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Košický kraj ako miesto
na dôstojný život
Každý človek má právo na dôstojný život, na to, aby s ním zaobchádzali slušne a láskavo. Najlepšie
to vedia pochopiť najbližší: rodina, príbuzní. Snažia sa urobiť pre svojich blízkych maximum, ale nie
vždy sa to dá. Faktorov, ktoré na to majú vplyv, je mnoho. V momente, keď už rodina sama nezvládne
riešiť existujúci stav, malo by prichádzať okolie – obec, mesto, kraj i štát. V sociálnej oblasti je táto
pomocná ruka mimoriadne dôležitá. Samospráva presunom kompetencií dostala úlohu pomáhať
obyvateľom obcí, miest a krajov. Vďaka tomu dnes Košický samosprávny kraj spravuje 15 vlastných
zariadení sociálnych služieb a úzko spolupracuje a finančne podporuje desiatky ďalších neverejných
poskytovateľov.
Je pre nás veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomovali, že samosprávny kraj prináša priamu pomoc
svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb,
špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného a núdzového bývania, domovoch
na pol ceste a útulkoch. Každý z nás sa veľmi ľahko môže dostať do situácie, keď bude potrebovať
pomoc blížneho. Určite je jednoduchšie žiť s pocitom, že existujú ľudia a inštitúcie, kde nám tú pomoc
vedia poskytnúť.
Systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý, predovšetkým pre staršieho alebo hendikepovaného
človeka môže byť neprehľadný. Na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva ÚKSK sme preto otvorili
Kanceláriu prvého kontaktu, v ktorej klienti alebo ich rodinní príslušníci získajú komplexné sociálne
poradenstvo, informácie o existujúcich predpisoch ale aj druhoch sociálnych služieb, o konkrétnych
zariadeniach. Kraj vedie register poskytovateľov sociálnych služieb, každému občanovi je k dispozícii
aj na internetovej stránke. Môže tak získať úplný a aktuálny prehľad o možnostiach, ktoré sa klientom ponúkajú – či už od verejných alebo neverejných poskytovateľov. To najdôležitejšie je však určite
prvotné zorientovanie v systéme a nasmerovanie k najvhodnejšej sociálnej službe, ktorá uľahčí život
klienta a jeho rodiny.
V pôsobnosti KSK je v súčasnosti 15 zariadení s právnou subjektivitou a 10 pričlenených zariadení bez právnej subjektivity. Regionálna samospráva zo svojho rozpočtu uhrádza finančný príspevok
na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov kraja aj neverejným poskytovateľom. Celkovo je z rozpočtu KSK zabezpečená sociálna služba pre 3590 občanov vo verejných aj neverejných zariadeniach
poskytujúcich sociálne služby. Každoročne je z rozpočtu KSK investovaných do sociálnych služieb okolo
22 miliónov €. Nie je to malá suma. Zvlášť keď si uvedomíme, že príjmy samosprávy v ostatných rokoch
výrazne oklieštila ekonomická kríza. Napriek tomu považujeme za jeden z našich kľúčových cieľov udržať úroveň sociálnych služieb, postarať sa o obyvateľov nášho kraja v situáciách, keď to sami nedokážu.
Len tak môžu považovať Košický kraj za miesto, kde sa dá dôstojne žiť.
JUDr. Zdenko Trebuľa,
predseda Košického samosprávneho kraja
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1. Kompetencie a činnosť
Košického samosprávneho
kraja v sociálnej oblasti
Pôsobnosť vyššieho územného celku v sociálnej oblasti upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosti vyplývajúce z týchto právnych predpisov Košický samosprávny kraj plní prostredníctvom referátu pre
zariadenia a referátu poskytovania služieb občanovi Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Úradu Košického samosprávneho kraja (ÚKSK).
ÚKSK je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú
