VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ŽIVOT, n.o.
ZA KALENDÁRNY ROK 2018

Spišské Hanušovce 2019

ŽIVOT, n.o. Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie
Národné priority sociálnych služieb na roky 2015-2020 si kladú za dôraz podporiť
prechod sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, zabezpečiť
dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľovej skupiny a komunity, ako aj
zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
Vzhľadom na dôsledky starnutia celkovej populácie v Slovenskej republike spojené
s nárastom počtu starších ľudí odkázaných na dlhodobú sociálno -zdravotnú starostlivosť, je
potrebné vytvárať podmienky na udržateľnosť tejto starostlivosti i v regióne Zamaguria.
ŽIVOT, n. o. Spišské Hanušovce zabezpečoval i v roku 2018 dostupnosť týchto služieb
na komunitnej úrovni v spolupráci s okolitými obcami, mestami, dostupnými službami
a inštitúciami.

Finančné prostriedky ŽIVOT, n.o.
V roku 2018 nezisková organizácia ŽIVOT Spišské Hanušovce 176, hospodárila
s poskytnutým finančným príspevkom na základe Zmluvy s Úradom Prešovského
samosprávneho kraja č. 29/2018/ORSZ na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre 20 prijímateľov sociálnej služby v domove
sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou a pre 24 prijímateľov sociálnej služby
v špecializovanom zariadení s celoročnou pobytovou formou, a tiež finančným príspevkom
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou v zmysle §78a
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytnutého
na rozpočtový rok 2018 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
na základe Zmluvy s reg. číslom 1338/2018-M _ORF, schválenej finančnej dotácii poskytnutej
na rozvoj sociálnych služieb z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny na rok 2018, pod reg. číslom 7958/2018-M_ORF k žiadosti č. 282/2018 a vlastným
zdrojom neziskovej organizácie ŽIVOT,n.o. Spišské Hanušovce, z prijatých úhrad od
prijímateľov sociálnej služby za poskytované sociálne služby.
V mesiaci jún 2018 bolo žiadateľovi ŽIVOT, n.o. schválené poskytnutie dotácie vo
forme bežných výdavkov vo výške 6.000,00,- eur. na podporu rozvoja sociálnych služieb
a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately §
3, ods. 1, písm. e) 3. bod zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení
zákona č. 393/2012 Z. z. – na nákup 10 ks elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, s
hrazdičkou a s antidekubitným matracom pre prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom
zariadení“. Vďaka poskytnutej dotácii a vlastným zdrojom neziskovej organizácie sa
uskutočnila výmena 10 ks postelí prijímateľom sociálnej služby v špecializovanom zariadení
za nové. Výmenou postelí prijímateľom sociálnej služby, ktoré boli pravidelným užívaním
poškodené, čiastočne nefunkčné a hygienicky závadné, za postele, ktoré sú elektricky
polohovateľné vybavené postrannými zábranami s hrazdou a hrazdičkou, sa jednak znížila
fyzická záťaž personálu a určite zlepšila priama manipulácia s prijímateľom sociálnej služby.

Poskytované sociálne služby v ŽIVOT, n.o.
V kalendárnom roku 2018 sa v domove sociálnych služieb poskytovala sociálna služba
pre 20 prijímateľov sociálnej služby a pre 24 prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom
zariadení zameraného na Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu a demencie rôzneho
typu etiológie.
ŽIVOT, n.o. - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie poskytuje odborné
činnosti, obslužné činnosti, a iné činnosti sociálnej služby, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovanej
sociálnej služby.
V rámci odborných činností sa vykonáva v zariadení sociálna práca, ktorá je zameraná
na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytuje sa základné sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
vypracovávajú sa individuálne plány pre prijímateľov sociálnej služby rozvíja sa sociálna
komunikácia, na základe rôznych metód sociálnej práce. Prijímateľom je poskytovaná pomoc
pri sociálnej integrácii do komunity. Sociálna práca sa zameriava na podporu samostatnosti,
nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností.
Prepravná služba sa realizuje s prijímateľmi sociálnej služby domova sociálnych služieb
a špecializovaného zariadenia s doprovodom zdravotnej sestry na odporúčanie lekárov
absolvujú rôzne odborné lekárske vyšetrenia v rámci Prešovského kraja.

