porád a pracovných stretnutí. Neformálna komunikácia sa využíva bežne podľa 

potreby, napr. pri organizovaní  kultúrno-spoločenských podujatí, spoločných obedov, ale aj 

odborných aktivít. Často je neformálny spôsob komunikácie využívaný aj pri riešení 
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formálnych záležitostí organizácie, pre jej prirodzenejší a menej stresujúci priebeh. 

Komunikácia medzi nadriadenými a podriadenými pracovníkmi v organizácii prebieha 

bežnou formou, formálne , každodenne podľa potreby. Okrem bezprostrednej komunikácie sa 

využíva aj systém písomnej, resp. elektronickej a telefonickej komunikácie v prípade, že 

niektorá strana komunikácie nie je v bezprostrednom dosahu. V organizácii sa konajú 

pravidelne pracovné porady, stretnutia a pohovory. Organizácia má vypracovaný systém 

vnútroorganizačných smerníc.  

Kolegiálna komunikácia taktiež vzniká ako bezprostredná forma bežnej neformálnej 

komunikácie. Formálny spôsob je využívaný pri výkone práce, najmä pri odovzdávaní zmeny, 

úsekových pracovných stretnutí a poradách. V organizácii existuje Rada obyvateľov 

(klientska samospráva), ktorá  sa  stretáva spolu s riaditeľom a soc. pracovníčkou 1x mesačne. 

Pracovníci sa stretávajú pri organizovaní športového dňa, odborových aktivít, kultúrno – 

spoločenských podujatí, spoločné obedy.  

C.7.2. Kompetencie pracovníka  

Organizácia ponecháva odbornému pracovníkovi dostatočný priestor na kreatívne 

uplatnenie sa inovatívnych prvkov v práci s klientom. Umožňuje mu prístup k informáciám 

a vybaví ho kompetenciami a potrebnými technickými pomôckami. 

Odborný pracovník v organizácii môže uplatniť inovatívne a kreatívne prístupy v práci 

s klientom na to, aby sa skvalitnili poskytované služby a to spôsobom vedenia individuálnych 

a skupinových stretnutí s klientmi. Kreatívne a invenčné prvky sú vítané pri vypracovávaní 

plánu práce v súlade s potrebami a požiadavkami klientov. Inšpirácie získavajú zamestnanci 

z absolvovaných vzdelávacích aktivít, ktoré ďalej využívajú a dopĺňajú pri práci s klientmi. 

Invenčné nápady vznikajú tiež zo spoločných stretnutí pracovného tímu.  

C.7.3. Uplatnenie kreatívneho prístupu  

Organizácia ponecháva odbornému pracovníkovi dostatočný priestor na kreatívne 

uplatnenie sa inovatívnych prvkov v práci s klientom. Umožňuje mu prístup k informáciám 

a vybaví ho kompetenciami a potrebnými technickými pomôckami. Organizujú sa 
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individuálne a skupinové stretnutia s klientmi. Vypracovávajú sa  plány práce pre úsek 

v súlade s potrebami a požiadavkami klientov, využívajú sa  informácie z absolvovaného 

vzdelávania, stretnutí s kolegami,  organizujú sa  kultúrno-spoločenské podujatia, omše, ap. 

Odborní pracovníci si doplňujú vedomosti samoštúdiom, vymieňaním si skúseností s 

pracovníkmi v iných zariadeniach, absolvujú rôzne školenia a kurzy. 
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PREVÁDZKOVÉ ŠTANDARDY KVALITY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

Prevádzkové podmienky majú vytvárať priaznivú situáciu na poskytovanie sociálnych 

služieb tak, aby sa klient aj odborní pracovníci cítili príjemne, diskrétne a bezpečne.  

C.8. Miesto a čas poskytovanej sociálnej služby  

Odborný  pracovník  k výkonu svojej práce potrebuje také priestory, ktoré vytvárajú 

dôstojné podmienky na individuálnu, resp. skupinovú prácu  s klientom. V prípade, že 

pracovník  prevažne pracuje v teréne, aj tak potrebuje priestor na spracovanie a uschovanie 

dokumentov. Toto pracovisko slúži aj ako kontaktné miesto pre sociálnych klientov a iných 

odborníkov. Priestory by mali byť bezbariérové, s hygienickými  zariadeniami, čisté a 

upravené, priestranné, svetlé a s prirodzeným vetraním, izolované od vonkajších negatívnych 

vplyvov, ale zabezpečené proti napadnutiu pracovníka.  

