Vyhodnotenie činnosti za rok 2018

Sociálna rehabilitácia a rozvoj pracovných zručností:
Sociálna rehabilitácia je v zariadení poskytovaná v súlade s platnou legislatívou, formou
procesu individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie a na základe Metodiky
individuálneho plánovania. Sociálna rehabilitácia je v zariadení poskytovaná 1 vedúcou úseku
sociálnej rehabilitácie a pracovných činností a 4 inštruktorkami sociálnej rehabilitácie. Sociálna
rehabilitácia je zameraná na rozvoj samostatnosti, sebestačnosti,

nezávislosti, návykov pri

sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, umývanie zubov, stravovanie...), základných
sociálnych a komunikačných zručností. Sociálna rehabilitácia prebieha v interiéri a exteriéri
zariadenia, ale aj v širšom okolí. V rámci sociálnej rehabilitácie využívajú inštruktori sociálnej
rehabilitácie prvky ergoterapie a to v činnostiach: úprava vonkajšieho areálu zariadenia
(starostlivosť o okrasné záhony a kvety, úprava chodníkov, zametanie, hrabanie lístia, sena ),
úprava interiéru zariadenia (aktuálna výzdoba, udržiavanie čistoty – pomocné práce pri
upratovaní), práca v dielňach pracovných zručností - výroba dekoračných predmetov (obrazy,
zdobenie servítkovou technikou práca s rôznymi materiálmi –drevom, textíliami, papierom,
šúpolím......), prvky arteterapie v činnostiach: práca s hlinou modelovanie, maľovanie,
navliekanie, výroba pozdravov, prvky muzikoterpie a to aktívne aj receptívne v činnostiach ako
sú: počúvanie hudby, relaxácia pri hudbe, spev, hra na hudobné nástroje (triangel, činely, africké
bubny atď.), prvky biblioterapie: čítanie, predčítanie textu, osvojovanie a reprodukcia textu,
nácvik rôznych scénok a kultúrnych programov. Pozornosť sa venuje aj duchovnému životu
prijímateľov sociálnych služieb, v DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján, podľa možností
každú stredu navštevujú rannú bohoslužbu v miestnom kostole.

Rozdelenie klientov v Domove sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján
V Domove sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján sú prijímatelia sociálnej
služby rozdelení do troch skupín podľa druhu a stupňa postihnutia. Pracovné zaťaženie a
zaradenie je prispôsobené ich schopnostiam a zručnostiam.
Prijímatelia sociálnej služby I. a II. Skupiny s ľahším druhom a stupňom postihnutia, pracujú
pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Túto činnosť vykonávajú denne podľa plánu
činnosti, stanoveného na príslušný mesiac. S podrobným programom dňa sú prijímatelia
sociálnej služby oboznámení v rámci rannej komunity, kde majú možnosť vyjadriť svoje želania,
sťažnosti ale aj predniesť zdravotné problémy.
Cieľom rozvoja pracovných zručností je zamestnať prijímateľov sociálnej služby tak, aby svoj
čas v zariadení využívali plnohodnotne, naučili sa novým technikám a popri tom rozvíjali svoju
fantáziu a tvorivosť.
Okrem pracovnej činnosti v letných mesiacoch pod vedením rehabilitačnej pracovníčky cvičia
mobilní aj menej mobilní prijímatelia sociálnej služby na vonkajšom ihrisku, v zime sa realizujú
v malej telocvični zriadenej v areáli zariadenia a tiež v rehabilitačnej miestnosti. Profesionálnym
prístupom inštruktorov sociálnej rehabilitácie a ergoterapeutky sa neustále zlepšuje kvalita a
sortiment našich výrobkov, ktoré sme v I. polroku úspešne prezentovali a predávali na jarných a
letných predajných trhoch v Trnave a v obciach Sekule a Moravský Svätý Ján.
Práca inštruktorov sociálnej rehabilitácie nie je vždy jednoduchá. Získať si jednotlivých klientov
je niekedy veľmi náročné, preto je motivácia veľmi dôležitým faktorom pri ich práci.
Tretej skupine sa venujú pracovníci zdravotného úseku. Tu sú zaradení prijímatelia sociálnej
služby s najťažším druhom, či stupňom postihnutia, či už fyzickým alebo psychickým. Práca s
tunajšími klientmi si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a empatie.
Činnosť v tejto skupine sa nedá