v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb
a v špecializovanom zariadení. Zároveň v týchto zariadeniach zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickým osobám, ktoré sú na poskytovanie sociálnej služby odkázané. Taktiež
poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v zariadeniach, kde nie je potrebné posudzovať
odkázanosť fyzickej osoby na sociálnu službu a to: v útulku, v zariadení núdzového bývania,
v domove na pol ceste, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v integračnom centre, tlmočnícku službu, sociálne poradenstvo. Pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately ÚKSK poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v krízovom stredisku, resocializačnom stredisku, detskom domove pre maloletých bez sprievodu, pestúnskom zariadení.
Základným strategickým dokumentom v oblasti sociálnych služieb v Košickom kraji je Zastupiteľstvom KSK schválená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb KSK na r. 2007 – 2013.
Po jej aktualizácii vo februári 2012, ktorá vyplynula zo zmeny legislatívy v sociálnej oblasti, je
platná do roku 2015. Koncepcia je realizovaná (prostredníctvom vypracovaných akčných plánov) Odborom sociálnych vecí a zdravotníctva ÚKSK, zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚKSK, ako aj ďalšími dotknutými inštitúciami. Plnenie koncepcie je každoročne hodnotené, predkladané Zastupiteľstvu KSK a zverejnené na webovej stránke ÚKSK.
Ďalšia činnosť ÚKSK je v zmysle zákona o sociálnych službách zameraná na zápis poskytovateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode do registra, na vedenie a vykonávanie
zmien v registri poskytovateľov sociálnych služieb. KSK zriaďuje, zakladá, metodicky usmerňuje, kontroluje, zabezpečuje a financuje poskytovanie sociálnej služby vo svojej pôsobnosti.
Na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov poskytuje orgánom
verejnej správy údaje z oblasti sociálnych služieb.
Od roku 2010 pristúpil ÚKSK k optimalizácii sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Jej cieľom je zabezpečenie efektívneho využívania finančných prostriedkov, zohľadnením najmä potrieb občanov, zabezpečenie zvyšovania
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kvality poskytovaných služieb a optimalizovanie kapacít v zariadeniach s prihliadnutím na technické, materiálne a personálne podmienky v súlade so zákonom o sociálnych službách tak, aby
boli kapacity zariadení plne využité a odrážali reálny dopyt fyzických osôb po týchto službách.
V rámci projektu „Optimalizácia poradenských služieb KSK“ bola vytvorená sieť špecializovaných poradcov s cieľom vytvoriť územne rozloženú sieť špecializovaných poradcov pre
jednotlivé cieľové skupiny, odrážajúcu skutočnú potrebu v jednotlivých regiónoch, t. j. optimalizovať a zefektívniť poradenskú sieť v ÚKSK. V súčasnosti poskytuje špecializované sociálne
poradenstvo 14 subjektov, spolu 28 poradcov pre jednotlivé cieľové skupiny (zdravotne postihnutí, bezdomovci, seniori, občania v sociálnej a hmotnej núdzi, problematika násilia páchaného na ženách...). Poradenstvo je poskytované bezplatne.
V roku 2011 ÚKSK registroval v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom
na ÚKSK spolu 215 poskytovateľov sociálnych služieb, vydal 745 rozhodnutí o odkázanosti
na sociálnu službu a do zariadení poskytujúcich sociálne služby umiestnil 94% občanov žiadajúcich o sociálnu službu (kde je posudzovaná odkázanosť na sociálnu službu), čo predstavuje 531 občanov. Na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní finančného príspevku s 57
poskytovateľmi sociálnych služieb (neverejnými a inými verejnými) poskytol ÚKSK finančný
