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TOTO SME MY - Sibírka
Centrum sociálnych služieb SIBÍRKA (ďalej len CSS Sibírka) je zariadenie sociálnych
služieb v  zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý začal
poskytovať svoje služby už od roku 1987, a to v zrekonštruovanej budove detských jaslí
pre 22 klientov, ktorá bola úplne bezbariérová. Zariadenie vzniklo na území Bratislavy ako
jediné s týždenným pobytom. Odvtedy prešlo nielen zmenami názvov, budov, ale aj vízie
a poslaním. Práve jedna takáto zmena sa udiala až v roku 2020 – zmena názvu a práve
preto je Výročná správa za rok 2019 v novom vizuáli.
 
CSS Sibírka sídli od októbra 2006 na Sibírskej ulici 69 v Bratislave. V súčasnej dobe
poskytujeme sociálne služby v  domove sociálnych služieb pre 38 klientov. Našou
cieľovou skupinou sú osoby s kombinovaných postihnutím, kde prevažuje kombinácia
mentálneho a  telesného postihnutia od 6 rokov veku. Našou víziou je poskytovať
odborné a kvalifikované sociálne služby našim prijímateľom s ohľadom na ich individuálne
potreby. Našimi hodnotami sú „láska, rešpekt a  úcta“. Pri práci uplatňujeme ľudský
princíp, ktorý zahŕňa individuálny a aktívny prístup k  prijímateľom sociálnej služby
a  zodpovedný prístup k  zamestnancom. Pri napĺňaní nášho poslania staviame na
prijatých hodnotách, a preto pracujeme:

individuálne a zmysluplne v atmosfére dôvery a láskavosti

čestne a angažovane dôstojne s rešpektom



Našim zámerom je poskytovať dostupné sociálne služby, ktoré svojim rozsahom, formou a  spôsobom poskytovania umožňujú realizovať základné ľudské práva
a  slobody našich prijímateľov, zachovávajú ich ľudskú dôstojnosť, aktivizujú k  posilneniu sebestačnosti, zabraňujú sociálnemu vylúčeniu a  snažíme sa meniť postoje
verejnosti voči občanom so zdravotným postihnutím. Toto všetko ide ruka v ruke v spolupráci s rodinnými príslušníkmi našich prijímateľov. 
 
Okrem sociálnej služby domov sociálnych služieb poskytujeme aj službu včasnej intervencie od roku 2017 pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím do siedmich
rokov na detašovanom pracovisku na Hubeného 2 v priestoroch Zdravotného strediska. Táto služba stavia na silách a schopnostiach členov rodiny. Snažíme sa umožniť
rodičom podporovať vývin dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady.
 
O jednotlivých druhoch sociálnych služieb:
 Domov sociálnych služieb

Služba včasnej intervencie
sa dozviete viac na nasledujúcich stránkach. Zároveň sa dozviete čím sme prešli a čo všetko sme zažili v roku 2019.



DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH SIBÍRKA
Kapacita DSS Sibírka je 38 prijímateľov sociálnej služby.
 
Pre 8 prijímateľov poskytujeme sociálnu službu ambulantnou formou. Prijímateľ príde ráno do zariadenia počas pracovných dní , absolvuje aktivity v Sibírke a popoludní
sa vracia domov ku svojej rodine.
 
Pre 12 prijímateľov poskytujeme týždennú pobytovú formu. Trávia u  nás v  Sibírke čas od pondelka do piatku. V  piatok popoludní sa tak vracajú domov, kde počas
víkendu môžu tráviť čas spoločne so svojou rodinou a blízkymi.
 
Pre 18 prijímateľov sociálnej služby poskytujeme celoročnú pobytovú formu. Našim prijímateľom tak zabezpečujeme nepretržitú starostlivosť, ktorá sa však nezaobíde aj
bez kontaktu s  rodinou a príbuznými a úzkou spoluprácou s nimi. Prijímatelia využívajú aj možnosť tráviť či už bežné dni, víkendy, sviatky, prázdniny, dovolenky so
svojimi rodinami.
 
Našimi zamestnancami sú sestry, opatrovatelia, sociálni terapeuti, fyzioterapeuti, sociálny pracovník, ktorí sú v  priamom kontakte s  prijímateľmi a  aj s  rodinnými
príslušníkmi. Pracovníci ako upratovačky, kuchárky, mzdárka, účtovníčka sa starajú o  prijímateľov a  zariadenie z  tej inej stránky, ale tiež prispievajú k  tomu, aby sa
prijímatelia mohli u nás v Sibírke cítiť príjemne. Celkovo pre domov sociálnych služieb pracuje 33,95 zamestnancov.
 
V rámci domova sociálnych služieb zabezpečujeme poskytovanie sociálnych služieb v kombinácií týchto oblastí:
 

OŠETROVATEĽSKÁ
STAROSTLIVOSŤ

FYZIOTERAPIA SOCIÁLNA PRÁCA

TERAPIE



Cieľom a náplňou práce terapeuticko-diagnostického úseku je poskytovať prijímateľom sociálnych služieb množstvo zážitkov, stimulov a skúseností, ktoré sú pre nich
zaujímavé, príjemné a zároveň im ponúkajú možnosť zdokonaľovať svoje schopnosti a zručnosti. 
 
