Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov riaditeľa Zariadenia pre seniorov
za rok 2016
Ukazovateľ 1. Zabezpečiť canisterapiu pre obyvateľov zariadenia z mimorozpočtových
zdrojov. Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda,
kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno - integračných problémov.
Prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore,
stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety, podporuje myslenie aj predstavivosť.
Pokračovať tréning pamäte a terapueticko-aktivačný program pre ľudí s poruchami
pamäte vyškolenými pracovníčkami, tréning zamerať najmä na ľudí trpiacich
demenciou a Alzheimerovou chorobou.
Pracovníčky zariadenia pre seniorov, Agáta Vráblová a Bc. Mária Bertalanová, ktoré sú
vyškolené pracovníčky zamerané na klientov s demenciou a Alzheimerovou chorobou v
sociálnych službách, vykonávali intenzívny tréning pamäte a terapeuticko-aktivačný program
pre klientov zariadenia. Materiálno-technické zabezpečenie pre „muzikoterapiu“,
„arteterapiu“, psychomotorické a kondičné cvičenia s tréningom pamäte sú súčasťou
pracovnej náplne pracovníčok, ktoré zabezpečia každodenne. Záujem o tieto aktivity je
neustály u obyvateľov a preto budú naďalej v tomto smere intenzívne pracovať. Prednášky
pre klientov na tému „Aromaterapia - Liečenie prostredníctvom vôní“ na odstránenie
negatívnych emócií pomocou vonných olejov, sviečok kombináciou relaxačnej terapie a
muzikoterapie boli vykonané pomocou pracovníčok zariadenia. Najefektívnejšia a
najobľúbenejšia terapia pre obyvateľov zariadenia bola a je canisterapia, ktorá je zabezpečená
z mimorozpočtových zdrojov. Canisterapia teraz je zavedená medzi stále terapie a je
vykonaná pomocou vyškolenej terapeutky Ürögi Nógel Klárika a jej psa každý týždeň.
Ukazovateľ 2. Počítačový kurz pre klientov zariadenia s názvom „Zoznámme sa
s počítačom“ - práca na PC, základy internetu, pošta, fotoalbumy. Pomocou kurzu
klienti nadobudnú zručnosti v práci s počítačom, čo niektorým zjednoduší kontakt
s rodinou. Pokračovať v zabezpečení dennej a periodickej tlače pre obyvateľov
zariadenia.
Počítačový kurz pre klientov zariadenia s názvom „Zoznámme sa s počítačom“ - práca na PC,
základy internetu, pošta, fotoalbumy bol vedený riaditeľom zariadenia. V roku 2017 bude
vytvorená počítačová miestnosť v novovytvorenej knižnici, v ktorej chcú pokračovať kurzy
počítačovej techniky pre klientov a zabezpečiť stále internetové pripojenie. Formou
sponzorských darov je zabezpečená periodická tlač a to konkrétne noviny Pravda a týždenník
Csallóköz – Žitný ostrov ako aj Dunajskostredský hlásnik pre obyvateľov oboch zariadení.
Ukazovateľ 3. Zabezpečiť pre klientov zariadenia duchovnú starostlivosť pravidelným
konaním bohoslužby v rímskokatolíckom a reformovanom obrade, aby aj imobilní a
ťažko mobilní klienti mali možnosť sa zúčastňovať omší alebo spoločných modlitieb.
Pravidelné bohoslužby v oboch budovách prispievajú k udržiavaniu duševnej pohody
veriacich a aktívnu účasť klientov zariadenia s obmedzenou pohyblivosťou. Rímskokatolícke
obrady sú mesačne a reformované obrady sú každý druhý týždeň.

Ukazovateľ 4. Zorganizovať výlet pre klientov zariadenia z mimorozpočtových zdrojov
do Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, kde klienti sa môžu oboznámiť s
prehistorickými archeologickými a paleontologickými nálezmi z územia okresu
Dunajská Streda.
Dňa 30. 09. 2016 bol organizovaný pre klientov zariadenia návšteva hasičského zboru a výlet
do Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, kde klienti sa mohli oboznámiť s
prehistorickými archeologickými a paleontologickými nálezmi z územia okresu Dunajská
Streda a vypočuli prednášku Eugena Gécziho.
Ukazovateľ
5.
Zlepšenie
materiálno-technického
vybavenia
zariadenia
z mimorozpočtových zdrojov
Od sponzorov a od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zariadenie pre
seniorov dostalo pomôcky ako: masážne kreslá, stoličkový výťah, schodolez, stropný
zdvihák, antidekubitné matrace s kompresorom ako aj interiérové vybavenia, ale aj náradia v
celkovej hodnote cca 20.000,- eur.

Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda z mimorozpočtových zdrojov využíva všetky
možnosti s cieľom navštíviť kultúrne zariadenia v pôsobnosti mesta. Od Mestského
kultúrneho strediska Dunajská Streda vstupenky na kultúrne podujatia dostávali za polovičnú
cenu alebo zadarmo od sponzorov. Peniaze potrebné na tento účel, ako aj transfer obyvateľov
na divadelné predstavenia zabezpečujú formou sponzorských peňažných darov. Takéto
návštevy absolvovali viackrát počas roka.

