Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti
za rok 2018

Ukazovateľ č.1: Bábkové divadlo v dennom stacionári a v zariadení starostlivosti o detí
do troch rokov veku dieťaťa
Bábkové divadlo sme usporiadali v našom zariadení s vystúpením zamestnancov CSS. Mali
sme predstavenie - Tri prasiatka a vlk . Všetci mali príjemné zážitky z predstavenia. Okrem
bábkového divadla klientov denného stacionára sme zobrali aj na divadelné predstavenie do
mestského kultúrneho strediska na predstavenie“ A kisherceg vonzásában“. Zúčastniť sa na
tomto predstavení bolo trochu ťažšie, lebo v našom zariadení máme vozičkárov a aj takých
klientov, ktorí nevedia samostatne pohybovať. Museli sme preto pozvať rodičov, aby nám
pomáhali pri tých klientoch, ktorí nevydržia dlho sedieť na jednom mieste a aby mohli ísť s
nimi von z hľadiska.

Ukazovateľ č.2 : Športový deň v klube dôchodcov
V klube máme zariadenú telocvičňu. Dôchodcovia tam chodia cvičiť v menších skupinkách,
ktorá je pre nich obľúbenou činnosťou, nakoľko je vytvorená na základe priateľských vzťahov.
Po skupinkách sa zúčastnili na organizovanom cyklistickom túre v meste a išli aj s cyklobusom
do Gabčíkova, kde na hrádzi Dunaja absolvovali krátku trasu. Naši dôchodcovia chodia po
skupinkách cvičiť aj do zdravotného centra, ako aj do telocvične základnej školy na sídlisku
sever II – každý utorok.
Ukazovateľ č.3: Deň otvorených dverí spojený s ochutnávkou nátierok v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Deň otvorených dverí sme organizovali v novembri. Zúčastnili sa tam rodičia našich detí ale
prišli aj tí rodičia, ktorých detí budú navštevovať naše jasle v blízkej budúcnosti. Pripravili sme
pre nich malé pohostenie, bolo pripravených 5 druhov nátierok – drožďová, tvarohová,
avokádová, cesnaková, letná-,ovocné misy a občerstvenie.
Sestričky pripravili aj ukážky z výchovných pomôcok, porozprávali im ako strávia deň
v zariadení. V rámci programu sme uskutočnili aj maľovanie tváre. Každé dieťa dostal balónik
ako malú pozornosť.

Ukazovateľ č.4: Hudba pre detí, muzikoterapia, radosť z hudby a spevu
V dennom stacionári muzikoterapiu máme každý deň. Klienti počúvajú relaxačnú hudbu,
spievajú spoločne známe pesničky z čoho majú veľkú radosť. Pozvali sme pani učiteľku, ktorá
sa zaoberá s muzikoterapiou. Niektorí klienti relaxovali pri hudbe, boli takí, ktorí počas hodiny
aj zaspali. Tí ktorí nemali výdrž, ukončili skôr a odišli do vedľajšej miestnosti. Mali z toho
pekné zážitky.

Ukazovateľ č. 5: Zabezpečiť výchovu k selektívnemu zberu odpadu v dennom stacionári
a v zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa
S deťmi a klientmi s pomocou výchovného zamestnania ukázali, ako treba ochraňovať životné
prostredie a naučiť ich na recyklovanie odpadov. S pomocou maňušky sme odpad separovali
do malých kontajnerov, ktoré boli farebne označené. Separovaním odpadu pokračujeme aj
dodnes, aby deti sa naučili rozlíšiť odpad.
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