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I.

Základné identifikačné údaje

1. Názov organizácie

Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých KAMPINO

3. Právna forma organizácie
7. Číslo telefónu
Číslo faxu

rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou
Tel.: 02/ 624 10 558
Fax: 02/ 623 17 967

8. E-mailová adresa
Webová stránka

kampino@kampino.sk
www.kampino.sk

11. Zriaďovateľ

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
PhDr. Jana Tvarožková
riaditeľka
mobil: 0911 118262
mail: tvarozkova@kampino.sk
006/2009
od 01. 07. 2009
70/2009 – soc.
Haanova č. 36 – 38
851 04 Bratislava 5
00 64 14 13
2020936896
01. 06. 1991
03. 08. 2009
č. účtu: 7000471971/8180
Štátna pokladnica

12. Štatutárny zástupca
kontaktné údaje
12. Číslo zriaďovateľskej listiny
účinnosť
6. Registračné číslo
2. Sídlo organizácie
9. IČO
DIČ
4. Dátum vzniku
5. Dátum registrácie
10. Bankové spojenie
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II.

CHARAKTERISTIKA A PROFIL

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO sa profiloval v rokoch
1991/1992 v rámci štátnej správy sociálneho zabezpečenia. Svoje služby začal poskytovať
ako polyfunkčné zariadenie deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím formou
denného pobytu.
V súčasnosti je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zariadením
sociálnych služieb, od 01. 07. 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“). Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi
príjmami a výdavkami napojená na rozpočet BSK.
Predmetom činnosti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO je
poskytovanie sociálnych služieb:
 v domove sociálnych služieb deťom od 3 rokov veku a dospelým osobám
s duševnými poruchami a poruchami správania, ak sú dokázaní na pomoc inej
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o sociálnych službách);
 v zariadení podporovaného bývania fyzickým osobám s mentálnym postihnutím,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych službách, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť
samostatný život.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO je zriadený na dobu neurčitú.
Štatutárnym zástupcom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO je
riaditeľ, ktorého vymenúva a z funkcie riaditeľa odvoláva Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja.
III.

VÍZIA, POSLANIE, HODNOTY A CIELE

Víziu, poslanie, hodnoty a ciele má Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
KAMPINO formulovanú v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb Domova sociálnych služieb
pre deti a dospelých KAMPINO vypracovanej v marci 2011, naposledy revidovanej v marci
2013.
Víziou zamestnancov DSS KAMPINO bolo
skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v prospech slobodnejšieho života
klientov v zariadení aj mimo zariadenia, najmä:
 kvalitným poskytovaním sociálnych služieb v zariadení podporovaného
bývania (zriadenom od 01. 11. 2012) s akcentom na integráciu osôb so
zdravotným postihnutím do spoločnosti formou ich postupného nadobúdania
pracovných zručností,
 skvalitnením poskytovania sociálnych služieb v domove sociálnych služieb
zameranom na ich rozsiahlu socializáciu a integráciu do spoločnosti
prostredníctvom spoločenských aktivít a dobrovoľníckej práce,
 skvalitnením podmienok bývania klientov v týždennej pobytovej sociálnej
službe,
 ďalšou debariérizáciou zariadenia,
 aktívnym vstupovaním klientov do rozhodovania pri poskytovaní sociálnych
služieb.
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Súčasťou hodnôt zdieľaných v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých
KAMPINO je úcta človeka k človeku, rešpektovanie zdravotného stavu
a individuálnych potrieb klienta transformovaného do individuálneho plánu klienta na
základe uplatňovania jeho vlastnej a slobodnej vôle.
Našim cieľom bolo podporovať klientov v zariadení podporovaného bývania pri
 nadobúdaní a prehlbovaní zručností v starostlivosti o domácnosť a starostlivosti
o prostredie, v ktorom žijú,
 nadobúdaní pracovných zručností a skúseností v dobrovoľníckej a inej pracovnej
činnosti;
 motivovaní v oblasti sebarealizácie sa na trhu práce v záujme väčšej finančnej
nezávislosti.
Našim cieľom v práci s klientmi v domove sociálnych služieb je
 socializácia klientov formou spolupráce s centrami voľného času v Bratislave Petržalke, spolupráce s miestnymi organizáciami pri organizovaní voľno
časových a spoločenských aktivít,
 integrácia klientov formou účasti na aktivitách organizovaných rôznymi
inštitúciami v rámci kraja, zariadeniami sociálnych služieb v pôsobnosti BSK,
spoluprácou so zariadeniami sociálnych služieb v pôsobnosti iných krajov,
 nadobúdanie zručností v sebaobslužných a obslužných činnostiach formou
posilňovania vôľových vlastností a motorických činností,
 nadobúdanie pracovných zručnosti formou pracovnej terapie a dobrovoľníckej
práce klientov.
Ďalším nezanedbateľným cieľom je zlepšenie poskytovania sociálnej služby
skvalitnením podmienok bývania. Tento cieľ predpokladá rekonštrukciu časti
súčasných priestorov klientov na bývanie.
Na dosiahnutie cieľov v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
poskytujeme klientom sociálnu službu účinnými metódami a formami sociálnej práce,
výchovnej a psychologickej činnosti:







vstupnú a priebežnú vývinovú diagnostiku,
metódy vývinovej pedagogiky,
individuálne a skupinové metódy a formy sociálnej práce,
individuálne a skupinové stimulačné programy podporujúce aktivizáciu klienta podľa
jeho individuálnej potreby - formou individuálneho plánu klienta, programu sociálnej
rehabilitácie, mapovania rizík,
preventívnu, aktuálnu a následnú rehabilitačnú starostlivosť,
sociálnu prevenciu.