vopred naplánovať, preto je výber aktivít podmienený

momentálnym prejavom celej skupiny. Cieľom práce tunajších prijímateľov sociálnej služby nie
sú výrobky, ale zlepšenie alebo udržanie úrovne sebestačnosti, rozvíjanie komunikácie,
vnímania, pozornosti, jemnej a hrubej motoriky. Pravidelné záznamy o tejto činnosti svedčia
o zodpovednom prístupe oboch strán.

Kultúrno-záujmová činnosť:
Kultúrno-záujmovú činnosť realizujeme pomocou:
- muzikoterapie – aktívnej a receptívnej zložky,
- voľnočasových aktivít s prvkami bibioterapie, arteterapie, besedy, vychádzky, kina.

Sú to činnosti, ktorým sa venujeme v poobedňajších hodinách . Jednotlivé druhy voľnočasových
aktivít prebiehajú pod vedením inštruktoriek sociálnej rehabilitácie. Jedenkrát do mesiaca klienti
navštevujú miestne kino, kde si majú možnosť pozrieť film na veľkom plátne podľa vlastného
výberu, niekoľkokrát ročne navštívia kolkáreň vo vedľajšej dedine. V prípade priaznivého
počasia klienti absolvujú raz týždenne vychádzky do dediny. Prijímatelia sociálnej služby
z Domova sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján úspešne reprezentujú zariadenie
na rôznych akciách ako sú Lets Dance – klienti súťažia v tanečnej kategórii, Štrkovecká Barónka
– prehliadka umeleckej tvorivosti klientov a Benefičný koncert v Senici – prehliadka tvorivosti
klientov v troch kategóriách podľa vlastného výberu. Naši klienti sa prezentujú v tanečnej
kategórii. Imobilní klienti absolvujú niekoľkokrát ročne jednodňový výlet, ako aj na jar týždenný
pobyt v Južných Čechách, v jeseni vo Vysokých Tatrách.

Kultúrno-rekreačná činnosť:
08. 01. 2018 Vychádzka do dediny – 12 klientov
12. 01. 2018

Novoročné posedenie klientov , novoročný vinš

16. 01. 2018

Návšteva miestneho kina – (Četník a četnice )– 12 klientov

17. 01. 2018

Ranná sv. omša – 5 klientov

31. 01. 2018

Ranná sv. omša – 5 klientov

31. 01. 2018

Oslávenci za január

01. 02. 2018

Pohreb zosnulého klienta

05. 02. 2018

Návšteva miestneho kina

07. 02. 2018 Maškarný ples klientov DSS Moravský Sv. Ján, za účasti hostí z Borského
Sv. Jura a Plaveckého Podhradia
13. 02. 2018 Maškarný ples v Borskom Sv. Jure – aktívna účasť našich 20 klientov
19.02.2018 Vychádzka do dediny – 11 klientov
28. 02. 2018 Oslávenci za mesiac február
14. 03. 2018 Štrkovecká barónka – aktívna účasť - 9 klientov
26. 03. 2018 Súťaž v pletení korbáčov
27. 03. 2018 Oslávenci za mesiac marec
03. 04. 2018 Vychádzka do dediny – 15 klientov
04. 04. 2018 Vychádzka do dediny – 13 klientov
09. 04. 2018 Návšteva miestneho kina – 22 klientov
12. 04. 2017 Kolky v Borskom Sv. Jure spoločne s klientkami DSS Borský Sv. Jur – 14 kl.