V rámci fyzioterapie realizujeme rehabilitačné cvičenia, vodoliečbu, orofaciálnu stimuláciu a podporu motoriky, napríklad pri sebaobslužných činnostiach. 
 
Počas tohto roka sme sa zamerali predovšetkým na voľnočasové aktivity s klientmi, spoluprácu s rodičmi a príbuznými, dobrovoľníkmi, uchádzanie sa o granty a
písanie projektov, prezentovali sme sa v rámci charitatívnych trhov, predajov, prednášok, podporili sme vzdelávanie zamestnancov.  

TERAPIE A FYZIOTERAPIA



návšteva kín, divadiel, galérie, koncertov, výstav v Danubiane
prechádzky do prírody, okolia, cukrárne, reštaurácie, predajní, ...
výlety loďou do Viedne, na Devín, do Plaveckého Podhradia
týždenný rekreačno-výchovný pobyt v Častej
divadlo Makile v DSS Sibírka

Okrem bežných individuálnych a  skupinových aktivít ktoré poskytujeme sa snažíme zabezpečiť aj dostatok nových podnetov pre našich prijímateľov aj mimo Domova
sociálnych služieb Sibírka, tento rok sa nám podarilo realizovať:   

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

koncert Medial Banana
spoločné varenie, pečenie a ochutnávanie 
maľovanie obrazov a ich výstava v Kaplnke Sv. Jána Evanjelistu na Františkánskej ul. v Bratislave
hydroterapia v spolupráci s  ZKR Gaudeamus
canisterapia v DSS Sibírka



Valentínskej zábavy 
pomoci pri vyrábaní zrkadielok ku Dňu krivých zrkadiel
vyrezávanie tekvíc na Dušičky - “Tekvičkovanie”
každoročná letná grilovačka a Vianočná besiedka

Aj tento rok sme organizovali viaceré skupinové stretnutia pre rodičov a príbuzných, buď na dôležité témy, ktoré sa ich priamo týkajú, alebo aj za účelom porozprávania
sa a zdieľania v skupine. Preberali sme napríklad otázku “Čo bude keď”, ktorou sme chceli poskytnúť informácie, rady a podporu pri vyskytnutí sa náročnej životnej
situácii. Taktiež sme riešili témy enterálnej výživy, možností príspevkov a kompenzácií, zorganizovali sme prezentáciu invalidných vozíkov, zdvižných zariadení a
podobne.
 
Rodičia sa taktiež zúčastnili viacerých oddychových a zábavných činností, napríklad:

SPOLUPRÁCA S RODIČMI A PRÍBUZNÝMI

výlet loďou do Viedne
návšteva výstavy v Danubiane
návšteva kina



našim dlhodobým dobrovoľníkom zo zahraničia: Thomas, Lea, Marine a Natalie,
ktorí sprevádzali prijímateľov počas denných aktivít
dobrovoľníkom počas akcie Naše mesto, ktorí s nami absolvovali výlet loďou na
Devín
šikovným seniorkám z Jednoty dôchodcov v Rači, ktoré spoločne s nami maľovali,
piekli a vyrábali rôzne výrobky
nášmu dobrovoľníkovi Maťovi, ktorému sa u nás tak páčilo, že sa tu nakoniec
zamestnal 
 dobrovoľníkom z akcie „Milujem svoje mesto“ za pomoc pri umývaní okien
 a mnohým ďalším za dary (napr. Dobré jablká, Nadácia Volkswagen, HB Reavis, …)

Dôležitá pre nás je aj spolupráca s komunitou, integrácia a zapojenie do vzájomného bežného života a diania, v čom sú veľmi nápomocní dobrovoľníci zo Slovenska, ale
aj zahraničia. Záujem o dobrovoľníctvo prejavujú nielen firmy, školy, ale aj súkromné osoby na základe odporúčania predchádzajúcich dobrovoľníkov.  

SPOLUPRÁCA S DOBROVOĽNÍKMI

učiteľom a študentom Gymnázia Metodova za vianočný darček a osobné želanie
pre všetkých našich klientov a za pomoc pri umývaní okien
študentom Gymnázia Ladislava Novomeského za kúpu a pomoc pri sadení kvetov 
kapele Medial Banana za úžasný koncert
pracovníkom firmy Swiss Re za vymaľovanie denných miestností 
študentom špeciálnej a liečebnej pedagogiky, psychológie a logopédie, ktorí u nás
absolvovali prax a priniesli k nám veselú atmosféru
študentom SOŠ kaderníctva a vizážistiky Svätoplukova za pravidelné strihanie a
skrášľovanie všetkých klientov

Vďaka patrí:
 



Aby sme stále zlepšovali kvalitu našej práce, absolvujeme rôzne druhy
vzdelávania a školení, teambuilding, individuálnu a skupinovú supervíziu. Tento
rok sa napríklad piati zamestnanci zúčastnili školenia na Cypre, kde získali
certifikát ECC - Európskej starostlivosti.  Zároveň však nami získané vedomosti
a schopnosti zdieľame ďalej, či už v našom kolektíve ako pri internom seminári o
práci v exceli, ako aj s inými zariadeniami a verejnosťou, napríklad seminárom o
tvorbe individuálnych plánov pre DSS Integra a  na Liečebno pedagogickej
konferencii na tému Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu.