Podľa individuálnych potrieb klienta, v súlade so zákonom o sociálnych službách,
poskytujeme klientom v domove sociálnych služieb:






základné sociálne poradenstvo (základné možnosti riešenia problému klienta, príp.
rodiny klienta s akcentom na odporúčanie sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci),
podporu pri vykonávaní základnej osobnej hygieny, úschove cenných vecí,
podporu pri samostatnosti, nezávislosti, nácviku zručností, posilňovaní návykov pri
sebaobsluhe, starostlivosti o domácnosť a pod.,
podporu pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, podávaní
písomných podaní, pri komunikácii v úradnom styku a iných vecí v záujme klienta,
podporu pri osvojovaní pracovných návykov a zručností – klientov zapájame do prác
spojených s prevádzkou zariadenia (upratovanie izieb a spoločných priestorov,
príprava jednoduchých jedál v kuchynke, prezliekanie posteľnej bielizne, stolovanie,
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polievanie, kvetov v zimnej záhrade, starostlivosť o drobné zvieratká - rybičky,
andulky - udržiavanie spoločnej záhrady a pod.),
podporu v realizovaní pracovných aktivít formou hľadania dobrovoľníckej práce.

Klientom ďalej poskytujeme:






ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,
ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť (niektoré zdravotné výkony z katalógu
zdravotných výkonov – vyhláška MZ SR); participáciu pri zabezpečovaní odborných
vyšetrení (zmluva s odborným lekárom špecialistom – psychiatrom); sprevádzanie
klientov na odborné vyšetrenia poskytujúcim celoročnú pobytovú sociálnu službu,
individuálne špeciálne vzdelávacie programy - prostredníctvom interaktívnej tabule,
TEACCH program, vzdelávanie podľa individuálnej pedagogiky Márie Montessori,
vyučovanie anglického jazyka,
aktivity na relaxáciu a voľný čas – arteterapia, canisterapia, ergoterapia,
muzikoterapia, snoezelen, kultúrne a spoločenské podujatia, športové aktivity,
duchovné a relaxačné aktivity;

V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu


poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov,



utvárame podmienky na prípravu stravy a vykonávanie sociálnej rehabilitácie,



poskytujeme podporu pri základných sociálnych aktivitách, sprievodom na lekárske
vyšetrenie, na vybavovanie úradných záležitostí, do práce a z práce a pri
záujmových činnostiach.

V záujme nadobúdania a rozvíjania zručností
vykonávajú úkony starostlivosti o domácnosť:









IV.

v podporovanom

bývaní

klienti

plánovanie jedálneho lístka, nákup potravín, drobného spotrebného tovaru
a ošatenia,
prípravu jedla, varenie, zohrievanie jedla,
umývanie riadu,
bežné upratovanie v domácnosti,
obsluha bežných domácich spotrebičov,
starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
starostlivosť o lôžko a svoju izbu,
starostlivosť o exteriér bývania.
VYHODNOTENIE ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2013

A. PROCEDURÁLNE ZABEZPEČENIE
1. Druh, forma, rozsah, kapacita
Podľa dodatku č. 1 k zriaďovacej listine č. 006/2009 s účinnosťou od 27. septembra
2012 v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO poskytujeme
sociálne služby celkom 50 klientom:
 v Domove sociálnych služieb spolu 44 klientom formou
 ambulantnej sociálnej služby
25 miest
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 týždennej pobytovej sociálnej služby
19 miest
miesto poskytovania sociálnej služby: Haanova č. 36 – 38, Bratislava
 v Zariadení podporovaného bývania formou
 celoročnej pobytovej sociálnej služby
6 miest
miesto poskytovania sociálnej služby: Mokrohájska 5, Bratislava
Priemerný vek prijímateľov sociálnej služby k 31. 12. 2013 bol 27 rokov.
Plnenie kapacity - počet klientov a počet čakateľov v poradovníku k 31. 12. 2013:
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
typ sociálnej služby:
Kapacita zariadenia podľa typu sociálnej služby
stav k 31.12.2013
Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

25

19

6

50

Počet klientov v zariadení
stav k 31.12.2013

Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

25

19

6

49

Počet čakateľov v poradovníku
stav k 31.12.2013

Ambulantná
služba v DSS

Týždenná
pobytová v DSS

Celoročná pobytová
v ZPB

SPOLU

4

10

0

15

V zariadení poskytujeme sociálnu službu 3 prijímateľom sociálnej služby s trvalým pobytom
v Trnavskom samosprávnom kraji

Počet čakateľov v poradovníku sa oproti rovnakému obdobiu roka 2012 zvýšil o 1
záujemcu o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb napriek tomu, že
sme do zariadenia prijali 2 čakateľov z poradovníka na týždennú pobytovú formu sociálnej
služby.
K 31. 12. 2013 bolo v domove sociálnych služieb neobsadené 1 miesto z dôvodu
úmrtia klienta a prebiehajúceho prijímacieho konania klienta na poskytovanie sociálnej
služby.