17. 04. 2018 Vychádzka do dediny – 16 klientov
18. 04. 2018 Ranná sv. omša – 4 klienti
23. 04. 2018 Ranná sv. omša – 4 klienti
23. 04. 2018 Vychádzka do dediny
30. 04. 2018 Oslávenci za apríl
03. 05. 2018 Vychádzka do dediny 14 klientov
09. 05. 2018 Vychádzka do dediny 19 klientov
10. 05. 2018 Jednodňový výlet s imobilnými klientmi ZOO Bojnice – 24 klientov
14. 05. 2018 Vychádzka do dediny – 20 klientov
16. 05. 2018 Ranná sv. omša – 5 klientov
17. 05. 2018 Návšteva miestneho kina -14 klientov
21. 05. – 25. 05. 2018 – Týždenný pobyt klientov v Južných Čechách – Kovařov
28. 05. 2018 Vychádzka do dediny
30. 05. 2018 Ranná sv. omša
31. 05. 2018 Ranná sv. omša
31. 05. 2018 Oslávenci za mesiac máj
07. 06. 2018 Lets Dance Senica -3 klienti
11. 06. 2018 Ranč Harmónia s prírodou – 14 klientov
11. 06. 2018 Prezentačná výstava prác klientov v Senici
13. 06. 2018 Vychádzka do dediny – 17 klientov
19. 06. 2018 Záhradná slávnosť v Borskom Sv. Jure – 20 klientov
20. 06. 2018 Vychádzka do dediny – 11 klientov
23. 06. 2018 Svätojánsky jarmok
25. 06. 2018 Vychádzka do dediny – 20 klientov
27. 06. 2018 Návšteva miestneho kina – 20 klientov
29. 06. 2018 Oslávenci za mesiac jún
02. 07. 2018 Vychádzka do dediny. 12 klientov
03. 07. 2018 Športové hry v Plaveckom Podhradí – 6 klientov
23. 07. 2018 Vychádzka do dediny – 20 klientov
26. 07. 2017 Guláš párty – veľká akcia pre našich klientov a pozvaných hostí
31. 07. 2018 Oslávenci za mesiac júl 2018
09. 08. 2018 Folklórne vystúpenie v našom zariadení – „Východniarske šarkanice“
13. 08. 2018 Návšteva miestneho kina – 16 klientov
15. 08. 2018 Vychádzka do dediny- 20 klientov

28. 08. 2018 Hasičský deň
31. 08. 2018 Oslávenci za august
10. 09. 2018 Vychádzka do dediny
11. 09. 2018 Vychádzka do dediny
18.09. 2018 Vychádzka do dediny
19. 09. 2018 Ranná sv. omša 3 klienti
20. 09. 2018 Jednodňový výlet imobilných klientov- Ranč Bojná – 30 klientov
21. 09. 2018 Vychádzka do dediny – 20 klientov
26. 09. 2018 Exkurzia v Sekulskej keramike
27. 09. 2018 Návšteva miestneho kina 16 klientov
28. 09. 2018 Oslávenci za september
01. 10. 2018 Vychádzka do dediny
08. 10. – 12. 10. – Týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách – Penzión Medvedica 30 kl.
15. 10. 2018 Vychádzka do dediny - 15 klientov
22. 10. 2018 Návšteva miestneho kina 16 klientov
23. 10. 2018 Vychádzka do dediny – 10 klientov
31. 10. 2018 Vychádzka do dediny, Oslávenci za mesiac október
01. 11. 2018 Návšteva miestneho cintorína, zapaľovanie sviečok zosnulým klientom
02. 11. 2018 Vychádzka do dediny, návšteva miestneho cintorína-zapaľovanie sviečok
05. 11. 2018 Vychádzka do dediny
07. 11. 2018 Ranná omša 5 klientov
12. 11. 2018 Vychádzka do dediny – 16 klientov
14. 11. 2018 Vychádzka do dediny – 15 klientov
21. 11. 2018 Ranná omša – 5 klientov
21. 11. 2018

