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O NÁS
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka (ďalej len
„DSS Sibírka“) aj v roku 2016 pokračoval vo svojich
pravidelných aktivitách v zmysle svojej vízie, tak aby kvalitnými
sociálnymi službami umožňoval ľudom s viacnásobným
postihnutím:
•
žiť kvalitný život aj s ich hendikepom a podporovať ich
vývin
•
pocítiť vlastný život a jeho rytmus
•
pocit istoty a dôvery
•
poznať okolitý svet
•
rozvíjať vzťahy s rodinou, s komunitou a okolitým svetom,
•
podporovať autonómiu a zodpovednosť za ich život.
Prioritou v roku 2016 bola podpora vzťahov s rodinami
prijímateľov sociálnych služieb a blízkou komunitou formou
rôznych projektov. Sme vďační za všetky aktivity, ktoré s nami
prijímatelia a ich rodiny v tomto roku zažili a v ktorých nás
podporili. Sme vďační aj za dostatok síl našich pracovníkov a za
ich profesionalitu pri zabezpečovaní všetkých pravidelných aj
výnimočných aktivít.

V DSS Sibírka poskytujeme sociálne služby občanom s viacnásobným postihnutím (mentálnym,
telesným, zmyslovým) od 6 rokov veku. DSS Sibírka je rozpočtovou organizáciou s právnou
subjektivitou, napojenou na rozpočet nášho zriaďovateľa - Bratislavský samosprávny kraj.
Zákon o sociálnych službách ustanovuje konkrétne služby a podmienky, podľa ktorých naša
organizácia postupuje. Zákon tiež umožňuje za účelom zvyšovania kvality poskytovania sociálnych
služieb poskytovať ďalšie odborné služby a keďže na to máme vytvorené podmienky, naše služby sú
rozšírené o fyzioterapiu a špecializované terapie. Poskytovanie sociálnych služieb stojí na týchto
základných pilieroch, ktoré sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú.
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OŠETROVATEĽSKÁ
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KOMU POSKYTUJEME SLUŽBY
Prijímateľmi sociálnych služieb v DSS Sibírka sú deti a dospelí z regiónu
Bratislavského samosprávneho kraja a kapacita je 38 miest. Pre 8 prijímateľov
poskytujeme sociálnu službu ambulantnou formou, čo znamená každodenný
ranný príchod počas pracovných dní, v priebehu dňa aktivity v Sibírke
a popoludní návrat k svojej rodine. Takto môžu byť súčasťou vlastnej rodiny,
komunity.
Týždennú pobytovú formu poskytujeme 12 prijímateľom sociálnych služieb. V Sibírke trávia
čas od pondelka rána do piatku popoludní. Veľkou výhodou je, že počas víkendu (a aj
v priebehu týždňa) môžu tráviť svoj čas spoločne so svojou rodinou a blízkymi. Stále sú
v kontakte a rodina tiež zabezpečuje všetky záležitosti ohľadne zdravia, kompenzačných
pomôcok a ďalších bežných záležitosti rodinného života.
18 prijímateľov sociálnych služieb je na celoročnej pobytovej forme To však
neznamená, že nie sú v kontakte s rodinou. Nástupom prijímateľa sociálnych
služieb do DSS Sibírka sa vzťahy prijímateľa a jeho rodiny neobmedzujú,
naopak podporujeme rozvíjanie vzťahov s rodinou a blízkym sociálnym
prostredím prijímateľa, ktoré plne zabezpečuje všetky osobné veci, lekárske
vyšetrenia ap.

TERAPIE A FYZIOTERAPIA
Najvýraznejšie aktivity v roku 2016
• Rediagnostika prijímateľov sociálnych služieb pomocou projektu „Kontrola
salivácie“, kde sme konkretizovali a zavádzali do života intervencie na
zníženie salivácie u 19 klientov v spolupráci s rodičmi/ opatrovníkmi,
zdravotníckymi pracovníkmi a fyzioterapeutmi. Tiež sme nastavovali
štandardy polohovania podľa konceptu Bazálnej stimulácie všetkými
zamestnancami zariadenia.
• Nákup pomôcok do Snoezelen miestností v hodnote 1 800 Eur cez projekt
„Hrou k aktivite“, podporený Nadáciou ČSOB.
• Interné vzdelávanie pre všetkých zamestnancov DSS Sibírka „Láskavý prístup
ku klientom“ a „Senzorická integrácia“.
• 50 dobrovoľníkov v rámci akcie Naše mesto 2016 vyčistilo a vymaľovalo
počas dvoch dní plot a zábradlia v exteriéri našej organizácie.
• 4 arteterapeutické stretnutia + 4 spoločné poobedia pri výrobe a glazovaní
výrobkov na predaj na charitatívne trhy – spoločne s rodinami prijímateľov
sociálnych služieb.

