Detský klub
zdravotne postihnutých detí a mládeže
v Košiciach

VÝROČNÁ SPRÁVA 2008
KOŠICE

1

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže realizuje svoju činnosť, ako polyfunkčné
poradenské a rehabilitačné centrum pre občanov so zdravotným postihnutím a občanov ohrozených
zdravotným postihnutím, od roku 1996.
Predkladaná správa popisuje aktivity, realizované v roku 2008, prehľady počtov klientov, ktorým
boli poskytované služby v tomto období, ekonomické informácie o financovaní činnosti ako aj
poďakovanie všetkým, ktorí činnosť Detského klubu ZPDaM podporujú.
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Poskytované služby a ich programové ciele
Detský klub ZPDaM pri poskytovaní služieb pre svojich klientov, vychádza z potrieb klientov, ktoré si vyžadujú
komlexný prístup a komplexné služby. Hlavnými znakmi týchto služieb je pôsobiť preventívne a inkluzívne.
Detský klub ZPDaM sa programovo zameriava na poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie
sociálnej prevencie v súlade s povolením MPSVaR č.20/99-L52, vydaným na túto činnnosť. Sociálna prevencia
a sociálne poradenstvo sú realizované prostredníctvom:
Špecializovaného sociálneho poradenstva smerujúceho k podpore sociálnej inklúzie občanov s ŤZP a občanov
ohrozených ŤZP, v ich prirodzenom spoločenskom prostredí.
Sociálnej rehabilitácie, cielenej k aktivizácii vnútorných schopností občanov s ŤZP na prekonanie
osobnostných dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Liečebnej rehabilitácie, ako nevyhnutnej súčasti starostlivosti o klientov s telesným postihnutím a klientov
ohrozených telesným postihnutím a dôležitej súčasti komplexných služieb pre klientov, žijúcich vo svojom
prirodzenom prostredí.
Cieľové skupiny – klienti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deti a mládež s ŤZP.
Dospelí s ŤZP.
Deti a mládež, ohrození ŤZP.
Rodina s členom s ŤZP.
Osoby, starajúce sa o deti a mládež s ŤZP.
Osoby a inštitúcie, podieľajúce sa na riešení problematiky osôb s ŤZP.