Iné činnosti sociálnej služby poskytované prijímateľom ŽIVOT, n.o.
Manikúra a pedikúra sa u prijímateľov sociálnej služby vykonávaná pravidelne jedenkrát
v kalendárnom mesiaci. V prípade potreby zo strany prijímateľov sociálnej služby aj častejšie.

Strihanie podľa potreby u prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené odborne spôsobilou
osobou kaderníčkou, ktorá pravidelne 2 x do mesiaca sa stará o úpravu vlasov prijímateľov

sociálnej služby, ktorí dbajú o svoj zovňajšok, a chcú sa nielen pekne obliekať ale pritom aj
dobre vyzerať, a mať upravené vlasy na hlave je jednou z priorít kvality ich života.

Rehabilitačná starostlivosť je u prijímateľov sociálnej služby realizovaná odborne spôsobilou
osobou a to každý pondelok teda 4-krát v kalendárnom mesiaci priamo v rehabilitačnej
miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí v zariadení, ktorá poskytuje prijímateľom sociálnej
služby potrebnú masérsku a rehabilitačnú starostlivosť. V prípade, že si zdravotný stav
prijímateľa sociálnej služby vyžaduje častejší výkon rehabilitácie je možné ju po dohode
zabezpečiť. Miestnosť je vybavená stropným zdvihákom s vakom určeným na presun
imobilných prijímateľov sociálnej služby z vírivej vane na masážne lôžko. Mimo tejto
pravidelnej rehabilitačnej starostlivosti, môžu prijímatelia sociálnej služby využívať tieto
rehabilitačné prvky vírivú vaňu, masážne lôžko aj bežne počas celého dňa.

Priama činnosť s prijímateľmi sociálnej služby zameraná na denné aktivity, ktoré sú
realizované a podľa výberu prijímateľa sociálnej služby pridané na magnetickú tabuľu vo forme
piktogramu: ranné rozcvičky, tvorivá dielňa, kreatívne činnosti – enkauistika, Týždeň mozgu,
Deň matiek, snoezelen hodiny: pomaranč, pomelo, športový deň s prijímateľmi sociálnej

služby, psychomotorické cvičenia, opekačka s prijímateľmi sociálnej služby, pracovná terapia:
upratovanie vonkajšieho areálu zariadenia sociálnych služieb.
Canisterapia ktorá sa uskutočňuje pre prijímateľov sociálnej služby 2–krát v kalendárnom
mesiaci pod vedením canisterapeuta, ktorý realizuje canisterapiu prostredníctvom psíkov Adel
a Kimy. Tento spôsob terapie je u prijímateľov veľmi vítaný, pretože si už obľúbili psíkov
Kimy a Adel, ktoré im robia spoločnosť dopoludnia. Canisterapeut si pripraví vždy rôzne hry
a súťaže, zamerané na šikovnosť a rýchlosť reakcie na rôzne podnety. Prítomní prijímatelia
sociálnej služby môžu zapojiť všetok svoj um, a prakticky všetky končatiny svojho tela, aby
zvládli jednotlivé úlohy. Canisterapia sprostredkovaná psíkmi Kimy a Adel, pozitívne
pôsobí na psychickú a sociálnu pohodu prijímateľov sociálnej služby. Psíci rôznymi
prevedenými hrami zapájajú prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa tak stávali súčasťou
canisterapie. Pomáhajú im predchádzať pocitu osamelosti, nepotrebnosti a sociálnej izolácii.
U prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú v strese, nepokoji, sa dotýkaním a rozhovorom
so psíkmi znižovalo psychické a fyzické vnímanie stresu.