Kľúčovými spoločenskými udalosťami kalendárneho roka, ktoré sme
spolu s rodinami klientov zorganizovali, bol februárový karneval na
tému „Divé zvieratá“, koncoročná grilovačka spojená s odovzdávaním
hodnotenia terapií a decembrová Vianočná besiedka.

Počas celého roka prebiehali každodenné terapie a fyzioterapia, ktoré
patria spolu s ošetrovateľskou starostlivosťou k základom pre každú
činnosť, ktorú v DSS Sibírka ponúkame:
• Približne 1 800 individuálných terapií zamerané na rozvoj klienta (v
snoezelen prostredí, arteterapie, logopédie, terapie s prvkami
konceptu Bazálnej stimulácie, pracovná terapia...)
• 190 skupinových aktivít alebo komunít (canisterapie, muzikoterapie,
biblioterapie, komunity zamerané na rozvoj komunikácie, socializácie,
varenie s klientmi, premietanie, Rytierske rady, tréning boccia, turnaje
v „človeče, nehnevaj sa“ ... )
• fyzioterapia (liečebná telesná výchova, vodoliečba, masáže)

Medzi ďalšie aktivity roka patria:
• 60 hydroterapií postupne absolvovanými deviatimi klientmi DSS Sibírka
v priestoroch ZKR Gaudeamus pod vedením hydroterapeuta.
• Zorganizovali sme 19 celodenných výletov (Trnava, Devín, Stupava, Čuňovo
loďou, ... ) a týždenný pobyt v Tatrách pre dvoch klientov, ktorí sú v opatere
DSS Sibírka.
• Uskutočnili sme 20 akcií so spriaznenými organizáciami či s rodičmi, 9
divadelných predstavení, navštívili cirkusové vystúpenie žiakov Waldorfskej
školy, zorganizovali koncert skupiny Medial Banana, zúčastnili sme sa Dňa
krivých zrkadiel, vyrábali z tekvičiek halloween ozdoby či piekli perníky ...
• Zorganizovali 49 tímových stretnutí odborníkov k zjednoteniu prístupu
k jednotlivým klientom.
• Dve spoločné stretnutia s rodinami klientov pri šálke čaju na rôzne témy ako
napríklad rehabilitácia alebo prevenčná prehliadku u lekára, atď. Na jeseň sme
ponúkli rodičom individuálne hodinové konzultácie k starostlivosti o ich
rodinného príslušníka v našom zariadení, kde ste prebrali terapeutické plány,
ošetrovateľské plány, rozvrh aktivít a rehabilitácie, ktoré sú súčasťou
individuálnych plánov.
• Počas roka sme umožnili 8 študentom absolvovať prax v našom zariadení a 7
zahraničných dobrovoľníkov z programu Erasmus nám pomáhalo s aktivitami
(muziko-komunity, tanečná terapia, keramické trhy, výlety, výroba výrobkov na
predaj, ... ).

• Uskutočnili 29 Rytierskych rád – stretnutia kde predkladajú svoje požiadavky a potreby
prijímatelia sociálnych služieb na aktivity a fungovanie v Sibírke.
Pre lepšiu informovanosť verejnosti o nás, raz za štvrťrok posielame newsletter o našich
aktivitách a obnovujeme webstránku, zároveň sme propagovali našu prácu aj predajom
keramických výrobkov na 20 rôznych benefičných firemných trhoch, či na Keramických
trhoch v Pezinku, alebo na Radničkiných trhoch. Mali sme tiež možnosť vystavovať výtvarné
diela našich klientov v SND.

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
1. FÁZA
zber informácií

5. FÁZA
hodnotenie

4. FÁZA
realizácia

2. FÁZA
ošetrovateľská
diagnostika

3. FÁZA
plánovanie

Zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť prostredníctvom
všeobecných a odborných lekárov:
NÁZOV AMBULANCIE