Kvalita poskytovaných služieb
Služby, realizované v rámci programového zamerania Detského klubu rešpektujú ľudské práva osôb s ŤZP
a uplatňujú Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príložitostí pre osoby so zdravotným postihnutím (OSN).
Monitoring kvality sociálnych služieb na Slovensku, realizovaný projektom Rady pre poradenstvo v sociálnej
práci, v publikácii Kvalitné sociálne služby I, na základe monitorovania a expertného hodnotenia 77 projektov, radí
služby poskytované v Detskom klube medzi 20 kvalitných sociálnych služieb, poskytovaných na Slovensku.
V priebehu roku 2007 kolektív pracovníkov Detského klubu začal budovať systém riadenia kvaliy podľa ISO
9001:2000, ktorý bol na základe certifikačného auditu (28.12.2007) vykonaného spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o.
(www.sgs.com) dňa 17.01.2008 certifikovaný. Koncom roku 2008 certifikačná spoločnosť vykonala v Detskom klube
kontrolný audit, ktorým bola certifikácia zavedeného systému potvrdená.
Plnenie programových cieľov
Hlavným cieľom programového snaženia je podpora sociálneho začleňovania / inklúzie občanov s ŤZP do
prirodzeného spoločenského prostredia. Štruktúra programov a ich vzájomná komunikácia je efektívnym nástrojom
plnenia týchto cieľov. Plnenie programových cieľov je podporované aj realizáciou rozvojových projektov s finančnou
podporou grantových programov.
Služby a programy, poskytované v rámci programového zamerania Detského klubu sú realizované
v polyfunkčnom prostredí. Architektonické riešenie interiéru a exteriéru v plnej miere spĺňa kritéria bezbariérovosti.
Technické vybavenie je riešené v naväznosti na jednotlivé programy.
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Sociálne poradenstvo, sociálna prevencia, sociálna rehabilitácia
Poskytuje sa jednorázové i dlhodobé sociálne poradenstvo, smerujúce k sociálnej inklúzii klientov, ambulantnou
formou.
Vzhľadom k cieľovej skupine občanov s ťažkým zdravotným postihnutím sa vo väčšinovej miere vykonáva dlhodobé
sociálne poradenstvo, ktoré sprevádza klienta pri hľadaní riešení jeho sociálnej núdze, pri hľadaní možností
kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP a zmierňovaní ich vplyvu na život v prirodzenom prostredí.
Sociálne poradenstvo pomáha klientom vyhľadávať dôležité informácie, dobre zvládať administratívne povinnosti,
orientovať sa v sociálnej legislatíve, naučiť sa kvalitne využívať osobnú asistenciu a nájsť si osobných asistentov,
vyhľadávať adekvátne kompenzačné pomôcky a zdroje na ich financovanie, riešiť problémy so vzdelávaním,
zachytávať problémy matiek a ich detí v rannom veku, súvisiace so ZP alebo ŤZP, hľadať správne smerovanie
riešení týchto problémov a podobne … Realizuje sa individuálne, v malých skupinách, vo svojpomocných skupinách.
Práca s klientom počas sprevádzajúceho sociálneho poradenstva súčasne prináša užitočné a dôležité podnety od
klientov pre tvorbu nových alebo skvalitňovanie prebiehajúcich programov sociálnej rehabilitácie, zabezpečuje
pravidelný kontakt s klientmi aj poskytnutie spätnej väzby o spokojnosti klientov s poskytovanými programami.
Sociálna rehabilitácia je zameraná na nácviky rozvíjania dôležitých životných zručností, podporu samostatnosti a
nezávislosti klientov a to nielen v oblastiach každodenného a praktického života, ale aj pri všestrannom rozvíjaní ich
osobnostného potenciálu. Klienti majú vytvorené individuálne rozvojové programy v súlade s ich vlastnými
predstavami. Aktivity sociálnej rehabilitácie sa realizujú v príjemnom prostredí bezbariérového interiéru s univerzálnym
dizajnom, s vybavením originálnymi Montessori a inými špeciálnymi pomôckami. Niektoré aktivity prebiehajú v exteriéri
prirodzeného prostredia.
V sociálnej rehabilitácii sa aplikuje Montessori liečebná pedagogika a využívajú sa terapeutické techniky ako
činnostná terapia, arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, terapia hrou a podobne.

Individuálne poradenstvo
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Skupinové poradenstvo

Svojpomocná skupina matiek detí so ZP alebo ŤZP

5

Svojpomocná skupina mládeže s ŤZP

Individuálne sociálne terapie pre deti

Skupinové sociálne terapie pre deti

6

Integračné stretnutia detí

Kompenzačné pomôcky

Vzdelávacie a spoločenské aktivity
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Liečebná rehabilitácia
je zameraná na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť súvisiacu s telesným postihnutím. Klienti majú k dispozícii
bezbariérový bazén s rampou so zabudovanými podvodnými masážami. Rehabilitačné priestory sú vybavené
laseroterapeutickým prístrojom, magnetoterapeutickým prístrojom, ultrazvukovým terpeutickým prístrojom,
elektroterapeutickými prístrojmi, špeciálnymi zariadeniami na nácvik lokomócie, špeciálnymi polohovacími
zariadeniami, terapeutickými loptami, perličkovým kúpeľom, špeciálnymi masážnymi prístrojmi, biolampou,
ergoterapeutickými pomôckami, atď. Pre osoby s ťažkým telesným postihnutím je navyše k dispozícii špeciálne
vybavenie: inteligentné rehabilitačné prístroje Motomed viva a Motomed Gracille, bežiaci chodník Mill Track a zdvíhací
systém do bazéna Dan Hoist s automatickým ovládaním.