Zrealizované kultúrno-spoločenské aktivity s prijímateľmi sociálnej služby
Počas kalendárneho roka 2018 navštívili prijímatelia sociálnej služby:
-

Tatranský dom na Hrebienku, Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej,
PIENAP v Spišskej Starej Vsi, ZSS Jasoň v Spišskej Starej Vsi,
boli na exkurzii na poľnohospodárskom družstve „Zamagurie“ v Spišských
Hanušovciach,
Výstave insitných maliarov v Spišskej Starej Vsi,
Zrealizovali hodinu hrušiek, jahôd, pomaranča, pomela,
Spoločne oslávili sviatok Veľkej noci,
Tanečno-hudobné popoludnie s prijímateľmi: fašiangové popoludnie,
Vianočné pečenie s prijímateľmi sociálnej služby,
Kreatívnu dielňu v Spišskej Starej Vsi,
Reminiscenčná terapia: stavanie a ohrávanie májových stromov, tzv. „májov“
Duchovná starostlivosť: misijná bohoslužba v obci v rámci ktorej nás poctili pátri
Michal a Martin z kláštora redemptoristov v Podolínci, odpustová slávnosť
z príležitosti sviatku Matky Ustavičnej pomoci, ktorej je zasvätená kaplnka zariadenia,

-

-

Odborné prednášky v ŽIVOT, n.o. na témy: poskytnutie prvej pomoci, beseda
s prijímateľmi sociálnej služby ku príležitosti dňa Parkinsonovej choroby, prednáška
pracovníčky PIENAPU pani Malatínovej v mesiaci apríl z príležitosti mesiaca lesov,
Účasť na 8. ročníku regionálnej súťaže „Krídla túžby“ na Spišskom salaši,
Úprava vonkajšieho areálu a výsadba kvetov na okná, skrášlenie celkového areálu.

Tatranský dom na Hrebienku

Pečenie s prijímateľmi SS

Zber hríbov v obci Osturni

Viazanie tkaných kobercov

Hodina pomaranča

Psychomotorické cvičenia s prijímateľmi SS

Záhradné práce na bylinkovú záhradku

Výstava insitných fotografií v Sp. Starej Vsi

spoločné posedenie prijímateľov SS

Jesenné upratovanie vonkajšieho areálu

Múzeum J.M. Petzvala v Spišskej Belej

Veľká noc v ŽIVOT, n.o.

Medzinárodný deň žien v ŽIVOT, n.o.

sv. omša pre prijímateľmi v ŽIVOT, n.o.

oslava narodenín s prijímateľmi SS

odpustová sv. omša v ŽIVOT, n.o.

Misijná sv. omša pre prijímateľov v ŽIVOT, n.o.

Personálne podmienky ŽIVOT, n.o.
V rámci členov správnej rady neziskovej organizácie ŽIVOT, n.o. v septembri 2018
došlo k zmene kedy Mgr. Andrea Grivalská požiadala o uvoľnenie z členstva z pracovných
dôvodov a správna rada navrhla a schválila nového člena správnej rady, ktorým sa stala pani
Mária Grigerová s účinnosťou od 1.10.2018.
V jednotlivých tímoch Návrat – domova sociálnych služieb a v tíme Nezábudka –
špecializované zariadenie zamerané na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu
a demencie rôzneho typu etiológie bolo nasledovné personálne zastúpenie:
Domov sociálnych služieb tvoril tím Návrat v tomto personálnom zastúpení:
Riaditeľka – 1/2
Vedúca tímov-sociálny pracovník – 1/2
Sociálny pracovník – koordinátor tímu - 1
Zdravotný asistent – 1
Pracovný terapeut – 0
Opatrovateľka – 4
Upratovačka-práčka – 1
Údržbár -vodič – 1
Administratívny pracovník – 1
Kuchárka – 1
Špecializované zariadenie zamerané na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu
a demenciu rôzneho typu etiológie tvoril tím Nezábudka v tomto personálnom zastúpení:
Riaditeľka – 1/2
Vedúca tímov-sociálny pracovník – 1/2
Sociálny pracovník – koordinátor tímu – 1
Sestra v ZSS – 1
Pracovný terapeut – 2
Opatrovateľka – 7
Upratovačka - práčka - 1
Údržbár - vodič – 1
Ekonóm – 1
Administratívny pracovník – 1

Kuchárka – 2
Pomocná kuchárka – 3
Hospodár – 1
Dohoda o pracovnej činnosti ( tréning pamäti u pss) – 1
Dohoda o vykonaní práce (canisterapia s pss) – 1
Dohoda o vykonaní práce (internet-web.stránka) – 1
Prepravná služba:
Vodič – 0
Celkový počet zamestnancov ku dňu 31.12.2018 bol 36.