ŠKOLENIA A VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV TRHY

Swiss Re   
keramických trhoch v Pezinku
Radničkiných trhoch
predaj v budove Bratislavského samosprávneho kraja
na Vianočných trhoch na Hlavnom námestí

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nás prišli podporiť a pozrieť si naše výrobky na
trhoch:
 





V  DSS Sibírka kladieme veľký dôraz na kvalitu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Na procese
zaisťovania ošetrovateľskej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb sa aktívne podieľajú sestry,
praktické sestry, v zmysle aktuálne platnej legislatívy, v súčinnosti s ostatnými členmi multidisciplinárneho tímu.
Kvalitná ošetrovateľská starostlivosť je podmienená dodržiavaním vopred stanovených ošetrovateľských
štandardov.
 
Ošetrovateľská prax v Sibírke  prebieha v súvislosti s nariadením Ministerstva zdravotníctva SR podľa § 45 ods. 1
písm. b) zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti, ktoré vydalo štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré od 1.1.2019  vstúpili do praxe. 
 
Sústavne sa vzdelávame a  tým zvyšujeme úroveň, vedenie a  efektívnosť ošetrovateľského procesu. Bližší
prehľad absolvovaných vzdelávaní uvádzame v kapitole Vzdelávanie – supervízia. 
 
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je hradená z verejného zdravotného poistenia, naďalej máme uzatvorený
zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
 
Klienti sú dispenzarizovaní v  odborných ambulanciách a  prijímateľov na celoročnej pobytovej forme
sprevádzame v spolupráci s príbuznými na každé vyšetrenie.
 
Ako prvé zariadenie sociálnych služieb na Slovensku sme boli súčasťou pilotného projektu ,,Monitorovací
systém dávkovania liekov“ (MSDL). V praxi to znamená, že klasické liekovky sme nahradili liekovými kartami
s  hermeticky zalisovanými blistrami, ktoré týždenne aktualizujeme, a týmto  dokážeme ihneď identifikovať
ordináciu, dávkovanie, a šaržu liečiva v súčinnosti monitorovaním podaného liečiva.  V praxi sa projekt osvedčil
a hodnotíme ho ako, vysoko efektívny, bezpečný a rýchly,   ... a pokračujeme v tomto trende ďalej.

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ



Materiálno – technické vybavenie sme doplnili o  špeciálne
polohovacie lôžko, hydraulické kúpacie lôžko, bezpachový
odpadkový kôš.

Našu prácu podporila aj nutričná spoločnosť Fresenius Kabi,
s.r.o. nás podporila sumou   500 € na vybudovanie
protišmykového chodníku v  átriu a Essity Slovakia s. r. o  nás
podporila sumou 300 € na integrovaný denný detský tábor SVI.
 
Pracovníci zdravotného úseku sa zapojili do interného projektu
s  názvom ,,Ošetrovanie hrou“, navrhli a vybudovali za sumu
500 € relaxačný kútik s cieľom ošetrovať a stimulovať klientov
v príjemnom prostredí a hlavne hravou formou...



Tiež pracovníci zdravotného a prevádzkoveho  úseku sa zúčastnili súťaže ,,Jesenný župný guláš“,  kde si zmerali sily s ostatnými zariadeniami,
ktoré má župa vo svojej pôsobnosti. Nezvíťazili sme, ale  v príjemnej atmosfére sme sa zabavili a nadviazali nové kontakty.



SOCIÁLNA PRÁCA
DSS Sibírka poskytuje sociálne služby   fyzickej osobe s  viacnásobným postihnutím (mentálnym, telesným, zmyslovým), ktorej 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. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z.). 
DSS Sibírka poskytuje sociálne služby 38 prijímateľom sociálnych služieb:

ambulantnou formou pre 8 klientov

týždennou pobytovou formou pre 12 klientov

celoročnou pobytovou formou pre 18 klientov

ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY K 31.12.2019
V nasledujúcich grafoch uvádzame základne štatistické údaje o počte klientov, ktorým sa poskytovala sociálna služba, ich vekovej štruktúre.
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Za rok 2019 sme mali jedno úmrtie prijímateľa sociálnej služby na celoročnom pobyte, kapacitu sme naplnili prijatím nového prijímateľa z evidencie žiadateľov na
celoročnú pobytovú formu. DSS Sibírka tak malo kapacitu naplnenú a  ďalšie žiadosti o  poskytovanie sociálnych služieb boli evidované v  Evidencii žiadateľov
o poskytovanie sociálnych služieb, a to podľa druhu poskytovanej služby. V roku 2019 prišla jedna žiadosť na ambulantnú formu, dve žiadosti na týždennú pobytovú
formu a päť žiadostí na celoročnú pobytovú formu.
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Celkový počet žiadostí o poskytovanie sociálnej služby v DSS Sibírka bol ku konca roka 2019 nasledovný:

FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY Ambulantná forma Týždenná pobytová forma Celoročná pobytová forma

6 23 29POČET ŽIADATEĽOV

Prijímateľom sociálnych služieb nášho zariadenia poskytujeme sociálnu službu v súlade so zákonom o sociálnych
službách. Pri poskytovaní sociálnej služby kladieme hlavný dôraz na individuálny prístup k nim, mapovanie ich
potrieb, záujmov a na individuálne plánovanie sociálnej služby prijímateľmi.
Okrem základného sociálneho poradenstva (hľadanie možností riešenie problémov prijímateľa sociálnej služby, resp.
jeho rodiny a odporúčanie sprostredkovania ďalšej odbornej činnosti), poskytujeme aj pomoc pri uplatňovaní práv
a  právom chránených záujmov prijímateľov sociálnej služby, poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí,
osobných dokladov, podávaní písomných podaní, sociálnu rehabilitáciu a pod.