2. Realizované činnosti a aktivity
V roku 2013 sme prácu v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých
KAMPINO zamerali najmä na:
 skvalitnenie poskytovania sociálnej služby:


v zariadení podporovaného bývania zriadeného od 01. 11. 2012 v rodinnom
domčeku pre 6 osôb – život v zariadení podporovaného bývania sa naplno
„rozbehol“ až v priebehu roka 2013. Klienti, ktorí si zvolili náročnejšiu cestu životom
si zvykali na spôsob života sprevádzaný oveľa vyššou mierou samostatnosti ako
tomu bolo v celoročnej pobytovej službe v domove sociálnych služieb; spoločne
budovali životný priestor v interiéri a exteriéri zariadenia – navrhli a v spolupráci
s dobrovoľníkmi a Nadáciou SPP zrealizovali projekt „Záhrada ako snoezelen“, ktorý
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dáva priestor na pracovnú realizáciu v bylinkovej a zeleninovej záhradke, čistení
záhrady, relaxácie vo voľnom čase a stretávaní sa s rodinou, blízkymi a priateľmi pri
spoločenskom posedení a príprave jedál na grile.
Kľúčové zmeny zaznamenané u klientov za rok života v zariadení
podporovaného bývania:
o
oveľa citlivejšie vnímajú svoje potreby a oveľa konkrétnejšie a dôraznejšie
ich formulujú;
o
v interpersonálnych vzťahoch nastali pozitívne zmeny nielen v oblasti
sebakontroly a vzájomnej kontroly, ale aj v oblasti vzájomnej empatie;
o
opustili pravidlá, stereotypy a nízke očakávania v domove sociálnych služieb
a na ceste osobného spoznávania získali nové skúsenosti;
o
osvojujú a prehlbujú si pracovné zručnosti a návyky v dobrovoľníckej práci (v
McDonalds, TV Markíza, ZOO Bratislava, Mestské lesy Bratislava, OZ Sloboda
zvierat);
o
zintenzívnila sa frekvencia ich kontaktu s rodinou;
o
využívajú sociálne siete – zdieľajú na facebooku, používajú skype;


čiastočné skvalitnenie bývania klientov v domove sociálnych služieb – po
zrušení celoročnej pobytovej sociálnej služby a uvoľnením kapacity na bývanie v tzv.
tréningových bytoch, našli v domove sociálnych služieb kvalitnejšie bývanie 6-ti
klienti (4 muži a 2 ženy), ktorí boli do priestorov dvoch bytov presťahovaní z tzv.
„kójí“. Opustenie nevzhľadného životného priestoru a úprava bytov im umožnilo žiť
výrazne kvalitnejším spôsobom života v súkromí zameranom na vyššiu
samostatnosť v starostlivosti o svoj životný priestor..



skvalitnenie procedurálnych, personálnych a prevádzkových procesov práce napĺňanie štandardizovaných podmienok kvality sociálnych služieb je náročná práca
a vyžaduje si dlhšie časové obdobie; tento proces bude v podmienkach nášho
zariadenia pokračovať aj v roku 2014. So štandardami kvality boli oboznamovaní
v priebehu roka 2013 zamestnanci aj klienti formou cyklu vzdelávacích aktivít.
Zamestnanci absolvovali cyklus
v skupinách na vybrané témy:

zážitkového

vzdelávania

realizovaného

-

Ako bezpečne uvoľňovať svoju frustráciu a stres;

-

Ako pracovať s krikom – zvukovými prejavmi klienta;

-

Ako pracovať s presahmi do fyzickej integrity: klienti voči pracovníkom a naopak;

-

Ako pracovať s

koncentráciou vlastnou a klientov v podmienkach opakovanej

zvýšenej hlučnosti prostredia („práca na koncentrácii znova a znova od začiatku“);
-

Práca s obojstrannou frustráciou spojenou s verbálnym neporozumením/ťažkosťami
klienta sa vyjadriť;

-

Ako nastaviť zdravú hranicu klientovi – ako používať zdravé „nie“ bez toxických
prímesí vlastných frustrácii;

-

Ako pracovať s „nie“ klienta“;

-

Vzájomné očakávanie klient – zamestnanec, téma fyzického a mentálneho veku
klienta;

-

Mentálny vek a právo sebaurčenia klienta;

-

Téma kontroly a téma nevyspytateľnej energie (prudkej kinestetickej energie klienta);

-

Prípady fixácie (citového naviazania klienta na konkrétneho zamestnanca);

-

Ako zabezpečiť individuálny prístup, keď mám na starosti viac klientov naraz – bude
realizovaný v decembri 2013;
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Na podporu práce s klientmi v oblasti oboznamovania sa so štandardami kvality:
 klienti zariadenia podporovaného bývania absolvovali v priebehu roka 2013
- sociálno-psychologický výcvik zameraný na sebapoznanie, rozvoj sociálnych
zručností a komunikáciu;
- „Eurokampináčik“ – v záujme rozvíjania finančnej gramotnosti sa klienti aj
v tomto roku edukačne vzdelávali; cieľom bolo rozvíjať ich finančné zručnosti
pod vedením dobrovoľníčky - lektorky vzdelávania – riaditeľky pobočky
Slovenskej sporiteľne;
 v skupine klientov v zariadení sociálnych služieb sme zaradili do práce s nimi
niektoré nové techniky a metódy práce, napr.:
- „Najkrajšie životné skúsenosti klienta“, „Najťažšie životné skúsenosti
klienta“.„Čo chcem v živote dosiahnuť, akým životným štýlom túžim žiť“,
„Topenie ľadu“ (technika orientovaná na odstraňovanie prirodzených
rozpakov na strane klienta);
- peer group – pondelkové otázky a odpovede; metóda sociálnej prevencie
prebiehajúcej v skupine;
- DITOR – heurestická metóda: D – definuj problém; I – informuj sa; T – tvor
riešenia; O – ohodnoť riešenia; R – realizuj riešenia;
- brainstorming – kreatívna technika riešenia problémov (v skupine);
Priebeh zavádzania štandardov kvality do praxe zaznamenávame v zariadení vo
forme power - pointovej prezentácie, ktorá bude slúžiť na ďalšie vzdelávanie
zamestnancov a klientov.