SPOLU VYŠETRENÍ

SPOLU KLIENTOV

všeobecná ambulancia

15

10

chirurgická ambulancia

14

2

neurologická ambulancia

18

18

nefrologická ambulancia

1

1

urologická ambulancia

14

1

psychiatrická ambulancia

2

2

zubná ambulancia

11

11

Rýchla zdravotná pomoc

5

3

Vykonávame
komplexnú
24
hodinovú
ošetrovateľskú
a opatrovateľskú starostlivosť, odborne vzdelaným zdravotným,
pomocným i ďalším personálom zariadenia. Vykonávame odborné
činnosti zamerané na ošetrovateľské výkony (preväzy rán,
starostlivosť o permanentný katéter, starostlivosť o PEG sondu,
odber biologického materiálu, iné......), máme uzatvorený zmluvný
vzťah:
TABUĽKA PREPLATENÝCH OŠETROVATEĽSKÝCH VÝKONOV SO VŠZP
NÁZOV VÝKONU
preväz rany do 5 cm2
preväz rany do 5

cm2

preväz rany do 5

cm2

preväz rany nad 5 cm2

ČASOVÉ
OBDOBIE
Apríl
Máj
Jún

preväz rany do 5 cm2
preväz rany nad 5

cm2

preväz rany nad 5

cm2

SUMA / EURO

15

49 €

29

101,50 €

17

106,50 €

10
21

Júl

odsávanie pacienta
preväz rany do 5 cm2

POČET VÝKONOV

10

129,30 €

10
August

38

146,83 €

3

preväz rany do 5 cm2

September

32

112 €

preväz rany do 5 cm2

Október

31

108,50 €

preväz rany do 5

cm2

November

32

112 €

preväz rany do 5

cm2

December

48

164, 50 €
SPOLU:

1 030,13 €

SOCIÁLNA PRÁCA
Súčasťou sociálnych služieb, ktoré môžu využívať prijímatelia sociálnych
služieb DSS Sibírka je aj krátkodobá intervenčná služba (ďalej „KIS“), ktorú
poskytujeme od roku 2013. KIS slúži ako podpora pre rodičov a opatrovníkov,
ktorá im umožňuje regeneráciu a oddych počas roka v ich ťažkých životných
situáciách s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia.
V roku 2016 sme poskytli KIS trinásť krát, z toho jedenásť krát pre
prijímateľov týždennej pobytovej formy a dva krát pre prijímateľov
ambulantnej formy v DSS Sibírka.

DSS Sibírka poskytuje sociálne služby troma pobytovými formami a to
celoročnou, týždennou a ambulantnou formou pobytu. Kapacita zariadenia
je momentálne naplnená (38 klientov) a ďalších žiadateľov o pobyt evidujeme
v Evidencii žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb. V minulom roku sme
mali dve žiadosti, ktorým sme vyhoveli a žiadateľov zaradili do evidencie, a to
jedného na celoročnú pobytovú formu a jedného na týždennú pobytovú
formu. Celkovo máme k 31.12.2016 v evidencii žiadateľov o poskytovanie
sociálnych služieb 39 osôb.

V DSS Sibírka poskytujeme prijímateľom a ich rodičom / opatrovníkom aj
sociálne poradenstvo. Poskytovali sme najmä informácie o možnostiach,
podmienkach, druhu a forme poskytovania sociálnej služby. Pri osobných
stretnutiach sme okrem poskytovania informácií pomáhali aj s vypĺňaním
tlačív, riešili sme problémy s financiami a medziľudskými vzťahmi.
Prevažná časť sociálneho poradenstva pre obyvateľov Bratislavského
samosprávneho kraja bola zameraná na poskytovanie informácií týkajúcich
sa posudzovania odkázanosti na sociálnu službu a možnosti umiestnenia
v DSS Sibírka.
Prioritou pri poskytovaní sociálnych služieb v DSS Sibírka zostáva neustále
zlepšovanie prístupu, v zmysle dodržiavania základných ľudských práv a
súčasne postoja k prijímateľom sociálnych služieb s ohľadom na ich
individuálne potreby a požiadavky a taktiež znižovanie dopadu
nepriaznivej sociálnej situácie na ich život.

VZDELÁVANIE A SUPERVÍZIA
Poskytovanie sociálnych služieb v DSS Sibírka,
zabezpečuje
44,3 pracovníkov – 33 pracovníkov
v priamom kontakte s klientom a 9, ktorí zabezpečujú
prevádzku zariadenia. Uvedomujeme si, aká dôležitá je ich
podpora a vzdelávanie, aby svoju prácu mohli kvalitne
a zodpovedne vykonávať.
Spoločné aktivity, ktoré podporujú tímovosť a komunikáciu
prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych
služieb. Preto sa „Metodický deň Sibírky“ stáva súčasťou
pracovného života v Sibírke. Tento krát sme všetci
zamestnanci strávili spoločný deň výletom loďou na hrad
Devín.