Naši prijímatelia sociálnej služby v rámci ambulantnej formy a týždennej pobytovej formy môžu využiť KIS – Krátkodobú 
intervenčnú službu, ktorej cieľom je priestor na: 
a) riešenie krízových situácií, alebo na 
b) odpočinok s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
KIS môže byť prijímateľovi poskytnutá najviac trikrát v priebehu jedného kalendárneho roka, z toho jedenkrát v rozsahu 4 nocí a dvakrát v rozsahu 3 nocí .
Počas roku 2019 využili naši prijímatelia službu KIS nasledovne:
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V DSS Sibírke je vždy príjemne, je tu dobrá atmosféra, príjemné prostredie a výzdoba je dobrého štandardu.
 
DSS Sibírka je vždy čisto a bez nepríjemných vôní.
 
Zamestnanci nás vždy vítajú a sú vždy nápomocní.
 
Vždy môžem nájsť niekoho na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem pomoc alebo mám nejaké otázky.
 
Ak zazvoníme u hlavných dverí, vždy nám flexibilne otvoria.
 
Som spokojná/ý so službami a servisom, ktorý môj rodinný príslušník dostáva.
 
Vždy som prizvaná/ý do príprav plánu činností pre môjho príbuzného.
 
Zamestnanci poznajú môjho príbuzného, vrátane toho, čo má rád a čo nie. 
 
Môj príbuzný je v bezpečí a vždy je o neho/ňu dobre postarané. 
 
DSS Sibírka má dostatok zamestnancov, aby sa mohli o môjho príbuzného postarať. 
 
Zamestnanci sa zodpovedne starajú o klientov DSS Sibírka.
 
Som vždy pozvaná/ý na aktivity a akcie, ktoré sa v DSS Sibírka konajú. 
 
Cítim, že vždy môžem prísť za vedením so svojimi pochybnosťami, sťažnosťami a obavami. 
 
Vedenie je vždy prístupné. 
 
Zamestnanci sú vyškolení, vzdelaní a spĺňajú všetky požiadavky, aby sa mohli o môjho príbuzného kvalitne postarať. 
 
Atmosféra v DSS Sibírka je dobrá, zamestnanci sú otvorení, priateľskí a prívetiví. 

Ďalšiu činnosť, ktorú vykonávame v našom zariadení je aj práca v teréne ako návštevy rodín našich prijímateľov, pomoc rodinným príslušníkom
buď priamo na úradoch alebo sociálne poradenstvo, ako aj návštevy v nemocnici, reakcie na požiadavky a krízové situácie, s ktorými prijímatelia
alebo ich rodiny potrebujú podporu, poradenstvo a/alebo sprevádzanie. 

V roku 2019 sme realizovali Dotazník spokojnosti pre rodinu/priateľov našich prijímateľov sociálnej služby. V rámci tohto dotazníka boli položené nasledovné otázky, na
ktoré boli odpovede:
A B C Ddôrazne súhlasím súhlasím nesúhlasím rozhodne nesúhlasím

A = dôrazne súhlasím

B = súhlasím

C = nesúhlasím

D = rozhodne nesúhlasím
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Zriadenie osobného účtu

Podanie žiadosti na celoročný pobyt v našom DSS.

Návrh na určenie opatrovníctva nad klientom na konkrétnu osobu ešte
počas života opatrovníka, a to pomocou Závetu.

Rodič/opatrovník uzavrie s touto osobou Písomnú dohodu. obsahuje:
spôsob úhrad, vyrovnávanie podlžností, návštevy, starostlivosť o klienta,

čo v prípade úmrtia kleinta. 

Súd koná v dedičskom konaní, ustanoví kolízneho opatrovníka, ktorí háji jeho práva
a záujmy, a to aj v prípade, že klient nie je zbavený svoj právnosti. Súd ustanoví

nového opatrovníka pre klienta a dorieši sa aj dedičstvo v rámci dedičského konania.
Iný rodinný príslušník alebo priateľ môže podať návrh o opatrovníctvo sám.

Podanie žiadosti na týždenný a aj celoročný pobyt v našom DSS.

Návrh na určenie opatrovníctva nad klientom na konkrétnu osobu ešte
počas života opatrovníka, a to pomocou Závetu.

Rodič/opatrovník uzavrie s touto osobou Písomnú dohodu. obsahuje: spôsob
úhrad, vyrovnávanie podlžností, návštevy, starostlivosť o klienta, čo v prípade

úmrtia kleinta. 

Súd koná v dedičskom konaní, ustanoví kolízneho opatrovníka, ktorí háji jeho
práva a záujmy, a to aj v prípade, že klient nie je zbavený svoj právnosti. Súd

ustanoví nového opatrovníka pre klienta a dorieši sa aj dedičstvo v rámci
dedičského konania. Iný rodinný príslušník alebo priateľ môže podať návrh o

opatrovníctvo sám.