Vzdelávanie zamestnancov ŽIVOT, n.o.
Zamestnanci v jednotlivých tímoch mali počas roka 2018 zrealizované skupinové
supervízne stretnutia, ich hlavným cieľom boli štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby
zamerané najmä na I. oblasť ľudské práva a slobody, a II. oblasť procedurálne podmienky
najmä vízia zariadenia, proces realizácie vízie zariadenia, príjem prijímateľa sociálnej služby
do zariadenia sociálnych služieb, proces opatrovateľsko-ošetrovateľskej starostlivosti, a
stravovací proces „Bon appetit!“
V dňoch 19-20.3.2018 sa v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis v Prešove sa konal kurz
Základy kinestetickej mobilizácie 1. a 2. modul realizovaný cez 3P-Projekt n.o. špecialista na starostlivosť o pracovníkov sociálnych služieb, zúčastnili sa na ňom 2
opatrovateľky z domova sociálnych služieb. Absolvovaním kurzu získali teoretické a praktické
zručnosti v problematike kinestetickej podpory pohybu ako účinnej pomoci prijímateľom
sociálnych služieb pri ich pohybových obmedzeniach spôsobených nepriaznivým zdravotným
stavom alebo zranením.
V dňoch 24. – 25.4.2018 sa pani riaditeľka a sociálna pracovníčka ŠZ zúčastnili na
vzdelávacom seminári organizovanom spoločnosťou HARTMANN-RICO konajúcom sa
v Kongres hotel Chopok – Demänovská dolina. Seminár bol zameraný na štandardy kvality
poskytovanej sociálnej služby najmä na individuálne plánovanie, a syndróm vyhorenia
v zdravotníckej praxi a v pomáhajúcich profesiách, možnosti jeho zvládania a prevencie.
V dňoch 24. – 27.4.2018 sa v rezorte APLEND tatry Holiday vo Veľkom Slavkove
pracovníci z tímov Návrat (DSS) a Nezábudka (ŠZ) zúčastnili 3. turnusu Teamforming
Campu - pobytový tábor v prírodnom prostredí zameranom na formovanie
multidisciplinárnych tímov v sociálnych službách.
V dňoch 24. – 25.5.2018 sa v priestoroch TATRA hotel v Poprade konalo vzdelávacie
podujatie Validácia podľa Naomi Feil I. a II. časť , ktorého sa zúčastnili pracovníčky
1 opatrovateľka DSS a 1 pracovný terapeut ŠZ. Mali možnosť oboznámiť sa s účinným