C.8.1. Pracovisko  

Sociálni pracovníci majú k dispozícii každý samostatnú kanceláriu vybavenú 

kancelárskym nábytkom (nábytkom /stôl, stolička, skriňa, police, koberec) a potrebným 

technickým vybavením (telefón, mobil, PC s príslušenstvom, internet, tlačiareň). Rovnaké 

vybavenie miestnosti užíva aj hlavná sestra, s výnimkou klimatizácie, nakoľko túto 

nepotrebuje. Spoločne majú k dispozícii WC na chodbe; chladničku, mikrovlnnú rúru, rýchlo 

varné kanvice, kávovar - sú k dispozícii na sekretariáte. Zdravotný úsek má k dispozícii dve 

miestnosti štandardne vybavené kancelárskym nábytkom, IT vybavením a mobilným 

telefónom. K dispozícii sú tiež chladnička, mikrovlnná rúra, kávovar, sedacia súprava a skriňa 

na lieky. Miestnosti majú samostatné WC. Priestory pre terénne opatrovateľky sú vybavené 

stolom a stoličkami, skriňami, chladničkou, mikrovlnnou rúrou a umývadlom. Pre 

zamestnancov sú k dispozícii šatne v suteréne budovy so skrinkami. Zamestnanci  tu majú 

možnosť využiť samostatné sprchy a toalety.  

V zariadení pracuje externý lekár, ktorý má v priestoroch organizácie zriadenú 

ambulanciu. Vybavenie ambulancie je v súlade so zákonom, t.z. vyšetrovacie lôžko, stôl, 
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stolička, telefón, fax, PC s tlačiarňou, uzamykateľná skriňa, umývadlo, rehabilitačné lôžko 

a vybavenie pre terénnu sestru.   

Sociálna pracovníčka má kanceláriu spolu s pracovníčkou pre sociálnu rehabilitáciu a 

vedúcou sestrou. Vybavenie je štandardné. 

Skupinové terapeutické sedenia sa uskutočňujú v spoločenskej hale na prízemí budovy 

s kapacitou cca. 20 osôb. K ostatnému vybaveniu miestnosti patrí TV, knižnica, kreslá, stolíky 

a šijací stroj. K väčším priestorom organizácie patrí aj kaplnka s kapacitou 40 osôb, ktorá 

slúži ako modlitebňa, ale využíva sa aj na spoločenské podujatia.  

Na individuálnu prácu s klientom má organizácia vyhradenú samostatnú poradenskú 

miestnosť na poschodí.  

V prípade rodinnej návštevy klienta môže stráviť čas spolu buď v miestnosti Elim alebo 

priamo na izbe klienta.  

Celková úžitková plocha  celého zariadenia  je cca 900 m
2 

s ubytovacími možnosťami 

pre klientov v troch 1-posteľových s rozlohou 10 m
2 

, päť 2-posteľových s rozlohou 18 m
2 

a 

päť 3-posteľových s rozlohou 30 m
2 

izbách. Úžitkovú plochu zariadenia tvoria tiež  

Zariadenia má kapacitu 29 klientov, (30 lôžok) pričom na jedného (napr: chodby, jedáleň, 

kuchynka pre klientov a personál, spoločenská hala, kaplnka, čajovňa, vestibul)  klienta 

pripadá priestor o rozlohe 31 m
2.  

V celom zariadení je 10 kúpeľní zariadených a 11 WC. Jedno WC pripadá na 2,6 klienta 

a na jednu kúpeľňu 2,9 klienta. Pre personál sú 4 WC a 1 kúpeľňa. 

V prípade pracovných porád vlastných zamestnancov slúži priestor kancelárie riaditeľa 

zariadenia, príp. je možné na tento účel využiť jedáleň. V prípade, že pracovník pracuje 

v teréne, má k dispozícii služobné auto. 

Priestory zariadenia sú bezbariérové, čo je zabezpečené potrebným vybavením ako:  

vstup na fotobunku, všetky miestnosti sú bez prahov, na presun medzi poschodiami slúži 

výťah a kúpeľne sú bez vaní s vyspádovanou podlahou.  
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O čistotu spoločných priestorov  a izieb klientov sa stará personál zariadenia, nakoľko 

zdravotný stav klientov zariadenia nedovoľuje spolupodieľať sa upratovaní spoločných 

a vlastných priestorov. Ojedinele, ak to stav klienta dovolí si upratujú skrinky a veci osobnej 

potreby.  