príspevok spolu na 1 389 miest, a to na: 532 miest v domove sociálnych služieb, 125 miest v špecializovanom zariadení, 72 miest v zariadení podporovaného bývania, 81 miest v rehabilitačnom
stredisku, 23 miest v domove na pol ceste, 61 miest v útulku, 158 miest v zariadení núdzového
bývania, 250 miest v zariadení pre seniorov, 82 miest v zariadení opatrovateľskej služby. Ďalej
financoval 6 500 hodín tlmočníckej služby a príspevok pre 26 špecializovaných poradcov v celkovej výške 7 324 tis. €. Spolu s kapacitou zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo
celkovo v zariadeniach sociálnych služieb v roku 2011 financovaných z rozpočtu KSK 3 326
miest. Výška finančných prostriedkov z rozpočtu KSK (pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie sociálnych služieb predstavovala v roku 2011
čiastku 22 225 442 €. ÚKSK pravidelne kontroluje úroveň poskytovaných sociálnych služieb
v kraji, ako aj hospodárenie a účelnosť využitia poskytnutých finančných príspevkov.
Pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupracuje
ÚKSK s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými
subjektami a ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov na ochranu práv detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území. Vypracováva analýzy nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na detí a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov
a utvára podmienky na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ďalej
vedie evidenciu zariadení zriadených podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele na svojom území, zriaďuje, financuje a kontroluje zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti. Poskytuje štatistické údaje
z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
a poskytuje údaje z evidencie zariadení. V roku 2011 poskytol ÚKSK finančný príspevok 4 zariadeniam pestúnskej starostlivosti (13 detí), 2 resocializačným strediskám (s kapacitou
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32 miest) v pôsobnosti neverejných poskytovateľov a 5 krízovým strediskám (s celkovou kapacitou 62 miest) z toho 3 v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚKSK a 2 krízovým strediskám prevádzkovaným neverejnými poskytovateľmi. Výška finančných prostriedkov z rozpočtu ÚKSK
pre neverejných poskytovateľov vyššie uvedených sociálnych služieb v danom období predstavovala 663 024,25 €.
Pomoc občanom zorientovať sa v problematike sociálnych služieb je poskytovaná v Kancelárii prvého kontaktu pri Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva ÚKSK. Kancelária prvého
kontaktu napĺňa svoj základný cieľ – vytvoriť občanom prichádzajúcim na ÚKSK adekvátny
priestor pre získanie kvalitného, odborného a komplexného sociálneho poradenstva. Klienti
majú možnosť získať informácie a prehľad o možnostiach sociálnej pomoci, o druhoch a formách sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje ÚKSK v rámci svojich kompetencií, ale aj iné inštitúcie na úrovni kraja.
Základným pilierom sociálnych služieb je sociálne poradenstvo, ktoré ÚKSK aktívne podporuje. Činnosť ÚKSK prispieva k prevencii, zmierneniu, resp. k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie občanov kraja. Taktiež rieši krízové situácie v rodine a zabezpečuje nevyhnutné
podmienky pre život tým, ktorí to potrebujú. Svojou činnosťou napomáha zachovať a rozvíjať
schopnosti občanov viesť samostatný život a podporiť ich začlenenie do spoločnosti.
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1.1. Priority Košického samosprávneho
kraja v oblasti sociálnych služieb
Oblasť A1