Športové programy
sú realizované v bazéne, v záhrade objektu a v telocvični. Telocvičňa okrem štandardného vybavenia ako sú ribstoly,
žinenky, posilovacie zariadenia, stolný tenis, je vybavená špeciálnym akupresúrnym chodníkom z prírodných
materiálov, akupresúrnym lôžkom a pomocnými zariadeniami na nácvik chôdze. V telocvični je vytvorené prostredie
pre realizáciu špeciálneho športu pre vozíčkarov - boccia.

8

Štatistické prehľady počtov klientov v roku 2008
Sociálne poradenstvo, sociálna prevencia, sociálna rehabilitácia
Prehľad počtu stálych klientov podľa kalendárnych mesiacov
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Prehľad počtu jednorázových klientov podľa kalendárnych mesiacov
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Prehľad sociálnoporadenských výkonov podľa klientskych skupín
500
400
300
200
100
0
január

február

marec

apríl

máj

jún

klient ŤZP/ NZS

júl

rodina

august

september

október

november

december

iní

Prehľad počtu sociálnoporadenských výkonov podľa typu výkonu:
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Liečebná rehabilitácia
Prehľad počtu klientov s ŤZP a klientov ohrozených ŤZP v kalendárnych mesiacoch
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Prehľad počtu klientov v % podľa veku
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Prehľad počtu klientov v % podľa diagnózy

14%

0%
28%
deti do 7 rokov

32%

deti do 15 rokov

nervový systém

19%
deti do 18 rokov

49%

obehová sústava

mládež do 28 rokov

svalová a kostrová
sústava

dospelí nad 28 rokov

16%

duševné poruchy

23%
19%

Personálne zabezpečenie činnosti
Realizáciu všetkých programov v roku 2008 zabezpečovalo 15 pracovníkov, z toho 11 v riadnom pracovnom
pomere, 3 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti, 1 pracovníčka v rámci absolventskej praxe a 6 dobrovoľníčiek
s podporou UPSVaR v Košiciach a 25 dobrovoľníkov z radov rodičov, príbuzných a študentov .
Pracovné zaradenie pracovníkov: sociálni poradcovia (5), diplomované fyzioterapeutky (3), masérka (1), lekári (3),
prevádzkoví pracovníci (3).
Vzdelanie pracovníkov: vysokoškolské vzdelanie (8), pomaturitné špecializačné vzdelanie (3), úplné stredné (1),
stredné odborné so špecializovaným osvedčením (2).
Rovnosť príležitostí: dvaja pracovníci majú ťažké zdravotné postihnutie.
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Finančné zabezpečenie činnosti v roku 2008
Príjmy zo štátneho rozpočtu a rozpočtov miestnych samospráv:
 Príspevok Košického samosprávneho kraja Odboru sociálnych vecí na poskytovanie sociálneho poradenstva
a vykonávanie sociálnej prevencie
 Príspevok ÚPSVaR na prevádzku chránenej dielne
 Príspevok ÚPSVaR na organizovanie dobrovoľníckej práce
Príjmy z vlastnej činnosti:
 Za zdravotnícke výkony zo zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami,
 Z činnosti výdajne zdravotníckych (kompenzačných) pomôcok pre osoby s telesným postihnutím,
 Za poskytovanie odborných konzultácií právnickým osobám,
 Z činnosti chránenej dielne,
 Z programov, realizovaných v bazéne.
 Granty, získané na realizáciu rozvojových sociálnych projektov:
 Finančné dary od fyzických osôb
Štruktúra príjmov v roku 2008