prácou s rizikom v sociálnych službách – cieľom je minimalizovať neprijateľné
a zvýšené riziká klientov pri zachovaní
maximálnej miery samostatnosti
s akceptovaním prijateľného rizika. Na mapovanie rizík realizovaných v roku 2012
sme v priebehu roka 2013 nadviazali vypracovaním individuálneho rizikového plánu
klienta s participáciou klienta, jeho zákonného zástupcu, príp. jeho sociálnej siete.
realizáciu rôzne zameraných aktivít na:

 vzdelávanie klientov (formou seminárov, interaktívnou formou alebo exkurziami) na
rôzne témy, napr:

„Deň vody“ – exkurzia v prírode s výkladom – zameraná na vodu ako zdroj
života na Zemi;

Exkurzia Rusovského kaštieľa – spoznanie kúska histórie neďalekej
pamiatky;

„Potulky Bratislavou“ – spoznávanie mesta potulkami jeho pamätihodnosťami;
spoznávanie prírody, kultúrnych miest v Bratislave;

„Informácie pre všetkých“ – vzdelávací seminár pripravený v spolupráci so
ZPMP;

Základy práce na hrnčiarskom kruhu – pracovné tvorivé dielne pre klientov
DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v zariadení DSS Plavecké
Podhradie;

„Medzinárodný deň detskej knihy“ – vzdelávací seminár zameraný na knihu
ako zdroj učenia sa, spoznávania a zábavy;

„S jedlom sa nebavíme“ – náučná interaktívna výstava zameraná na význam
správneho stravovania sa ;

Návšteva múzea pedagogiky a školstva – interaktívny spôsob spoznávania
významu filmu a rozprávky;

„Zvukofóóónia“ – návšteva interaktívnej výstavy v Bibiane s podtitulom:
počúvaj očami, pozeraj ušami – zameraná na spoznávanie rôznych zvukov;

„Rozumieme posunkovej reči“ – metóda posilňovania komunikačných
zručností klientov absolvovaním vzdelávania v posunkovej reči;
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„Naša gastronómia“ – nácvik zručností a vzdelávania v oblasti gastronómie
a prípravy obľúbených sladkých pokušení;
Výučba anglického jazyka – jazykový kurz v DSS KAMPINO pre záujemcov
z radov klientov – zúčastňujú sa ho štyria klienti;
Zavádzame štandardy kvality – klienti v priebehu roka absolvovali
v skupinách zážitkovými formami oboznamovanie sa so štandardami kvality;
aktivity dokumentujú nasledovné fotografie:

Organizačnú štruktúru zariadenia sme prirovnali k rodine
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Vyjadrenie spokojnosti so sociálnymi službami prostredníctvom smailíkov

Čo všetko nám klientom ponúka DSS KAMPINO
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 spoločne oslavované sviatky:
 Deň zaľúbených – to nás veru baví – vymieňať si zaľúbené pohľady;
 Fašiangová veselica – bola to skvelá zábava a masky boli aj vtipné;
 Deň knihy – máme radi knihu, najmä rozprávkovú a náučnú;
 Majáles – tanec v záhrade a k tomu veľa dobrej hudby;
 Deň matiek – „Mamička, ľúbim ťa“ ...
 Deň detí – súťaže, hry, zábava a chutnučký kotlíkový guláš;
 „Vitaj Mikuláš“ – prinášaš nám radosť a kopu sladkostí ... no a zimu ...
 Posedenie pri jedličke – integrované vianočné vystúpenie s kamarátmi zo
ŠZŠ v Petržalke za účasti sponzorov firmy IBM, firmy dr. Oetker a Albert –
odovzdávanie darčekov klientov
MDD s Robom Pappom
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 tvorivé workshopy:














Servítkovanie a tvorba svietnikov – tvorivý workshop v Gaudeamus – ZKR –
vždy sa máme čo nového naučiť;
„Mozaika“ – tvorivý workshop pripravený klientmi ZPB pre klientov DSS
zameraný na tvorbu mozaiky na rôznych podkladoch; pripravili kamaráti pre
kamarátov;
„Hravé kamene“- tvorivý workshop v DSS KAMPINO. Maľba kamienkov,
použitie servítkovej techniky - dekupáž, výroba magnetiek z kamienkov;
Zdobenie veľkonočných vajíčok – príchod jari máme radi;
Pletenie košíkov z papiera - tvorivý workshop pripravený v DSS KAMPINO
s bohatou účasťou záujemcov z iných ZSS;
„Tvoríme z papiera - tvorivý workshop pripravený DSS KAMPINO z materiálu
dostupnému každému;
„Deň otvorených dverí“- tvorivý workshop v DSS IMPULZ. Páčil sa nám.
Maľovanie na sklo kombinovanými technikami – aj takto môžu vzniknúť
netradičné obrázky;
„Vymodeluj si svoje práva“ – tvorivý workshop pripravený pre klientov
dobrovoľníkmi UNICEF;
„Túlavé topánky“ – účasť klientov na tvorivom workshope zameranom na
prípravu rôznych predmetov postihnutými bezdomovcami v priestoroch
chránenej dielne OZ OKRAJ – cyklus stretnutí v období mesiacov októberdecember 2013;
„Tvoríme vianočnú výzdobu“ – workshop pripravený pre seniorky DSS Rača –
so skvelou pracovnou atmosférou a družnou zábavou;
„Tvoríme spolu“ – s našimi rodičmi pekné predmety a ozdoby na vianočný
stromček;
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Deň otvorených dverí v DSS IMPULZ