Sociálna prevencia a poradenstvo v sociálnych službách

Regionálna
priorita č. 1

Efektívnejšie využitie existujúceho odborného poradenstva, vytváranie podmienok
pre budovanie dostupnej a dostatočnej siete poradenských služieb občanom.

Hlavný cieľ

Zefektívniť a skvalitniť poradenské služby na území Košického kraja.

Odôvodnenie
priority

V Košickom kraji nie je dobudovaná sieť špecializovaného bezplatného sociálneho
poradenstva pre občanov, ktorá by zabezpečovala finančnú a geografickú dostupnosť tohto druhu pomoci.

Oblasť A2

Krízová intervencia

Regionálna
priorita č. 2

Zvýšenie vybavenosti Košického kraja zariadeniami krízovej intervencie pre rôzne
skupiny obyvateľov v kritickej situácii.

Hlavný cieľ

Rozširovať počty miest v zariadeniach krízovej intervencie.

Odôvodnenie
priority

Zvýšená potreba zariadení krízovej intervencie je sčasti ovplyvnená negatívnymi
dôsledkami modernizácie (napr. individualizácia, konzumný životný štýl, globalizácia, sekularizácia, neistota, ekonomická kríza), sčasti regionálnymi charakteristikami – demografická štruktúra a ekonomická a sociálna situácia v Košickom kraji.

Oblasť A3

Pobytové služby

Regionálna
priorita č. 3

Deinštitucionalizovanie pobytových služieb./Poskytovanie pobytových služieb
v súlade s potrebou intenzívnej pomoci.

Hlavný cieľ č. 1

Regulovať počet lôžok v pobytových službách na základe objektívneho posudzovania odkázanosti na sociálnu službu./ Znižovať počet lôžok vo veľkokapacitných
zariadeniach sociálnych služieb.

Hlavný cieľ č. 2

Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zavedením ošetrovateľského procesu

Odôvodnenie
priority

Segment pobytových služieb patrí k najrozvinutejším. Dostupnosť týchto služieb
je vysoká. Slabou stránkou je existencia veľkokapacitných zariadení. Rozvojovým
trendom je znižovať kapacity pobytových služieb, deinštitucionalizovať starostlivosť, približovať charakter pobytových služieb modelu rodinnej starostlivosti, príp.
menších komunít.

Oblasť A4

Terénne služby

Regionálna
priorita č. 4

Zvýšenie podielu ambulantných a terénnych sociálnych služieb oproti pobytovým.

Hlavný cieľ

Zvýšiť rozsah a zlepšiť miestnu dostupnosť terénnych služieb pre občanov Košického kraja.

Odôvodnenie
priority

Súčasný stav vybavenosti terénnymi službami v Košickom kraji nezodpovedá
predpokladanej potrebe tohto typu služieb. Je všeobecným trendom zvyšovať podiel
ambulantných a terénnych služieb, ktoré umožňujú zachovať občanom vyššiu mieru
autonómie a nezávislosti. Súvislosť medzi kvalitou života a zotrvaním v prirodzenom prostredí je preukázaný mnohými výskumami. K ďalším pozitívam patrí nižšia
finančná náročnosť oproti pobytovým službám.
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Oblasť A5

Spoločenská integrácia občanov so zdravotným znevýhodnením

Regionálna
priorita č. 5

Rozvíjanie sociálnych služieb pre občanov so zdravotným znevýhodnením v súlade
s princípmi politiky rovnosti príležitostí.

Hlavný cieľ

Inovovať sociálne služby pre občanov so zdravotným znevýhodnením.

Odôvodnenie
priority

Vzhľadom na vzrastajúci trend podielu občanov so zdravotným znevýhodnením
a zároveň existujúci európsky štandard sociálnej ochrany, je nevyhnutné inovovať
tento segment sociálnych služieb.

Oblasť A6

Sociálne služby pre seniorov

Regionálna
priorita č. 6

Zabezpečovať optimálny variant riešenia životných situácii občanov v seniorskom
veku poskytovaním sociálnych služieb

Hlavný cieľ

Dobudovať sieť špecializovaných zariadení a zariadení pre seniorov.

Odôvodnenie
priority

Jedným z dôsledkov starnutia obyvateľstva je aj zvýšená potreba sociálnych služieb.
Súčasne je potrebné vziať do úvahy diverzifikované potreby tejto veľmi heterogénnej cieľovej skupiny vo vzťahu k sociálnym službám. Len aplikáciou komplexného
modelu posudzovania životnej situácie občana, je možné navrhnúť optimálny
variant intervencie.

Oblasť A7

Prevencia a eliminácia domáceho násilia páchaného na ženách

Regionálna
priorita č. 7

Skvalitňovanie a rozširovanie ponuky sociálnych služieb zameraných na prevenciu
a elimináciu domáceho násilia.

