Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov riaditeľa ZpS za rok 2017

Na priznanie prémií riaditeľa ZpS na rok 2017 boli určené viaceré kritériá. Ich vyhodnotenie
uvádzam postupne s vyznačením úlohy, ktorá mala byť splnená do konca roka 2017.
1. Pokračovať canisterapiu pre obyvateľov zariadenia z mimorozpočtových zdrojov –
10%.
Najobľúbenejšia terapia pre obyvateľov zariadenia bola canisterapia, ktorá bola
zabezpečená 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. Canisterapia bola vykonaná
pomocou vyškolenej terapeutky Ürögi Nógel Klárika a jej psa.
2. V oblasti vzdelávacej uskutočniť prednášky na témy: „Kardiovaskulárne ochorenia“,
„Choroby pohybového aparátu“ a „Bezpečnosť seniorov“. – 10 %
Prednášky pre klientov na témy „Kardiovaskulárne ochorenia“, „Choroby pohybového
aparátu“ s cieľom zvyšovať úroveň poznatkov o ochrane zdravia bola zabezpečená
pomocou prednášateľa: MUDr. Szigeti Zoltán. Prednáška na tému „Bezpečnosť
seniorov“ bola zabezpečená pomocou prednášateľky: Mgr. Balogh Szabina z
Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede dňa 23. 03. 2017.
3. Zorganizovať výlet pre klientov zariadenia pre seniorov z mimorozpočtových zdrojov.
- 10%
Dňa 11. 09. 2017 sme organizovali pre našich klientov výlet do Gabčíkova, kde klienti
sa mohli pozrieť staré koryto Dunaja a prístav pre kompu, ktorá spojí slovenský breh
s maďarskou obcou Dunaremete. Po obede, ktorý mohli ochutnávať v drevenici, mohli
pozrieť aj vodné dielo. Výlet bol financovaný zo sponzorských darov.
4. Zabezpečiť z mimorozpočtových zdrojov nákup terapeutických pomôcok ako napr.
reminiscenčné puzzle a pod., s ktorými je možné obohatiť prácu zameranú na prevenciu
kognitívneho úpadku. – 5%
Z mimorozpočtových zdrojov boli zabezpečené terapeutické pomôcky v mesiaci
október a november v hodnote cca 200,- eur.
5. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia zariadenia z mimorozpočtových zdrojov.
–5%

Od sponzorov sme dostali pomôcky ako: masážne kreslá, invalidný vozík, antidekubitné
matrace s kompresorom ako aj interiérové vybavenia, v hodnote cca 8.000,- eur.
Z mimorozpočtových zdrojov využívame všetky možnosti s cieľom navštíviť kultúrne
zariadenia v pôsobnosti mesta. Od MsKS vstupenky na kultúrne podujatia dostávame za
polovičnú cenu alebo zadarmo od sponzorov. Peniaze potrebné na tento účel, ako aj transfer
obyvateľov na divadelné predstavenia zabezpečujeme formou sponzorských peňažných darov.
Takéto návštevy sme absolvovali viackrát počas roka