CELOROČNÝ POBYT

Súd koná v dedičskom konaní, ustanoví kolízneho opatrovníka, ktorí háji jeho práva a
záujmy, a to aj v prípade, že klient nie je zbavený svojprávnosti. Súd ustanoví nového
opatrovníka pre klienta a dorieši sa aj dedičstvo v rámci dedičského konania. Ak iný

rodinný príslušník alebo priateľ nepodá návrh sám.

Na základe požiadaviek rodinných príslušníkov našich prijímateľov sociálnej služby sme v  roku 2019 realizovali stretnutie na tému „Čo bude keď“, kde sme spoločne
otvorili tému „odchodov“ rodičov / príbuzných a ako sa pripraviť na túto situáciu. Stretnutie malo dobrý ohlas.

Rodič/blízka osoba a klient, ktorý je umiestnený v DSS

TÝŽDENNÝ POBYT AMBULANČNÝ POBYT

Zriadenie osobného účtu Zriadenie osobného účtu

Návrh na určenie opatrovníctva nad
klientom na konkrétnu osobu ešte počas

života opatrovníka, a to pomocou
Závetu

Rodič/opatrovník uzavrie s touto
osobou Písomnú dohodu.
Obsahuje: spôsob úhrad,
vyrovnávanie podlžností,

návštevy, starostlivosť o klienta,
čo v prípade úmrtia klienta

Ak je klient v DSS na celoročnom pobyte, zostáva v DSS a súd koná na podnet
príbuzného, ktorý má záujem byť novým opatrovníkom, v jeho ustanovení, zatiaľ mu je

pridelený kolízny opatrovník. Ak je klient v DSS na dennom alebo týždennom pobyte, BSK zabezpečí umiestnenie buď v danom DSS
alebo v inom, počas doby dokiaľ súd neustanoví nového oaptrovníka, a ten sa rozhodne, či chce, aby

klientovi bola poskytnutá rovnaká služba ako predtým v DSS alebo si zvolí iné zariadenia.

Možnosť využiť KIS

ALEBO AJ

ALEBO 

ALEBO 

ALEBO AJ ALEBO AJ 

ALEBO 

ČO BUDE KEĎ



Službu včasnej intervencie (ďalej „SVI“)  sme registrovali od 1 januára 2017 terénnou formou a od 1. februára 2018 aj ambulantnou formou. Je určená pre rodiny s deťmi
so zdravotným  postihnutím do siedmich rokov z Bratislavského samosprávneho kraja. 
SVI je súbor možností pomoci a podporných mechanizmov, orientuje sa na celú rodinu a dieťa, kladie dôraz na ich potreby. Stavia na silách a schopnostiach samotnej
rodiny, posilňuje kompetencie rodiny, podporuje vývin dieťaťa a napomáha integrácii rodiny a dieťaťa do spoločnosti.  
Poradcovia včasnej intervencie poskytujú rodine s  dieťaťom so zdravotným postihnutím súčasne tieto odborne činnosti: špeciálne sociálne poradenstvo, sociálnu
rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, preventívne činnosti a komunitnú rehabilitáciu.
 
Čo v praxi robíme:

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

SPREVÁDZAME RODINU NA ICH ŽIVOTNEJ CESTE
Rodiny vnímame ako partnerov a rešpektujeme ich rozhodnutia. Každá rodina je jedinečná, má svoje
hodnoty a priority. Komunikujeme s  rodinou, poskytujeme jej informácie na základe záujmu. Je pre
nás dôležité, aby tieto informácie a naše služby dostala rodina vždy včas a kľúčový poradca jej bol
k  dispozícii, čo najskôr. Či už z hľadiska v  veku (služba včasnej intervencie sa poskytuje rodinám
s dieťaťom od 0 do 7 rokov), alebo z hľadiska naliehavosti potreby riešenia konkrétnych situácii.

PODPORUJEME RODINU PRI HĽADANÍ RIEŠENÍ A BUDOVANI KOMPETENCIÍ
Pracujeme na základe prístupu orientovaného na rodinu. Staviame na silných stránkach dieťaťa
a rodiny, čo rodinu stabilizuje a upevňuje jej fungovanie.



Poradcovia včasnej intervencie navštevujú rodiny 1–2x mesačne, tento interval sa však prispôsobuje
potrebám rodiny. Práve táto forma je najprirodzenejšia, rodina a dieťa sa cítia bezpečne, zároveň to poradcom
umožňuje spoznať jedinečnosť rodiny, členov rodiny a ich vzájomné vzťahy a tiež najbližšiu komunitu.
Ponúkame aj ambulantnú formu služby včasnej intervencie v našich priestoroch, či už si to vyžaduje
konkrétna potreba rodiny a dieťaťa, využitie špeciálnych pomôcok, zapožičanie pomôcok alebo stimulácia
komunikačných schopností.