Vymodeluj si svoje práva - tvorivý workshop s dobrovoľníkmi UNICEF
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Mozaika – takto sme ju vyrábali
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 vzťah k umeniu a kultúre:











„Tanec nás baví“ – integrovaný tanečný workshop – v spolupráci s OZ Len
tak – tak.
„Umenie sa nám páči“ – pravidelná návšteva múzeí a galérií Bratislavy.
„Ja, zloduch“ – účasť klientov na filmovom workshope organizovanom OZ Bol
raz jeden človek.
„Hľadám ťa Eva“- predstavenie divadelného kolektívu KAMKO pri DSS prof.
Karola Matulaya.
Výtvarný salón ZPMP 2013 – 18. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác
ľudí s mentálnym postihnutím. (Ocenení: Jozef R. za prácu „Takto vnímam
zem...“. Ladislav S. prácu „Ostrovy“).
„Štyri ročné obdobia“ – výstava obrazov klientov v Cik Cak centre
v Petržalke.
Robo Papp – malý koncert populárneho speváka pri príležitosti osláv Dňa
detí – v záhrade zariadenia; bola to ozajstná hudobná zábava.
„Multikultúra v nás“ – aktívna účasť klientov na VII. ročníku medzinárodnej
literárnej a výtvarnej súťaže Rozhľady 2013 formou výtvarných prác.
„Pán Mrkvička“ – interaktívne prerozprávanie vlastných rozprávok
rozprávkarom – pánom Mgr. Tiborom Hujdičom, nazývaným Pán Mrkvička.
„Zvukofóóónia“ – návšteva interaktívnej výstavy v Bibiane zameranej na
spoznávanie rôznych zvukov.
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Pán „Mrkvička“

 lásku k športu:
 Pestrý deň – súťaže v športových hrách, poznanie prírody a ľudí. Pripravil
DSS Rozsutec..
 4. ročníku petangového turnaja – usporiadaný v DSS MEREMA.
 4. ročník turnaja v hádzaní šípok na terč- usporiadaný v DSS Javorinská.
 Vodné radosti - podujatie organizované ZKR- Gaudeamus pre zariadenia
DSS v pôsobnosti BSK.
 5. ročník Regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym
znevýhodnením. Organizátori: BSK, DSS. prof. Karola Matulaya.
 GERULATA CUP 2013 - turnaj v stolnom tenise usporiadaný Kresťanskou
ligou pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku Bratislava.
 Športové hry 2013. Organizovaný 29. ročník športových hier v DSS prof.
Karola Matulaya.
 drobné zábavky:





„Tajomstvo mojej kuchyne“ – účasť (komparz) na príprave televíznej relácie;
Dni Petržalky - komunitná aktivita, na ktorej sa prezentujú služby a aktivity;
neziskových organizácií a občianskych združení – radi sme sa zúčastnili;
Šarkaniáda – súťaž klientov v príprave a spúšťaní šarkanov;
Katarínska zábava - organizovaná DSS a ZpS Rača – bola to skvelá zábava;
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Tajomstvo mojej kuchyne

 predaj výrobkov:


Radničkine trhy – s medzinárodnou účasťou konané na Primacionálnom námestí
v Bratislave - stánkový predaj výrobkov spojený s hodnotením poroty najkrajších
vystavených výrobkov;
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X-MAS bazár – prezentácia a predaj vianočných výrobkov zamestnancom firmy
IBM;
Trhy bez bariér – prezentácia a predaj výrobkov v priestoroch Gymnázia Juraja
Hronca – organizovaný gymnáziom;
Farmárske trhy – organizované BSK – predaj vianočného pečiva a zhotovených
výrobkov klientmi zariadenia a ZPB.

Deň otvorených dverí ZRP- maľovanie na sklo

3.

Sťažnosti

V roku 2013 neboli na poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre
deti a dospelých KAMPINO podané žiadne sťažnosti prijímateľov sociálnej služby ani
zamestnancov zariadenia.
B. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
1. Organizačná štruktúra, personál
Organizačná štruktúra Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
optimálne zabezpečuje pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním kvalitnej sociálnej
služby podľa zákona o sociálnych službách počas celého roka.
Podľa schválenej organizačnej štruktúry zabezpečuje prevádzku Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých KAMPINO 44 zamestnancov, z toho 5 zamestnancov
v Zariadení podporovaného bývania, na štyroch úsekoch činností:



úsek riaditeľa – 1,5 zamestnanca (1 riaditeľ, 0,5 – psychológ),
úsek ekonomiky – 9,75 zamestnancov (1 - vedúci úseku, 0,5 - finančná
účtovníčka, 0,5 - mzdový účtovník, 1 - vedúci prevádzky, 2 - upratovačky, 1 -
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práčka, 0,75 - údržbár, prevádzka bazéna, BOZP a PO, 1 - hlavná kuchárka, 2 pomocné kuchárky)
úsek ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti – 18,25 zamestnancov (1 vedúci úseku, 4 - sestra, 1 – zdravotnícky asistent, 2 - sanitár, 9,75 - opatrovateľ, 05
- rehabilitačný pracovník),
úsek sociálnych služieb a výchovy – 14,5 zamestnancov (1 - vedúca úseku, 0,5 referent sociálnych služieb, 2 - špeciálny pedagóg, 6 - sociálny pracovník, 1 koordinátorka podporovaného bývania, 1 – bytový asistent).

Podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách sme vyčíslili percentuálny podiel
odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov k 31. 12. 2013 tvorí 73,86%;
percentuálny podiel administratívnych zamestnancov na celkovom počte zamestnancov
tvorí 26,14%. Podmienku citovaného zákona spĺňame.
2. Vzdelanie zamestnancov
Všetci zamestnanci zariadenia spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie svojej
práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Prirodzenou súčasťou práce v zariadení je systém priebežného vzdelávania povinný pre
každého zamestnanca vo forme externého a interného vzdelávania. V roku 2013
absolvovalo externé vzdelávanie celkom 88 zamestnancov v rámci externých odborných
seminárov, odborných prednášok, vzdelávacích kurzov organizovaných BSK, externými
organizáciami a prostredníctvom Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.
Prioritou vzdelávania bolo zvyšovanie odbornosti zamestnancov zameranej na zavádzania
podmienok kvality v zariadení. V tejto súvislosti všetci zamestnanci zariadenia (44)
absolvovali cyklus zážitkového vzdelávania. Za účelom vzdelávania sme z rozpočtových
prostriedkov roka 2013 vynaložili celkom 795,50 €. Zamestnanci sa ďalej pravidelne interne
odborne vzdelávajú na úsekových poradách a interných seminároch.
3. Dobrovoľníctvo
Do práce v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO zapájame aj
dobrovoľníkov. V roku 2012 sa dobrovoľníci zapojili do nasledujúcich súborov aktivít:
Aktivita

počet dobrovoľníkov

s klientmi
úprava priestorov zariadenia
rozvoj zručností klientov
Spolu

21
26
3
50

Počet odpracovaných
hodín
222
162
33
422

Oproti roku 2012 sa zvýšil počet dobrovoľníkov o 3 osoby a počet hodín
dobrovoľníckej aktivity o 74 hodín.
C. PREVÁDZKOVÉ ZABEZPEČENIE
1. Priestorové a materiálne vybavenie
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO poskytuje sociálnu službu
v dvoch budovách prepojených zimnou záhradou.
Ubytovanie v Domove sociálnych služieb je pre 19 klientov v týždennej pobytovej
sociálnej službe zabezpečené v priestoroch:

19



dvoch trojizbových bytov, ktoré sú súčasťou zariadenia; obývajú ich 7 klienti, z toho 4
muži a 3 ženy;
 troch obytných miestnostiach rozdelených na jednotlivé bunky, obývané spolu 9 klientmi;
 jednej izbe pre 3 imobilných klientov v rozhodujúcej miere odkázaných na lôžko; so
špeciálnym vybavením – elektrickým strojovým koľajnicovým systémom, špeciálne
polohovateľnými ležadlami s ovládaním.
Obytné miestnosti s bunkami vyžadujú rekonštrukciu bývania a priľahlých sociálnych
zariadení z dôvodu opotrebovanosti a celkovej nevzhľadnosti týchto priestorov.
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO prevádzkuje vlastnú
kuchyňu podľa Systému Správnej a výrobnej praxe a v Systéme zabezpečenia kontroly
hygieny potravín HACCP. Najlepšie domáce pečivo a kysnuté koláče pripravujú naše pani
kuchárky. Stolovanie pripravujú klienti zariadenia v jedálni s kapacitou 50 miest.
Účelové priestory DSS KAMPINO – spoločenská miestnosť, telocvičňa, osem
miestností pre denné aktivity, SNOEZELEN, záhrada a zimná záhrada dávajú prijímateľom
sociálnych služieb dostatočné možnosti a priestor na vzdelávanie, nácvik sociálnych
zručností, krúžkovú činnosť, pohyb, relaxáciu, či aktivity vo voľnom čase. Multimediálna
miestnosť je špeciálne vybavená interaktívnou tabuľou a PC pre klientov a zamestnancov.
Zvyšuje záujem klientov o vzdelávanie, nadobúdanie nových zručností a interaktívnu
komunikáciu. V roku 2013 klientom pribudla „Hravá miestnosť“ určená na hru a relaxáciu.
Prebudovaná je z priestoru na bývanie s tzv. „kójami“.
Kóje- predtým
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Hravá miestnosť- potom

V Domove sociálnych služieb je postupne zabezpečovaná bezbariérovosť, ktorá by
mala byť v roku 2014 zavŕšená výmenou a rekonštrukciou zastaralého a nepoužívaného
kuchynského výťahu za osobný výťah – z prostriedkov schváleného projektu MPSVaR a
rozpočtu schváleného BSK.
Zariadenie je zvonku zabezpečené dvoma vstupmi s rampou a zábradlím aj na
nadzemné podlažie; zvnútra schodiskovou plošinou a schodolezom.
Zariadenie podporovaného bývania je zriadené v 6 – izbovom útulnom rodinnom
domčeku v tichom prostredí v Bratislave na Mokrohájskej ulici č. 5.
Šiesti klienti obývajú 5 izieb – dve 2-posteľové a 2 izby pre jednotlivca. Spoločne užívajú
obývaciu miestnosť a stravu si pripravujú v spoločnej kuchyni vybavenej elektrospotrebičmi
a bielou technikou. Na dvoch podlažiach sú umiestnené 2 kúpeľne. Potravinová komora
ukrýva malé zásoby potravín, ktoré klienti postupne dopĺňajú. V spoločnom šatníku na
nadzemnom podlaží si odkladajú menej používané veci osobnej potreby, najmä šatstvo.
Spoločná záhrada je nielen oázou pokoja, oddychu a relaxácie, ale možnosťou pre
pracovné aktivity, ktorými si postupne upravujú okolie domu podľa svojich predstáv.
Pri domčeku pribudla v roku 2013 „Záhrada ako snoezelen“. Navrhnutá je obyvateľmi
domčeka, ktorú ju stavebne zrealizovali s pomocou dobrovoľníkov za finančnej podpory
Nadácie SPP. Výsledkom je exteriér upravený na prácu v záhradke, relax, stretnutia
s priateľmi a rodičmi. Príprava jedál na ohnisku je skutočná kulinárska zábavka. Otvorená
bola dňa 09. 09. 2013. Juuuj, ale je parádna!
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2. Finančné hospodárenie
Na základe Uznesenia BSK č. 113/2012 zo dňa 7.12.2012 bol DSS
stanovený
záväzný
limit
príjmov
a
záväzný
limit
na rok 2013 nasledovne:
Príjmy celkom (v €)
57 150,00