Katarínska zábava našich klientov za účasti hostí z Plaveckého Podhradia,

Borského Sv. Jura a DD a DSS Moravský Sv. Ján
27. 11. 2018 Návšteva miestneho kina
28. 11. 2018 Ranná sv. omša
30. 11. 2018 Oslávenci za november
06. 12. 2018 Mikulášska nádielka
12. 12. 2018 Vianočné trhy TTSK
17. 12. 2018 Vianočný punč v Borskom Sv. Jure – 16 klientov
18. 12. 2018 Vianočná spoveď klientov
21. 12. 2018 Oslávenci za december
24. 12. 2018 Spoločná štedrá večera klientov
31. 12. 2018 Silvestrovské posedenie klientov

Fotodokumentácia z činnosti v roku 2018

Maškarný ples

Tak ako každý rok aj v roku 2018 zamestnanci a klienti DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján
zorganizovali tradičný Maškarný ples za účasti hostí z Borského Sv. Jura a Plaveckého
Podhradia. Klienti prešli v sprievode hudby po dedine, zastavili sa na obecnom úrade a potom
pokračovali späť do zariadenia.Na túto akciu sa veľmi tešia, nakoľko si oblečú masky, navštívia
ich dievčatá z blízkych zariadení a spolu sa zabavia za sprievodu živej hudby a bohatého
občerstvenia.

Týždenný pobyt v Južných Čechách

V máji 2018 naši klienti absolvovali týždenný pobyt v Južných Čechách v penzióne Kovařov.
Je to tiché miesto v lone čistej prírody, kde majú klienti možnosť absolvovať prechádzky
a z plných pľúc dýchať čerstný vzduch. Počas týždňa navštívili historické mesto Český
Krumlov, kde bolo veru čo obdivovať. Absolvovali aj výlet loďou po miestnej rieke a navštívili
miestne múzeum. Klientom sa tento pobyt veľmi pácil.

Bojnice

Aj imobilní klienti nášho zariadenia absolvovali v roku 2018 jednodňový výlet do ZOO Bojnice.
S nadšením si pozreli miestnych obyvateľov, najviac sa im páčil medveď. Prehliadku ZOO
ukončili posedením na káve a zmrzline. Podľa slov klientov výlet sa im páčil.

Guláš párty

V lete 2018 naše zariadenie navštívili
zástupcovia
poľovníckeho
združenia
v Moravskom Sv. Jáne, ktorí nám predviedli
ukážky prác s poľovníckym psom a potom

prichystali pre našich klientov a hostí
divinový guľáš. Klientom aj hosťom guláš
veľmi chutil a akcia sa im páčila.

Ranč Bojná

V jeseni 2018 imobilní klienti nášho zariadenia absolvovali jednodňový výlet na Ranči Bojná. Je
to menší, veľmi útulný ranč rodinného typu, kde si mali klienti možnosť prezrieť malú ZOO a
westernové mestečko. Počasie nám prialo, preto sme spolu s klientmi strávili veľmi pekný deň
v príjemnom prostredí.

Týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách

V jeseni 2018 klienti I. a II. skupiny navštívili Vysoké Tatry – penzión Medvedica. Keďže nám
počasie i tentokrát nad mieru prialo, užili sme si spolu s klientmi náderný týždeň plný slnka
v tatranskej prírode. Naši klienti obľubujú tento týždenný pobyt, nakoľko majú možnosť zmeniť
prostredie a vidieť veľa nového.

Katarínska zábava

Už tradične organizuje naše zariadenie Katarínsku zábavu za účasti hostí z Borského Sv. Jura,
Plaveckého Podhradia, Moravského Sv. Jána a zástupcov TTSK. Klienti sa zabávajú za
sprievodu živej hudby. Vždy sa veľmi tešia na túto akciu. Podujatie sa koná za účelom
socializácie a kultúrneho vyžitia klientov DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján.

Mikulášska nádielka

Každoročne do nášho zariadenia v predvianočnom období zavíta Mikuláš so svojimi
pomocníkmi. Klienti sa veľmi tešia na mikulášsku nádielku, mnohí sa prezentujú svojimi
básničkami pre Mikuláša. Toto podujatie organizujeme za účelom zachovania tradícií.

