
Petržalské noviny – reakcia na otázky redakcie 

 

1. V DSS KAMPINO poskytujeme ambulantnú a týždennú pobytovú sociálnu službu a na dvoch 
miestach aj celoročnú pobytovú sociálnu službu v Zariadení podporovaného bývania. V rámci 
našich služieb poskytovaných v domove sociálnych služieb utvárame podmienky na 
vzdelávanie, v rámci edukatívnych činností je vítané, veľmi zaujímavé, pútavé a hravé vedenie 
podľa pedagogiky Márie Montessori – rozvíja pocity, vnemy, predstavy, tvorivosť, myslenie, 
reč a tiež prostredníctvom interaktívnej tabule, ktorá priťahuje pozornosť klienta najmä očami; 
týmto spôsobom možno rozvíjať poznatky,  kreslením na tabuľu a rozvíjať jemnú motoriku, 
pozerať filmy a rozprávky, púšťať video klipy.  
Našu pomoc vyhľadávajú najmä rodičia pre  deti s ťažkým mentálnym postihnutím, 
v súčasnosti najčastejšie s autistickými črtami v správaní a občania s nižšou mierou 
odkázanosti v rámci poskytovania sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania. 
 

2. Využívať sociálne služby v našom zariadení znamená pre klientov rôznorodosť aktivít, ich 
začleňovanie a aktívne zapájanie do komunity slobodného vyjadrovania sa ale aj vedenie 
k zodpovednosti za svoje správanie. Vedieme ich k stanovovaniu cieľov zodpovedajúcich ich 
schopnostiach. 
Naši klienti sú súčasťou komunity, v ktorej žijú a v nej sa aj prezentujú. Príkladom je aj výstava, 
ktorú pripravujeme v spolupráci s CC-centrom. Táto spolupráca sa stala už tradíciou, začali sme 
7. ročník spolupráce, pravidelne 2 krát do roka vystavujeme výtvarné a iné práce klientov na 
vopred danú tému.  
Myslím si, že máme spokojných klientov, s pozitívnou spätnou väzbou. Vždy je však potrebné 
priniesť do našej práce niečo nové, čo zaujme. 
 

3. Obľúbená je terapeutická činnosť v miestnosti snoezelen, arteterapia a delfinoterapia „na 
suchu“. Pre našich klientov sú dôležité terapeutické činnosti rozvíjajúce zmyslové vnímanie 
a navodzujúce pocit pohody a relaxu.  
 

4. Kreslenie, maľovanie, vytváranie 3-D predmetov, ale aj háčkovanie a štrikovanie sú činnosti, 
do ktorých klienti vkladajú svoje emócie, predstavy, vnútorné pocity. Naši klienti majú možnosť 
rozvíjať sa aj v anglickom jazyku, literárnom krúžku, športovom krúžku, gastronomickom 
krúžku, krúžku šikovných rúk ... Sociálno-psychologický výcvik niektorým klientom poskytuje 
priestor na podporu správania v rôznych sociálnych situáciách, na spoznávanie seba a iných 
ľudí, tréning adekvátneho správania v bezpečnom a priateľskom prostredí. 
 

5. Máme malé príbehy klientov, zodpovedajúce ich ťažkým mentálnym postihnutiam. Hrdí sme 
na klientov v Zariadení podporovaného bývania, ktorí z celoročného pobytu v Domove 
sociálnych služieb našli rodinný typ bývania v rodinnom domčeku a odvahu na zmenu  svojho 
života prebraním zodpovednosti v starostlivosti o seba, domácnosť aj záhradu. 