Hlavný cieľ

Vytvárať služby zamerané na podporu žien a detí zažívajúcich násilie so zohľadňovaním ich špecifických a diverzifikovaných potrieb. Rozvíjať preventívne programy.

Odôvodnenie
priority

Domáce násilie je často tabuizovaným sociálnym problémom, ktorého prevencia
a eliminácia vyžaduje kvalitné sociálne služby. Národný akčný plán na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách zdôrazňuje potrebu palety služieb zameraných na elimináciu a prevenciu domáceho násilia.

Oblasť A8

Rozvoj sociálnych služieb

Regionálna
priorita č. 8

Zavedenie systému evaluácie sociálnych služieb.

Hlavný cieľ

Efektívne využívať základné nástroje rozvoja sociálnych služieb – komunitné plánovanie a štandardy kvality sociálnych služieb.
Dokumentovať systém manažérstva kvality v zariadeniach na základe princípov
a požiadaviek v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001).

Odôvodnenie
priority

Komunitné plánovanie a štandardy kvality sociálnych služieb sú relatívne novými
nástrojmi rozvoja sociálnych služieb, ktorých celoštátna implementácia po prijatí
príslušnej legislatívy ešte len začala. Silnou stránkou oboch nástrojov je ich komplexnosť, široká participácia všetkých dotknutých aktérov, dôraz na také hodnoty
a princípy akými sú sociálna spravodlivosť, participácia, subsidiarita, solidarita,
odbornosť... Oba nástroje umožňujú zaviesť transparentnosť, zabezpečujú kontinuitu rozvoja a kvalitu v celom systéme sociálnych služieb. Príručka kvality obsahuje
predmet, určené zdokumentované postupy a interakcie medzi procesmi zahrnutými
do systému manažérstva kvality. Dokument na posúdenie spôsobilosti zariadenia
zabezpečuje efektívne fungovanie systému manažérstva kvality a jeho trvalého
zlepšovania.
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Oblasť B1

Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela detí a mládeže

Regionálna
priorita č. 1

Zvyšovanie úrovne sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí a mládeže.

Hlavný cieľ

Vytvoriť a zaviesť do praxe opatrenia na podporu plnenia funkcií rodiny

Odôvodnenie
priority:

Stabilita rodín v súčasnej spoločnosti je ohrozovaná rôznymi spoločenskými faktormi – od demografických cez politické až po ekonomické. Podpora všetkých typov
rodín v plnení ich základných funkcií je ťažiskom celého systému sociálnoprávnej
ochrany detí a mládeže.

Oblasť C1

Ľudské zdroje v sociálnych službách

Regionálna
priorita č. 1

Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom systému celoživotného vzdelávania

Hlavný cieľ č. 1

V rámci zvyšovania kvality sociálnych služieb zamerať pozornosť na zvyšovanie
kvalifikácie všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v súlade s kvalifikačnými požiadavkami.

Hlavný cieľ č. 2

Vytvoriť vzdelávacie príležitosti v rámci systému celoživotného vzdelávania zamestnancov v sociálnych službách v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia,
politiky rovnosti príležitostí, rodovo citlivej sociálnej práce, práv dieťaťa.

Odôvodnenie
priority:

Z analýzy národných akčných plánov jednoznačne vyplýva potreba zameriavať sa
na oblasť celoživotného vzdelávania zamestnancov sociálnych služieb. Úroveň ich
profesionality je kľúčová vo vzťahu ku kvalite poskytovaných sociálnych služieb.