NÁZOV VZDELÁVACEJ
AKTIVITY

ÚROVEŇ
AKTIVITY

ČASOVÉ OBDOBIE

SPOLU
ZAMESTNANCOV

Senzorická integrácia

miestna

február 2016

15

Manažérske zručnosti I.

celoslovenská

marec 2016

1

Včasná intervencia

miestna

marec 2016

15

medzinárodná

apríl 2016

3 sestry

celoslovenská

apríl 2016

1 sestra

GERD syndróm

miestna

jún 2016

18 zamestnancov

Rettov syndróm

miestna

september 2016

22 zamestnancov

XIV. Zdravotník v dnešní
nemoci
Riadenie stresu, case
managment

Práca s rodinou v inštitúcii a
mimo nej
Včasná intervencia - Raná
péče - Early Intervencia
Zvládanie stresu a
sebariadenie

miestna

október 2016

15 zamestnancov

medzinárodná

november2016

2 zamestnanci

miestna

november 2016

15 zamestnancov

Leadership IV - výzvy lídra potenciál, príležitosť a zmena

celoslovenská

november 2016

1 zamestnanec

ĎALŠIE AKTIVITY
Pre naše plynulé fungovanie a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb patrí
aj materiálne zabezpečenie rôznych projektov, či už priamo nákup, opravy ale
aj rôzne aktivity. V roku 2016 medzi významné patrili tieto:
„Aktivity, ktoré naučia a spájajú“ – projekt podporený Nadáciou ESET
zameraný na aktivity v komunite, stretnutia s rodinami a supervíziu
pracovníkov
„Hrou k aktivite“ – projekt podporený Nadáciou ČSOB, finančné prostriedky
použité na terapeutické pomôcky pre multisenzorickú terapiu
„Láskavý prístup k ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím“ podpora
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o pri vzdelávaní pracovníkov a nákupe odbornej
literatúry
„Upravme si kuchyňu“ – spoločne s neinvestičným fondom Dobré ráno
a Grantom Renáty Zmajkovičovej sa nám podarilo nakúpiť špecializovaný riad
pre prijímateľov a profesionálne prístroje do kuchyne
„Canisterapia“ – podporovaná neinvestičným fondom Život s DMO mohla
prebiehať pravidelne každý týždeň
„Rekonštrukcia budovy, átria a nájazdovej rampy“ – oprava a zateplenie
strechy, výmena keramickej dlažby podporená Bratislavským samosprávnym
krajom
„Nákup osobného automobilu“ – pre potreby novovznikajúcej terénnej Služby
včasnej
intervencie
od
1.1.2017
z
prostriedkov
Bratislavského
samosprávneho kraja
Ocenenie „Dobrá duša“ za rok 2015 – v kategórii zariadenie za dobrovoľnícke
aktivity v DSS Sibírka http://dobra-dusa.sk/vysledky.html

ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA
Finančné prostriedky na prevádzku sme dostali rozpočtovým opatrením z Bratislavského samosprávneho kraja.
Finančné prostriedky - dary sú získané z projektov, grantových výziev a od sponzorov – firemných alebo
individuálnych.
PRÍJMY ZA ROK 2016
Príjmy od klientov

VÝDAVKY ZA ROK 2016

MAJETOK K 31.12.2016

65,341.92

Mzdy

406,845.48

Pozemky

627,447.40

Príjmy od VšZP

870.30

Poistné a príspevok do poisťovní

141,774.30

Stavby

1,356,198.96

Príjmy z vratiek

2,431.45

Cestovné náhrady

52.30

Stroje, prístroje, zariadenia

143,032.99

Príjmy z darov

8,097.53

Energia, voda a komunikácie

24,360.29

Motorové vozidlá

48,523.55

SPOLU

76,741.20

Materiál

14,314.65

SPOLU

2,175,202.90

Dopravné

6,356.82

Rutinná a štandardná údržba

6,158.13

Nájomné za nájom

194.00

Služby

89,181.20

Transfery jednotlivcom

4,540.49

Obstaranie kapitálových aktív

82,845.60

Materiál - dar
Dopravné - dar

3,983.34
92.00

Služby - dar

4,022.19

SPOLU

784,720.79

ZÁVÄZKY K 31.12.2016
Neuhradené faktúry

1,458.77

* záväzky boli uhradené v januári 2017
POHĽADÁVKY K 31.12.2016
Príjmy od klientov
5,852.05
* pohľadávky boli uhradené v januári
a februári 2017

ĎAKUJEME, VEĽMI SI VÁŽIME VAŠU
PODPORU V ROKU 2016
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