Bezpečnostné opatrenia na ochranu klienta: Každá izba klientov je vybavená 

signalizačným a dorozumievacím systémom a každé WC s kúpeľňou má signalizačné 

zariadenie  napojené  na centrálny pult, ktorý hlási personálu potrebu zásahu.  Izby klientov sú 

uzamykateľné. Vstup do budovy je zabezpečovaný  elektronickým vrátnikom. Vrátnica – od 

7,00 do 19,00 po celý týždeň je tam prítomný pracovník, v ostatnom čase je budova 

uzamknutá 

Bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníkov: Bezpečnosť zamestnancov je 

zabezpečovaná rovnakým spôsobom ako v prípade klientov. Zamestnanci majú k dispozícii 

svoje kľúče, mobilné a statický telefón. 

C.8.2. Čas 

Čas, ktorý odborný pracovník  venuje riešeniu sociálneho problému klienta závisí od 

odbornej kompetencie pracovníka a možností a schopností klienta. Sociálny pracovník 

pracuje priemerne s 15 klientmi počas zmeny, jednému venuje cca 20 minút podľa potreby aj 

viac. Pracovník  však musí počítať s tým, že potrebuje venovať primeraný čas na: prípravu 

práce s klientom, na bezprostrednú prácu s ním, na prácu s jeho sociálnym prostredím, na 

spoluprácu s ostatnými participujúcimi organizáciami, na spracovanie dokumentácie, na 

vyhodnotenie sociálneho prípadu. Vedeniu dokumentácie venuje sociálny pracovník cca 2 

hodiny denne. 

Odborný pracovník píše správu pre súdy, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 

sociálnu poisťovňu, banky, samosprávny kraj, mestské a obecné úrady, čo mu zaberá cca. 8-

10 hodín mesačného pracovného času. Zdravotný pracovník píše denné hlásenia, ktoré slúžia 

pre potreby organizácie a kontrolné úrady. Časové trvanie tejto dokumentácie sa hýbe 

v rozpätí do 60 hodín mesačne. Zdravotný pracovník – denné hlásenia pre potreby 

organizácie, resp. kontrolné orgány – cca 30 hodín mesačne. 
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Sociálny pracovník pracuje počas jednej pracovnej zmeny  priemerne  s 20 klientmi cca. 

15 minút podľa potreby a problému, ktorý s klientom rieši (vzťahy, choroby, financie, 

minulosť, budúcnosť). Zdravotný personál (zdravotné sestry a opatrovateľky) pracujú takmer 

so všetkými klientmi niekoľkokrát za deň v trvaní niekoľkých minút až pol hodiny podľa 

charakteru okolností a zdravotného stavu, čo vyplýva z charakteru ich práce.  

Príprava sociálneho pracovníka je potrebná predovšetkým pred skupinovými aktivitami, 

doba jeho prípravy je od 10 do 60 minút. Zdravotný pracovník pracuje veľakrát bez prípravy, 

pretože je práca si vyžaduje flexibilné reagovanie.   

Vedenie spisovej dokumentácie: evidencia a dokumentácia zaberá sociálnemu 

pracovníkovi cca 2 hod. pracovného času  

 Informačný list 

 Dotazník sociálnych zručností 

 Individuálny plán (vypracovaný s klientom) 

 Účasť na aktivitách sociálnej rehabilitácie 

Zdravotný pracovník píše denné hlásenia, ktoré slúžia pre potreby organizácie 

a kontrolné úrady. Písanie tohto hlásenia do dokumentácie trvá cca 1 hodina denne. 

Fyzioterapeut robí mesačné plány s každým klientom a potom ich vyhodnocuje. 

Sociálna pracovníčka a vedúca sestra vykonávajú podľa potreby (cca 1 krát do mesiaca) 

šetrenia v rodinách. Šetrenie je zamerané na zistenie aktuálneho zdravotného stavu  

sociálneho prostredia a rodinných väzieb osoby, ktorá prejavila záujem o umiestnenie do 

sociálneho zariadenia.  

Dokumenty: Evidencia žiadostí a šetrenie  klientov. 

C.9. Informovanosť o sociálnych službách  

Organizácia zverejňuje informácie o svojom poslaní, cieľoch a cieľových skupinách 

takým spôsobom, aby sa verejnosť vedela v tom orientovať a využívať to v prospech riešenia 

svojich sociálnych problémov.  
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C.9.1. Komunikácia s verejnosťou  

Organizácia zverejňuje prostredníctvom rôznych marketingových prostriedkov ponuku 

svojich služieb tak, aby boli dostupné a zrozumiteľné cieľovej skupine a jej spolupracujúcim 

odborníkom. 

Spôsob zverejňovania informácie o ponuke služieb: Informácie o službách organizácia 

zverejňuje predovšetkým na webovej stránke Betánie a prostredníctvom informačných 

letákov. Klienti sa najčastejšie dozvedajú o službách organizácie je prostredníctvom 

informácií poskytovaných obecnými úradmi, zdravotníckymi zariadeniami, ale aj predávaním 

osobných skúseností klientov, ktorí využili služby organizácie.  