Dotácie celkom v (€)
592 972,00

KAMPINO
dotácií

Kapitálové výdavky (v €)
0,00

Príjmy:

Príjmy rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2013 schválené v celkovej výške 57 150,00
EUR. V priebehu roku 2013 došlo k zmene limitu príjmov – navýšeniu príjmov o 130,00 EUR
V porovnaní so skutočnosťou roku 2012 bol limit príjmov pre rok 2013 vyšší o 4 000,00
EUR. V roku 2013 DSS KAMPINO príjmy rozpočtu plnilo celkom vo výške 67 238,88 EUR.
čo predstavuje plnenie na 117,39 %. V porovnaní s rokom 2012 príjmy DSS KAMPINO boli
vyššie o 488,18 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 0,73 %.
Plnenie príjmov v roku 2013 v členení:
Príjem
za poskytované sociálne služby
za stravné
za úroky
vratky
ostatné

suma (v €)
59 093,33
6 984,12
0,20
181,23
980,00

Spolu

67 238,88

23

Priemerné mesačné náklady na klienta a úhrady klientov podľa typu sociálnej služby:
Typ sociálnej služby
ambulantná
týždenná pobytová
zariadenie
podpor.
bývania



Priemerné mesačné
náklady na klienta (€)
1 005,41
1 055,05
1 045,79

Priemerná mesačná
úhrada klienta (€)
47,55
154,50
183,30

Rozdiel – rozpočet
BSK (€)
957,86
900,55
862,49

Výdavky:

Výdavky rozpočtu DSS KAMPINO boli na rok 2013 schválené v celkovej výške 592
972,00 EUR. Po štrnástich úpravách sa limit dotácie záväzných ukazovateľov rozpočtu
v časti bežné výdavky zvýšil celkom o 16 888,66 EUR. Dotácie pre DSS KAMPINO na rok
2013
predstavovali
celkom
výšku
609 860,66 EUR. DSS KAMPINO boli taktiež poskytnuté finančné prostriedky vo výške
3 228,00 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, resp.
vybudovanie osobného výťahu pre klientov DSS KAMPINO.
(v €)
VÝDAVKY
Bežné výdavky
(600) bez A
- mzdy, platy,...
(610)
- poistné a príspevky. do
poisťovní (620)
- tovary a služby
(630)
- bežné transfery
(640)
A.
mimorozpočtové
zdroje (v rámci 630)
Celkom:

Schválený
rozpočet
2013

Upravený
rozpočet
2013

Čerpanie
rok
2012

Čerpanie
rok
2013

%
plnenia za
2012

592 972,00

609 860,66

580 709,82

609 168,42

99,39 %

332 177,00

348 179,50

336 086,59

348 179,50

100,00 %

116 926,00

117 538,25

117 025,51

117 538,25

100,00 %

124 966,00

139 512,91

125 811,85

139 098,91

99,70 %

2 100,00

2500,00

1 785,87

2 371,76

94,87 %

1 000,00

1 130,00

1 266,62

980,00

86,72 %

592 972,00

609 860,66

579 843,80

609 168,42 99,39 %

Čerpanie bežných výdavkov zodpovedá plneniu poskytnutých dotácií rozpočtu na rok
2013 a ekonomickému využitiu pridelených finančných prostriedkov pre potreby prevádzky
zariadenia. Z rozpočtu boli realizované výlučne iba výdavky, nevyhnutne potrebné
na plnenie úloh a poslania zariadenia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
V kategórii 610 výdavky na mzdy, platy, ... bolo čerpanie vo výške 348 179,50 EUR,
čo predstavuje čerpanie na 100,00 %. (vyplatené tarifné platy, príplatky a odmeny
za 12 mesiacov) podľa zaradenia zamestnancov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. V roku 2013 porovnaní s rokom 2012 bolo v tejto kategórii
vyplatených o 12 092,91 EUR viac. Na zvýšenom čerpaní sa prejavili najmä zvýšené
výdavky na tarifný plat, čo malo súvis s naplnením počtov zamestnancov na voľné
schválené systemizované miesta ako aj s úpravami miezd zamestnancov v zmysle platných
zákonných ustanovení.
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V kategórii 620 poistné a príspevky do poisťovní boli finančné prostriedky rozpočtu
čerpané v závislosti od vyplatených mzdových prostriedkov (34,95 % z vyplatených
tarifných platov, príplatkov a odmien za 12 mesiacov) vo výške 117 538,25 EUR, čo
predstavuje čerpanie na 100,00 %.
V kategórii 630 tovary a služby boli finančné prostriedky pridelené z dotácie BSK,
čerpané vo výške 139 098,91 EUR, finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,70 %. Okrem
toho DSS KAMPINO malo v roku 2013 pridelené účelovo viazané finančné prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov a to vo výške 1 130,00 EUR. Tieto finančné prostriedky boli
vyčerpané na 86,72 %. V roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 bolo v tejto kategórii
čerpaných o 13 287,06 EUR viac, hlavne na energie. Z hľadiska zdroja financovania bolo
čerpanie kryté na 100,00 % zo schváleného rozpočtu pre DSS KAMPINO na rok 2013.
Uvedený rozsah čerpania finančných prostriedkov potvrdzuje ich použitie len na nevyhnutné
a skutočne oprávnené výdavky. V rámci tejto kategórie nemalo zariadenie pri čerpaní
finančných prostriedkov voči svojim dodávateľom žiadne pohľadávky ani záväzky (s
výnimkou vyúčtovacích faktúr za energie za rok 2013, vyúčtovacie faktúry za dodávku
energií za rok 2013 boli DSS KAMPINO zaslané až v priebehu mesiacov január a február
2014).
V kategórii 640 bežné transfery boli finančné prostriedky, pridelené z dotácie BSK,
čerpané vo výške 2 371,76 EUR, finančné prostriedky v tejto kategórii boli čerpané
na 94,87 %. V roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 bolo v tejto kategórii čerpaných
o 585,89 EUR viac, zvýšenie čerpania finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2012
bolo v dôsledku vyšších výdavkov na odchodné (o 114,16 EUR viac) a na nemocenské
dávky ( o 471,73 EUR viac).


Pohľadávky:

DSS KAMPINO evidoval k 31.decembru 2013 pohľadávky vo výške 7 071,42 EUR.
Pohľadávky vo výške 4 136,26 EUR predstavujú predpis úhrad za poskytnutú sociálnu
službu klientom v mesiaci december 2013. Pohľadávky vo výške 2 935,16 EUR sú
u obdobia do decembra 2013. V porovnaní s rokom 2012 klesli pohľadávky DSS KAMPINO
voči klientom o 1 704,06 EUR. DSS KAMPINO dlhovalo finančné prostriedky za poskytnutú
sociálnu službu celkovo 6 klientov, čo je v porovnaní s rokom 2012 o dvoch klientov menej.
Vedenie DSS KAMPINO venovalo a venuje vymáhaniu pohľadávok neustále pozornosť
a podniklo
kroky
na
ich
maximálne
zníženie.
V dvoch prípadoch boli uzavreté dohody o splatení dlhu. Snahou zodpovedných
pracovníkov DSS KAMPINO je, aby sa v priebehu roku 2014 pohľadávky od klientov
vymohli. Okrem týchto pohľadávok neboli evidované k 31.12.2011 žiadne ďalšie
pohľadávky.


Záväzky:

DSS KAMPINO neevidoval k 31.12.2012 voči dodávateľom tovarov a služieb žiadne
záväzky. Taktiež DSS KAMPINO k 31.12.2012 neevidovalo záväzky voči prijímateľom
sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu, všetky záväzky boli vyrovnané v priebehu
roku 2013.
3. Projekty a dary
V roku 2013 bolo v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
realizovaných päť projektov na skvalitnenie poskytovania sociálnej služby, ktorými Domov
sociálnych služieb reagoval na výzvy vyhlásené neziskovými organizáciami:


Naše mesto 2013 – Dňa 14. júna 2013 sme sa už po štvrtý raz zúčastnili projektu
Naše mesto 2013 realizované Nadáciou Pontis a skupinou firiem Engage
s príspevkom 50 €. My – Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb pre deti
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a dospelých KAMPINO – sme tí, ktorí opäť prijali s radosťou a vďakou pomoc
dobrovoľníkov, tentokrát zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja.
O tom, že mali chuť načas kancelárie vymeniť za pracovné náradie a nezištnú chuť
pomáhať navráva aj fakt, že ich na pomoc prišlo až 25! Povzbudiť ich prišiel aj náš
spoločný najvyšší šéf, pán župan - Ing. Pavol Frešo.
„Záhrada ako snoezelen“ – projekt finančne podporený Nadáciou SPP v sume 850
€ a stavebne realizovaný obyvateľmi zariadenia podporovaného bývania
a dobrovoľníkmi.
„Hravá miestnosť“ – s podporou OZ KAMPINO PLUS sme zrekonštruovali
priestory bývalej ubytovacej časti na hravý priestor plný farieb, určený na zábavu
a relax klientov. Terapia hrou je metóda práce s klientmi, ktorá vedie k efektívnemu
uvoľneniu a relaxácii práve v tejto miestnosti.
Daruj knihu – s podporou Komunitnej nadácie Bratislava sme aj v tomto roku vďaka
neznámym štedrým ľuďom splnili čitateľské sny niektorým klientom, ktorí si našli
„svoju“ knihu spomedzi 15-tich darovaných kníh, celkom v sume 116 €.

Ďalších päť sociálnych projektov predložených zamestnancami DSS KAMPINO nebolo
v príslušných nadačných fondoch podporené.
Na základe členstva v ZPMP a vzájomnej spolupráce sme na podporu vedenia
krúžkovej činnosti získali finančné prostriedky v sume 400 €.
Výročná správa o činnosti a hospodárení Domova sociálnych služieb pre deti
a dospelých KAMPINO bude zverejnená na webovej stránke - www.kampino.sk.

PhDr. Jana Tvarožková
riaditeľka
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