PRACUJEME PREVAŽNE TERÉNNOU FORMOU V PRIRODZENOM PROSTREDÍ DIEŤAŤA

PODPORUJEME KOMPLEXNÝ VÝVIN DIEŤAŤA V PRIRODZENOM PROSTREDÍ RODINY
Vývin a poznávanie detí je nepretržitý proces, ktorý nastáva v akejkoľvek situácii, ktoré dieťa aktívne zažíva.
Príležitosťou sú práve každodenné bežné situácie – hygiena, jedlo, obliekanie, hra a podobne, ktoré ponúkajú
príležitosť na nácvik zručností v  reálnom živote s  reálnymi predmetmi. Spolu s  rodinami hľadáme situácie
v  dennom režime rodiny, kde je možné podporiť jeho vývin a  začlenenie sa do bežného života v  rodine.
Výsledkom hľadania je individuálny plán spolupráce s  rodinou, kde sú zahrnuté ciele, výzvy, podpora
a zodpovednosti pre všetkých, ktorí spolupracujú na napĺňaní individuálneho plánu.

POSKYTUJEME RODIČOM INFORMÁCIE A ODBORNÉ KONZULTÁCIE
sociálno-právnych služieb (pomoc pri návšteve úradov, informácie o možnostiach v oblasti príspevkov a
kompenzácií...)
poskytovania konzultácii o možnostiach fyzioterapeutickej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach,
orientáciu v jednotlivých ponukách fyzioterapie na trhu, nácviku polohovania pri každodenných
prirodzených situáciách a aktivitách, využívanie konceptu Bazálnej stimulácie v polohovaní, nácviku
kompenzačných pomôcok (napr. jedenie, kúpanie, oddych...
o školských , zdravotníckych a sociálnych zariadeniach



POŽIČIAVAME HRAČKY A ŠPECIÁLNE STIMULAČNÉ POMÔCKY

PRACUJEME TÍMOVO, S INÝMI ODBORNÍKMI A DOBROVOĽNÍKMI

STRETÁVAME SA PRI "KREATÍVNOM TVORENÍ"
Kde je priestor pre rodičov vymieňať si vzájomné skúsenosti a  byť si tak
navzájom podporou. Ale tiež je to možnosť naučiť sa, ako pracovať so svojím
dieťaťom pri výtvarných činnostiach, alebo iných kreatívnych aktivitách ako
podporiť stimuláciu vývinu dieťaťa. Pre deti je to zároveň možnosť na stretnutie
s  kamarátmi v integrovanej skupine. Stretnutia rodičov s  deťmi prebiehajú
pravidelne 1 x týždenne v  priestoroch Sibírky a  tiež 1-2x za polrok počas
víkendu.

SPREVÁDZAME RODINU S DIEŤAŤOM PRI PRECHODE Z MŠ DO ZŠ
Kľúčový pracovník spolu s  rodinou analyzuje možnosti zaškolenia dieťaťa.
Jednak zhodnotením predstáv rodiny, ich možnosťami v súlade so zručnosťami
a  schopnosťami dieťaťa a  komunitným prostredím. V  procese zaškolenia sme
s  rodinou a  spoločne ponúkame podporu a  spoluprácu školskému zariadeniu
tak, aby tento prechod bol pre dieťa, rodinu a  školské zariadenie prirodzený
a plynulý.





ČO SME PREŽILI V ROKU 2019

Od vzniku SVI SIbírka
sprevádzala dlhodobo 75 rodín

Nových rodín
 v roku 2019 bolo 14

V roku 2019 sme dlhodobo
sprevádzali 42 rodín

SVI poskytovalo 6 poradcov včasnej
intervencie na rôzne pracovné úväzky

(2.75 pracovníkov na plný úväzok)

V roku 2018 sme rodinám venovali
3.989,00 hodín, z toho vyše 67.5%

terénnou formou

Celkovo stretnutí
s rodinami za rok: 562

K 31.12.2019 sme mali
uzatvorenú zmluvu s 28 rodinami

Pomáhali nám 4
dobrovoľníci



Každú stredu počas školského roku sme mali „Hravé tvorenie“ – stretnutie rodičov a detí. Počas stretnutí sme tvorili z hliny,
piekli pizzu, zdobili tekvice a popri tom sme trávili čas v rozhovoroch.
 
V letných horúčavách (26. – 27.6.2019) sme spolu s ostatnými kolegami s centier včasnej intervencie strávili na spoločnom
seminári a hovorili o novej koncepcii včasnej intervencii - prístup orientovaný na rodinu, transdiciplinárny tím, v ktorom je
rodina partnerom a tvorba individuálneho plánu rodiny. Stretnutie bolo v spolupráci s kolegami z Centra včasnej intervencie
Bratislava, starostlivosti, n.o a Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.
    
Realizovali sme „Denný integrovaný výtvarný tábor v  Sibírke“ – od 5. do 9.8.2019. Spoločne sme batikovali, maľovali na
plátno, a  hodváb, tvorili z  hliny, vyrábali svietniky a  hlavne užívali leto. Popri týchto aktivitách sme sa učili spoločne
akceptovať, rozvíjať našu jemnú motoriku a zdokonaľovali sebaobsluhu.
 
20. – 22.9. 2019 sme absolvovali sme prvý „Víkendový pobyt rodín SVI“ v krásnom prostredí Javorníkov v dedine Papradno.
Spolu s rodinami sme sa učili, čo všetko môže poslúžiť na rozvoj dieťaťa pri prechádzke v lese, aké aktivity možno využiť ,
ako možno relaxovať pri maľbe a zároveň sme poskytovali individuálne konzultácie pre rodičov.
     