WEB stránka obsahuje základné informácie o neziskovej organizácii, jeho poslaní 

a cieľoch, kontakty na kompetentných pracovníkov vrátane riaditeľa, fotogalériu zariadenia, 

fotografie akcií, informácie o poskytovaných službách, základné informácie o organizácii ako 

jej právna forma, IČO, štatutárny zástupca, zodpovedný pracovník a pod. Web stránka tiež 

poskytuje údaje o cieľovej skupine organizácie, podmienkach poskytnutia sociálnych služieb, 

kapacitu zariadenia a iných špecifických požiadavkách.  

Informačné letáky obsahujú informácie  o  právnej forme organizácie, IČO, kontakt, 

poslanie a ciele sociálnych služieb, informácie o cieľovej skupine, kapacite zariadenia, cenách 

za poskytnuté služby a iné špecifické požiadavky organizácie.  

Dokumenty : www.betania.sk 

C.10. Krízové situácie 

Organizácia je pripravená pracovať aj v krízových situáciách a má na to vytvorenú 

bezpečnostnú sieť. 

C.10.1. Krízový plán 

V prípade vzniku krízovej situácie, napríklad: prechodný nedostatok pracovníkov, 

vyčerpanie finančných prostriedkov, havarijná situácia v priestoroch organizácie a podobne, 
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má organizácia vypracovaný krízový plán, s ktorým sú oboznámení tak pracovníci 

organizácie, ako aj jej klienti. 

Organizácia nemá vypracovanú dokumentáciu na riešenie krízovej situácie.  

C.10.2. Dokumentácia o priebehu krízy a jej riešenia    

O vzniku a priebehu krízy v organizácii sa vedie dokumentácia. Za vedenie 

dokumentácie je zodpovedný externý pracovník.  

Organizácia nemá vypracovanú dokumentáciu na riešenie krízovej situácie.  

C.11. Zaistenie kvality 

Organizácia dbá o to, aby sa ňou poskytované sociálne služby vykonávali kvalitne. 

Spracováva pravidelné hodnotenie kvality služieb, do čoho zapája sociálnych klientov, 

pracovníkov svojej organizácie, dobrovoľníkov a supervízorov. 

C.11.1. Kontrolné a hodnotiace mechanizmy 

Organizácia kontroluje a hodnotí úroveň, obsah a rozsah sociálnych služieb, ktoré 

vykonáva odborný pracovník. Skúma, či sú tieto v súlade s verejným záujmom a či efektívne 

napĺňajú ciele sociálneho klienta. Z prípadných nezhôd vyvodzuje potrebné opatrenia 

Pri posudzovaní úrovne, obsahu a rozsahu poskytovaných služieb organizácia využíva 

nasledovné kontrolné a hodnotiace mechanizmy. 

Kontrolnými mechanizmami sú predovšetkým osobné spätné väzby klientov zariadenia 

a ich príbuzných, a to rada obyvateľov, bezprostredné názory klientov, sledované v 6 

mesačných intervaloch, dotazník, ale tiež anonymné spätné väzby, na ktoré slúži tomu určená 

schránka a sprostredkovane cez príbuzných klientov zariadenia. Organizácia sleduje aj ústne 

vyjadrenia klientov o spokojnosti so službami, pravidelné porady zamestnancov. 

Verifikácia napĺňania cieľov a očakávaní klienta prebieha prostredníctvom zisťovania 

spokojnosti klientov so službami pri pravidelných komunikáciách s klientmi, prípadne 
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dotazníky . Nápravnými opatreniami sú prehodnotenie danej poskytovanej služby a následné 

upravenie, doplnenie, skvalitnenie služby. 

C.11.2. Príprava plánov  

Organizácia monitoruje spokojnosť klientov so sociálnymi službami a výsledky analýzy 

využíva na prípravu plánov do budúcnosti. 

Výsledky monitoringu spokojnosti klientov zapracováva organizácia do svojich plánov 

činnosti, podľa nich čiastočne formulujú ciele organizácie a snažia sa prispôsobiť sa 

aktuálnym požiadavkám klientov. Pracovníci organizácie vnímajú svoju prácu ako službu 

prijímateľovi sociálnej služby teda odzrkadľujú požiadavky klientov, pripomienky, 

zohľadňujú ich prosby a žiadosti, berú ohľad na ich potreby. Potreby klientov sa premietajú 

do plánov a stratégií v zmysle vízií na nasledujúce obdobie. Požiadavky, pripomienky 

klientov zohľadňujeme v plánoch a stratégiách v zmysle vízií na dlhšie obdobie. 

