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Prémiové ukazovatele na priznanie ročnej odmeny
riaditeľovi Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 2016

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.
Zabezpečiť pre klientov zariadenia pravidelné relaxačné cvičenia na odbúranie stresu
a napätia, ktorého cieľom je utvárať návyk na pravidelné cvičenie, správne držať telo,
automatizovať už zvládnuté pohyby, reagovať na zvukový a svetelný signál.
Zabezpečiť prednášku „Aromaterapia
- Liečenie prostredníctvom vôní“ na
odstránenie negatívnych emócii pomocou vonných olejov, sviečok (možnosť
kombinovať s iným terapiami – napr. relaxačná, muzikoterapia…)
10 %
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.
5%
3. Zabezpečiť pre klientov zariadenia duchovnú starostlivosť pravidelným konaním
bohoslužby v rímskokatolíckom a reformovanom obrade, aby aj imobilný a ťažko
mobilný klienti mali možnosť sa zúčastňovať omší alebo spoločných modlitieb.
5%
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.
10 %
5. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia zariadenia z mimorozpočtových zdrojov.
10 %

Odmena v celkovej výške do 40 % môže byť vyplatená iba po schválení Mestským
zastupiteľstvom v Dunajskej Strede a v prípade, že Zariadenie pre seniorov v Dunajskej

Strede má na tento účel dostatok finančných zdrojov. Výška odmeny bude vypočítaná z úhrnu
ročného tarifného platu vyplateného v roku 2016.

Dôvodová správa
Východiskom pri priznaní ročnej odmeny riaditeľa Zariadenia pre seniorov sú vopred určené
cieľové pracovné úlohy so záväzne stanoveným spôsobom prémiovania.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
dňa 27. januára 2016 predmetný návrh prerokovala a odporúča schváliť.
Mestská rada v Dunajskej Strede prerokovala tento návrh a odporúča schváliť.
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