Predvianočné stretnutie rodín (30.11.2019) sme venovali pečeniu a  zdobeniu perníkov ale   vzájomnej výmene tradícii
v jednotlivých rodinách.
 
Venovali sme sa aj vzdelávaniu – 3 poradkyne včasnej intervencie začali študovať Akreditovaný vzdelávací program pre
poradkyne služby včasnej intervencie, pomáhali sme s  organizáciou semináru na Bratislavskom samosprávnom kraji
o Službe včasnej intervencie 10.10.2019 za účasti kolegov z Ranej starostlivosti, n.o, Centra včasnej intervencie Bratislava
a zakladateľky včasnej intervencie v ČR  Mgr. Terezie Hradilkovej

ĎALŠIE VÝZNAMNÉ AKTIVITY



Dátum Názov vzdelávacej aktivity Dĺžka vzdelávania Úroveň vzdelávacej aktivity Počet osôb

Zvyšovanie profesionality pracovníka - Kurz poradca včasnej intervencie

Kreatívna reminiscencia - kurz

Early childhood intervention (eci): train the trainer on recommended practices

7 dní

1 deň

3 dni

miestna

miestna

ECI AgoraTraining - Bratislava

Sestra v systéme slovenského zdravotníctva

Komplexný ošetrovateľský manažment o pacienta v ZSS

7 hodín

2 hodiny

celoslovenská

miestna

II. Bojnický ošetrovateľský kongres

Teambuilding - "Deň Sibírky"

7 hodín

1 deň

medzinárodná

Partizánska lúka

Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu - medzinárodná konferencia

Sestry pomáhajú prestať fajčiť

Primary - Kon I. 2019

Efektívna nutričná starostlivosť

Skupinová supervízia

Liekový manažment

Bezpečnosť pacienta/Bezpečnosť zdravotného pracovníka

Arteterapeutické dni východu 2019 - konferencia

Muzikoterapia v medzinárodnom kontexte

LCEducational Ltd. Cyprus - European Care Certificate

Špecifiká starostlivosti o pacienta s respiračným ochorením

Primary - Kon II.2019

5 hodín

4 hodiny

10 hodín

4 hodiny

2 hodiny

9 hodín

1 deň

2 dni

1 deň

3 hodiny

4 hodiny medzinárodná

regionálna

medzinárodná

celoslovenská

konferencia

medzinárodná

medzinárodná

celoslovenská

medzinárodná

medzinárodná

interná

miestna

2

2

2

19

4

všetci zamestnanci

2

2

2

všetci zamestnanci

19

4

1

2

2

5

1

1

VZDELÁVANIE A SUPERVÍZIA
4-5.2./19-21.3./3-4.12.2019

Marec 2019

19-21.3.2019

29.3.2019

2.4.2019

22.4.2019

17.5.2019

28.5.2019

4.6.2019

20-21.9.2019

September 2019

30.9.2019

4-5.10.2019

11.10.2019

18-19.10.2019

21.10.2019

12-18.11.2019

24.10.2019

28.10.2019

1



Dátum Názov vzdelávacej aktivity Dĺžka vzdelávania Úroveň vzdelávacej aktivity Počet osôb

Akreditačné školenie na prácu s dobrovoľníkmi cez program Európskeho zboru solidarity

Inovatívne trendy v ošetrovateľskej starostlivosti

Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

1x ročne

12 hodín

7 hodín

celoslovenská

medzinárodná

miestna

Ošetrovateľský proces v praxi

Psychoterapeutický výcvik

2 hodiny

6x ročne

miestna

miestna

Erasmus - Inkubátor nápadov, Trenčianske Teplice

Verejné obstarávanie

5 dní

4 hodiny

celoslovenská

miestna

Inštruktážny seminár Erasmus, príjemcovia KA2 2019

Expresívní terapie se zamerení na arteterapii

6 hodín

1x mesačne

celoslovenská

miestna

1

1 + 3 SVI

19

1

1

1

1

1

7-10.11.2019

26-27.11.2019

4.12.2019

4.12.2019

Feb, Jún, Sept, Okt a Dec 2019

20-24.11.2019

13.11.2019

9.10.2019

2018 -

2



PROJEKTY
Darca Projekt Aktivity projektu

Nadácia Penta

Nadácia SPP

Nadácia Volkswagen

Aj my to dokážeme

Divadelná Sibírka

Senzorická záhrada

Nadácia Orange Hojdanie s úsmevom

kuchynský kútik pre zamestnancov a klientov

divadelné predstavenia v Sibírke

príspevok na špeciálne upravené hojdacie hniezdo

príspevok na špeciálne upravené hojdacie hniezdo

Erasmus

Erasmus

Magistrát Bratislava

Naše mesto

Siemens - Nadácia Centra pre filantropiu

Nadácia EPH

Gymnázium Ladislava Novomestského

Erasmus European solidarity corps

Neinvestičný fond Radosť

International Women's Club of
Bratislava

KA1 mobilita - Vzdelávame sa, lebo učíme pre život

KA2 partnerstvá - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Umenie nás spája