C.11.3. Kontinuita práce s klientom  

Do hodnotenia kvality svojej práce zapája organizácia aj spolupracujúce inštitúcie tak, 

aby zabezpečila kontinuitu procesu práce so sociálnou klientelou. Spolupracujúce organizácie 

a odborníci participujú na starostlivosti o klienta. Organizácii veľmi záleží na odbornom 

kredite a teda aj na poskytovaní kvalitných sociálnych služieb. Na sledovanie a posudzovanie 

kvality práce využíva dotazníky spokojnosti klientov, ktoré pravidelne vyhodnocujú. 

Hodnotiť kvalitu služieb pomáhajú aj externí supervízori organizácie. V tejto oblasti by  

privítali väčšiu spoluprácu s inými organizáciami a odborníkmi, čo by viedlo k ďalšiemu 

zlepšeniu kvality  služieb poskytovaných organizáciu. 

Pre zabezpečenie kontinuity profesionálneho rastu a kvality poskytovaných služieb sú 

zamestnanci pravidelne supervidovaní (t.č. supervízie zabezpečené z projektu s OZ Dôstojný 

život ) a auditmi certifikovaného orgánu QECON, s.r.o. Banská Bystrica. Zamestnanci 

dopĺňajú vízie, prehlbujú kontrolné mechanizmy, zdokonaľujú sa postupy práce s klientom, 

personálom. Zúčastňujú sa na rôznych vzdelávacích moduloch pre zvýšenie zručností 

odborných pracovníkov, zamestnanci sú vysielaní na rôzne školenia a kurzy. 
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C.12. Ekonomika 

Organizácia na poskytovanie sociálnych služieb  plánuje a získava finančné zdroje, 

s ktorými nakladá v zmysle platných právnych predpisov. 

C.12.1. C.V.1  Ročný  príjem a výdaj  

V rámci plánovania svojho ročného rozpočtu organizácia hospodári s vyrovnaným 

rozpočtom (uvádzame príkladom údaje z roka 2011) . 

Ročný príjem je percentuálne 

zložený z nasledovných 

položiek 

Platby klientov za služby :  37% 

Dotácie VUC:  51% 

Dary: 5% 

Príspevok ÚPSVaR:  5% 

2% z daní:  3% 

Iné: 

Ročný výdaj je percentuálne 

zložený z nasledovných 

položiek 

Osobné výdaje: 68% 

Materiálové: 15% 

Služby: 6% 

Energie: 6 

Opravy, údržba: 3 

Odpisy: 1 
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Organizácia získava finančné prostriedky z dotácií samosprávneho kraja, sponzorských 

darov a podaných grantov.  

C.12.2. Transparentnosť využívania finančných prostriedkov 

Organizácia, ktorá prijíma finančné prostriedky z verejného sektora píše a zverejňuje 

výročnú správu aj v prípade, že jej to neukladá za povinnosť zákon. 

Organizácia zverejňuje využitie finančných prostriedkov na webovej stránke 

organizácia v podobe výročnej správy, tiež v obchodnom vestníku.  

Dokumenty: Organizácia zverejňuje využitie finančných prostriedkov na webovej 

stránke organizácia v podobe výročnej správy, tiež v obchodnom vestníku.  
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Záverom 

Na záver by sme chceli len konštatovať, že materiál reflektuje niekoľko vecí naraz. 

Najviac asi stav, kedy tak manažment ako aj odborný personál je preťažený operatívnou 

prácou a nestíha robiť koncepčné veci . Dôkazom toho sú texty veľmi stroho a stručne písané, 

často bez ďalších vysvetlení. Materiál mal byť výsledkom kolektívu odborných pracovníkov 

a manažmentu organizácie. Manažment organizácie, o ktorej sa v materiály píše, nebol 

prijímateľom grantu a teda tvorba materiálu nebola jeho prioritou. Táto skutočnosť sa odrazila 

najmä pri definovaní rozvojového potenciálu organizácie.  

Napriek tomu si myslíme, že materiál tvorí základný skelet pre tvorbu  minimálnych 

štandardov kvality poskytovaných služieb a že manažment by mohol s ním ďalej pracovať. 

Zároveň by sme ale chceli výrazne podotknúť, že týmito tvrdeniami vôbec nespochybňujeme 

kvalitu skutočne poskytovaných služieb v zariadení. Počas návštevy v zariadení sme videli 

množstvo spokojných klientov, ktorým veľmi nezáležalo na tom, či organizácia má písomne 

vypracované štandardy, pretože oni tie vysoké štandardy dennodenne žili. 

 