a osvedčeným komunikačným prístupom k ľuďom s demenciou podľa metódy Validácie
Naomi Feil.
Dňa 6.6.2018 sa pracovníci z tímu DSS zúčastnili na zážitkovo-vzdelávacom podujatí
jednodňového kurz prvej pomoci, konajúcom sa v kaštieli Fričovce. Zážitkovou formou
s dvoma záchranármi, so simuláciou zranení a s použitím ambulancie záchrannej zdravotnej
služby mali možnosť vyskúšať poskytovanie prvej pomoci ale najmä uvedomiť si význam
správneho a účinného poskytnutia prvej pomoci.
V dňoch 19 -20.6.2018 absolvovali dve opatrovateľky zo špecializovaného zariadenia
vzdelávacie podujatie „Zážitková reminiscencia – ako využiť spomienky v práci so
seniormi a ľuďmi trpiacimi demenciou. 1. deň kaštieľ Fričovce, a v obci Lačnov, a 2. deň
v obci Štefanovce. Počas dvoch dní mali možnosť v rámci vzdelávacích blokov v praktickej
časti realizovať kreatívne spomínanie prostredníctvom svojich fotografií z rôznych životných
období a tiež získať vedomosti o úlohe spomienok v starobe, ktoré môžu využiť v starostlivosti
o seniorov trpiacich demenciou.
Počas dní 6.11.2018, 21.11.2018, 27.11.2018 sa sociálny pracovník a pracovný terapeut ŠZ
zúčastnili na vzdelávacom podujatí „Kognitívny tréning seniorov s demenciou“
organizovanom cez 3P-Projekt n.o. ktorý prebiehal v hoteli Lineas v Prešove. Tento
vzdelávací kurz bol spojený s nácvikom techník trénovania pamäti zvlášť u seniorov a ľudí
trpiacich demenciou. Získali informácie o postupoch a cvičeniach na aktivizáciu seniorov
s demenciou v individuálnej alebo skupinovej práci v zariadeniach sociálnych služieb.
Dňa 5.12.2018 sa konal cez 3P-Projekt n.o. vzdelávací tréning s názvom Interpersonálne
konflikty v sociálnych službách zúčastnili sa ho pracovníčky z oboch tímov Návrat (DSS)
a Nezábudka (ŠZ). Vzdelávací program obsahoval problematiku konfliktov, účinných stratégii
ich prevencie a zvládania, aj ako udržiavať zdravé interpersonálne vzťahy na pracovisku, čo je
veľmi dôležitý proces, ktorý môže prebiehať na všetkých úrovniach. Účastníci vzdelávacieho
programu získali cenné informácie ako zvládať problematické situácie, typy problematických
klientov a spôsoby práce s nimi.
Dňa 7.12.2018 prebiehal interný seminár zamestnancov zariadenia na tému: Prechod
z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb. Zúčastnili sa ho
všetci pracovníci z tímu Návrat a tímu Nezábudka. Seminár bol zrealizovaný za účelom šírenia
idey transformácie v rámci ZSS i mimo neho a za účelom motivácie zamestnancov pre prijatie
myšlienky transformácie.

Prevádzkové podmienky ŽIVOT, n.o.
Prevádzka domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia sa
materiálno-technickým zariadením zakúpili sa:
-

do vybavila

3 počítačové zostavy s príslušenstvom a 2 ks multifunkčného zariadenia zakúpené
do kancelárskych priestorov,
zvýšil sa štandard poskytovania obslužných činností vďaka zakúpeniu profesionálnej
práčky 10 kg a profesionálneho sušiča 10 kg na pranie a údržbu osobnej bielizne
prijímateľov sociálnych služieb,

-

-

-

-

nákupom elektricky polohovateľných postelí s postrannými zábranami
s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou a antidekubitným matracom v počte 10 ks
pre prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom zariadení sa zvýšil komfort
a kvalita poskytovaných sociálnych službách v oblasti ubytovania,
pre potreby osobnej hygieny prijímateľov sociálnej služby sme zakúpili nové posteľné
plachty s gumičkou, posteľné prádlo, uteráky a osušky,
zdravotná miestnosť sa do vybavila germicídnym žiaričom GARA 30WU/M s
mobilným stojanom na dezinfekciu vzduchu, a malou prenosnou elektrickou
odsávačkou F 20 na odsávanie hlienov u prijímateľov,
stravovacia prevádzka prešla obnovou zakúpenou chladničkou na lepšie uskladnenie
surovín na desiaty a olovranty pre prijímateľov sociálnej služby, kuchynským robotom
s náhradami na krájanie zeleniny a ovocia na spestrenie stravovania prijímateľom
sociálnej služby a smaltovaným kotlíkom so sadou na prípravu a varenie spoločného
guláša pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov v letných mesiacoch,
do vonkajšieho areálu sme zakúpili nové parkové lavičky na jednotlivé zastavenia času,
dovybavili ich drevenými hranatými košmi, drevenou záhradnou studničkou,
dreveným vozom s kvetmi, retro bicyklom s kvetmi.

Spolupráca s verejnými, štátnymi inštitúciami a rodinou
V rámci organizácie kultúrno-spoločenských aktivít pre prijímateľov sme pokračovali
v spolupráci s:
-

-

miestnou základnou a materskou školou v Spišských Hanušovciach,
základnou umeleckou školou Spišské Hanušovce pri príležitostí významných sviatkov
v kalendárnom roku ako je Deň matiek, veľká noc, MDŽ, v mesiaci október v rámci
úcty k starším, vianočné sviatky,
miestnou knižnicou a mestskou knižnicou mesta Spišská Stará Ves /marec mesiac
kníh/, ale aj počas celého kalendárneho mesiaca boli prijímatelia sociálnej služby
pravidelnými návštevníkmi knižníc.