Štruktúra výdavkov v roku 2008
5% 1% 5%

44%

14%

Príjmy zo ŠR, rozpočtov
miestnych samospráv a EU

4%

Príjmy z vlastnej činnosti

56%

Spotreba materiálu
Spotreba energií
Opravy a udržiavanie
Mzdy, odvody, stravné lístky,
náhrady za PN
Služby
Poistné

71%

Štruktúra príjmov zo ŠR, rozpočtov miestnych
samospráv a eurofondov

Štruktúra príjmov z vlastnej činnosti

10%
4%
3%
12%

50%

Príspevok od KSK
ESF
UPSVaR-chránená dielňa
UPSVaR-dobrovoľníci
FSR-solárny systém
EU-MVRRSR

2%
3%
5%

7% 1%

Zdravotnícke služby FLR
Výdajňa kompenzačných pomôcok
Príspevky na prevádzku bazéna
Sociálnotechnické poradenstvo
Granty a príspevky od PO a FO

21%

82%

Prenájom
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Spolupráca s inými organizáciami
MVO



















Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava
Barlička, o.z., Prešov
Centrum samostatného života, Bratislava
Inklúzia, o.z., Bratislava
Fenestra, Košice
Košická organizácia vozíčkarov – Nezávislý život, Košice
Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
Nadácia USSteel, Košice
Nadácia Pomoc deťom v ohrození,
Socia - nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava
Organizácia muskulárnych dystrofikov, Bratislava
OZ Brány k mostom, Košice
OZ Deti Dunaja, Bratislava
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, pracovisko Bratislava, Žilina, Košice
Šanca pre každé dieťa, Bratislava
Slovenská humanitná rada, Bratislava
Športinvalid, Košice,
Únia nevidiacich a slabozrakých, Košice

Štátna správa



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach

Samospráva





Odbor sociálnych vecí, Košický samosprávny kraj
Oddelenie sociálnych vecí, Magistrát mesta Košice
Sociálna komisia pri MZ mesta Košice
Sociálna komisia pri MZ MČ Košice Sever

Vzdelávacie inštitúcie











Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Košice
Kňažský seminár sv. K. Boromejského a Teologický inštitút, Košice
Obchodná akadémia, Watsonova ul, Košice
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Prešov,
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká ul, Košice
Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Trnava
Univerzita K.F., Nitra
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o., Bratislava
Základná škola, Park Angelinum, Košice
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Iné organizácie, ktoré majú v predmete činnosti pomoc osobám so zdravotným postihnutím







Ares, s.r.o., Bratislava
Detské centrum prof. Hellbrugeho, Košice
Detská fakultná nemocnica, Košice
Fakultná nemocnica, oddelenie FBLR, Košice
Mišura SAJO, Piešťany
Trulik medical technology, s.r.o., Žilina, Bratislava

Práca s verejnosťou
 Odborná prax
pre absolventov a študentov univerzít a stredných škôl.
 Informovanie verejnosti
Detský klub realizuje plánované pôsobenie na verejnú mienku, ako súčasť dosahovania programových cieľov,
prostredníctvom pravidelných informačných akcií ako sú tlačové besedy s novinármi, vlastnými publikovanými
príspevkami v odborných i populárnych časopisoch, tlačovými materiálmi a spoluprácou s novinármi v rôznych
médiách. Významnú úlohu v tomto snažení plní záujem konkrétnych novinárov o činnosť Detského klubu od jeho
vzniku a ich pravidelné informovanie verejnosti, pretože títo novinári poznajú organizáciu dobre, rozumejú
programovým cieľom a kompetentne informujú verejnosť. Táto forma medializácie problematiky je zároveň jedným z
monitoringov činnosti organizácie.
 Deň otvorených dverí
1. jún 2008

Výročnú správu vypracovali:
V Košiciach, 4. mája 2009
Ing. Dagmar Kozáková.......................................................................
Ing. Jana Gregová..............................................................................
Mgr. Marián Kozák.............................................................................
MUDr. Marcela Strhárská ..................................................................
Výročnú správu schválil:
Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.........................................................
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