Dobrodružstvo na Devíne

Radosť na vlnách

Plnohodnotnejší život

dar

dar pre SVI

Quality label

dar

vzdelávanie a tieňovanie zamestnancov v zahraničí

spolupráca s organizáciami z Chorvátska, Grécka, Portugalska a Cypru

nákup výtvarného materiálu

výlet loďou na Devín - dobrovoľníci spoločne s klientmi

výlet loďou do Viedne

stropný zdvíhací systém

nákup kvetov a pomoc pri sadení

akreditácia na prácu s dobrovoľníkmi

príspevok na canisterapiu a terapeutické pomôcky

príspevok na ubytovanie a materiál na tábor pre deti a
rodičov SVI Sibírka 

Mestská časť Bratislava - Rača Umenie dáva zmysel životu nákup výtvarného materiálu pre organizovanie výtvarných
stretnutí so seniorkami z Rače





nové auto pre Službu včasnej intervencie, ktoré používame na terénnu službu pre rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím
dobudovanie chýbajúcej časti stropného zdvižného zariadenia na oddelení celoročného pobytu
hydraulické sprchovacie lôžko 
nové postele podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb za finačnej podpory rodičov / opatrovníkov
nové hojdacie hniezdo na senzomotorickú stimuláciu a relaxáciu pre prijímateľov sociálnych služieb prostredníctvom grantu
maľovanie kancelárií, servis okien v celom DSS a renovácia časti žalúzií, servis elektrických postelí
oprava strechy a bleskozvodu
počas rekonštrukcie kuchyne nášho dodávateľa stravy DSS Integra sme 2 mesiace využívali služby firmy Onlinechef s.r.o., ktorí promptne zareagovali na vzniknutú
situáciu a ochotne pripravovali chutnú stravu pre našich klientov

Finančné prostriedky na prevádzku sme dostali rozpočtovým opatrením od nášho zriaďovateľa - Bratislavského samosprávneho kraja. Finančné prostriedky - dary sme
získali z projektov, grantových výziev a od firemných alebo individuálnych darcov a boli použité v súlade s darovacími alebo grantovými zmluvami. Všetky dary a granty
sú používané na zlepšenie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb.
 
Významné výdavky za minulý rok:

 
Všetkým našim darcom a podporovateľom ďakujeme za pomoc. 
Ak sa k nim chcete pripojiť aj vy, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek čiastky na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755, do poznámky pre
príjemcu stačí uviesť "dar".

ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA



PRÍJMY ZA ROK 2019

Príjmy od klientov

Príjmy od klientov SVI

Príjmy od VšZP

Príjmy z vratiek a dobropisov

Príjmy z darov

Spolu

69,489.86€

2,160.00€

11,540.10€

- €

81,268.22€

164,458.18€

VÝDAVKY ZA ROK 2019

Mzdy

Poistné a príspevok do poisťovní

Cestovné náklady

Energia, voda a komunikácie

Materiál

Dopravné

635,749.63€

220,227.02€

277.68€

20,428.60€

32,170.49€

7,932.87€

Rutinná a štandardná údržba

Nájomné za nájom

Služby

Transfery jednotlivcom

Obstaranie kapitálových aktív

Mzdy - dar

Poistné a príspevok do poisťovní - dar

Cestovné náhrady - dar

Materiál - dar

Dopravné - dar

Služby - dar

Transfer do zahraničia - dar

Obstarávanie kapitálových aktív - dar

Spolu

23,683.62€

1,503.58€

105,076.06€

11,853.56€

5,247.93€

700.00€

507.33€

7,862.00€

7,676.95€

752.00€

9,743.23€

23,582.00€

16,424.07€

1,131,398.62€

MAJETOK K 31.12.2019

Pozemky

Stavby

Stroje, prístroje, zariadenia

Motorové vozidlá

Spolu

627,447.40€

1,356,198.96€

160,484.34€

62,281.55€

2,206,412.25€

ZÁVÄZKY K 31.12.2019

Neuhradené faktúry 6,246.47€

záväzky boli uhradené v januári 2020

POHĽADÁVKY K 31.12.2019

Príjmy od klientov 6,155.24€

pohľadávky boli uhradené v januári a februári
2020



ĎAKUJEME



Výročnú správu vypracovali: 
 
Mgr. Martina Betinová, riaditeľ
Mgr. Andrea Kovárová, vedúca zdravotníckeho úseku
Mgr. Jakub Bohún, vedúci terapeutického a diagnostického úseku, psychológ
Mgr. Renáta Tóth Mucová, sociálny pracovník
Katarína Vallová Gallée, ekonóm – účtovník, rozpočtár
 
V Bratislave 16.júna 2020

Zriaďovateľ:
Sídlo:
Dátum založenia:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
Kontakt: 
E-mail:
Web:
Bankové spojenie: 
 
Detašované
pracovisko: 
 
Kontakt: 
E-mail: 
Web:

Bratislavský samosprávny kraj
Sibírska 69, 831 02 Bratislava
13. januára 1987
Mgr. Martina Betinová
2020863977
02/444 61 208
sibirka@sibirka.sk
www.sibirka.sk
7 000 47 27 55/ 8180 Štátna pokladnica

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI A DOSPELÝCH SIBÍRKA

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
Hubeného 2, 831 54 Bratislava, od 01.04.2020 Račianska 107, 831 02 Bratislava
+421 948 949 239
info@svi.sibirka.sk
www.svi.sibirka.sk