Spolupráca s rodinou prijímateľov sociálnych služieb:
-

-

uskutočnili sa spoločné stretnutia za účelom participácie rodinných príslušníkov na
individuálnom plánovaní a pláne účasti a skúseností u prijímateľov sociálnych služieb,
šírenie idey schváleného projektu DEI,
sprostredkovania informácií o zmene Cenníka za poskytované sociálne služby platného
od
1.10.2018, pri tejto príležitosti boli od prezentované
a fotografiami
zdokumentované aktivity z priamej činnosti s prijímateľmi sociálnych služieb
v priebehu kalendárneho roka 2018.

Projekt – „Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych
služieb“
Nezisková organizácia ŽIVOT, n.o. sa v roku 2017 zapojila do Výzvy IROP-PO2-SC2112017-17 zverejnenej na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Zariadenie sociálnych služieb predložilo svoju Žiadosť o NFP s kódom NFP302021N187
s cieľom podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na
komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení). Podaná Žiadosť o NFP bola
schválená Rozhodnutím riadiaceho orgánu pre integrovaný regionálny operačný program dňa
03.07.2018. Na základe schválenej Žiadosti o NFP z európskych štrukturálnych a investičných
fondov sa podpísala Zmluva o poskytnutí NFP v mesiaci september 2018.
V mesiacoch september-október 2018 sa spracovali a zaslali na SO pre IROP Prešovský
samosprávny kraj súťažné podklady spolu s povinnými prílohami potrebné na zabezpečenie
procesu verejného obstarávania - časť stavebné práce odborne spôsobilou osobou. Zverejnené
boli tiež vo verejnej časti IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond
ITMS2014+.

Cieľ projektu DEI sme napĺňali v roku 2018 nasledujúcimi aktivitami:
-

Stretnutia so starostkou a starostom obce Haligovce a obecnými poslancami za účelom
zhodnotenia reálneho stavu schváleného projektu,
Pravidelné stretnutia so zamestnancami za účelom šírenia idey procesu DEI v rámci
zariadenia i mimo neho,
Stretnutia s prijímateľmi a rodinnými príslušníkmi, opatrovníkmi, za účelom šírenia
idey procesu DEI,
Citlivé zapracovanie plánovaných zmien do individuálnych plánov prijímateľov, ktorí
sa chcú presunúť do nového zariadenia v obci Haligovce,
Pravidelné stretnutia a konzultácie vedenia ŽIVOT, n.o. a transformačného tímu,
Uzatvorenie zmluvy s externým manažmentom pre projekt DEI,
Uzatvorenie mandátnej zmluvy na výkon odborných činnosti zadávania zákazky pre
projekt DEI,
Komunikačná stratégia – informovanie širokej verejnosti o schválenom projekte DEI
/webová stránka časť PROJEKTY/.

Strategická vízia ŽIVOT, n. o. Spišské Hanušovce
Víziu ŽIVOT, n. o. Spišské Hanušovce vystihuje nasledujúci výrok, ktorý prezentuje
ctižiadostivý cieľ:
„ Každý z nás má moc dať šťastie..., načúvajúce ucho, pozerajúce oko, vystretú ruku.“
(Pam Brownová)
Vízia nášho zariadenia sociálnych služieb je dosiahnuteľná predstava o tom akou si nezisková
organizácia praje byť v budúcnosti. Vo svojej činnosti sa preto zameriava na poskytovanie
komplexnej sociálnej starostlivosti, na sledovanie najnovších trendov v oblasti sociálnych
služieb, čo najbližšie k „ normálnemu životu“ a v rámci „normálneho štandardu“, oporou,
ktorého je tímová spolupráca našich zamestnancov.

V Spišských Hanušovciach, dňa 10.06.2019

v.r.
spracovala: PhDr. Jana Sotáková
riaditeľka ŽIVOT, n.o.