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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2. Charakteristika zariadení
sociálnych služieb a zariadení
na výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany
detí v pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
2.1. Charakteristika vybraných sociálnych
služieb
• Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému
a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa zákona o sociálnych službách.
• Špecializované sociálne poradenstvo je zamerané na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. Vykonáva sa terénnou alebo ambulantnou formou.
• Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie. Poskytuje fyzickej osobe tlmočenie v posunkovej reči (ak je nepočujúca alebo má
ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč),
artikulačné tlmočenie (ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu), alebo taktilné tlmočenie (ak je
hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre
komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň
straty sluchu a stupeň straty zraku). Tlmočnícku službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
a ktorej sa poskytuje tlmočenie v rámci opatrovateľskej služby.
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2.2. Charakteristika zariadení sociálnych
služieb v pôsobnosti vyššieho územného
celku
• Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
• Domov na pol ceste poskytuje sociálnu službu na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení podľa osobitného predpisu, alebo po skončení pobytu v zariadení podľa osobitného
predpisu, alebo po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby.
• Zariadenie núdzového bývania poskytuje sociálnu službu pobytovou formou fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania
s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.
• Zariadenie podporovaného bývania poskytuje sociálnu službu pobytovou formou
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad,
pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
• Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti poskytuje sociálnu službu na určitý
čas maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov
zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny.
• Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu službu ambulantnou alebo pobytovou
formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká, nepočujúca, alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.
• Domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu ambulantnou alebo pobytovou
formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe,
ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
• Špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu ambulantnou alebo pobytovou
formou fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti
je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie,
ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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2.3. Charakteristika zariadení sociálnych
služieb v pôsobnosti obce
Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení
pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. Poskytuje alebo
zabezpečuje opatrovateľskú službu, prepravnú službu, odľahčovaciu službu. Poskytuje základné sociálne poradenstvo. Môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnych služieb.
• Nocľaháreň poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie
užívať.
• Nízkoprahové denné centrum poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe,
ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie.
• Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu poskytuje sociálnu službu počas
dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.
• Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných
vážnych dôvodov.
• Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
• Denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
• Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
• Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu
po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
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• Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom
fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.1

2.4. Charakteristika zariadení na výkon
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
• Krízové stredisko vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
(na základe súdnych rozhodnutí o predbežnom alebo výchovnom opatrení) pobytovou
formou, pre dieťa nachádzajúce sa v krízovej životnej situácii z dôvodov výchovného zanedbávania, zneužívania, týrania.
• Resocializačné stredisko sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí
a plnoletých fyzických osôb na prekonávanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí alebo zapojenie sa do života v prirodzenom
prostredí. Resocializácia závislostí sa vykonáva pobytovou formou spravidla najmenej
8 mesiacov.

1

Pozn. Kompletný zoznam zariadení sociálnych služieb, zriadených jednotlivými obcami, na území Košického
samosprávneho kraja môžete nájsť v registri poskytovateľov sociálnych služieb na stránke Košického samosprávneho kraja www.vucke.sk

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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3. Zariadenia sociálnych
služieb v pôsobnosti
Košického samosprávneho
kraja
KSK je zakladateľom 1 a zriaďovateľom 14 verejných poskytovateľov sociálnych služieb, z ktorých 4 majú pričlenených 10 organizačných zložiek, s celkovou kapacitou 1973 miest. Z uvedeného počtu je 10 domovov sociálnych služieb, 5 kombinovaných zariadení (zariadenia pre
seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, zariadenia podporovaného
bývania) a 1 stredisko krízovej intervencie. Pričlenené organizačné zložky poskytujú sociálne
služby v 2 krízových strediskách, 3 zariadeniach núdzového bývania, 2 zariadeniach podporovaného bývania, 1 nocľahárni a 1 domove sociálnych služieb pre deti.
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A MALI A
Domov sociálnych služieb
Košická 29, 048 01 Rožňava
tel: 058 788 53 10
e-mail: dss@amalia.sk
web: www.amalia.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová – týždenná
kapacita: 23 miest
cieľová skupina: deti a dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie
• je držiteľom Certifikátu o zavedení a používaní systému manažérstva podľa normy STN EN
ISO 9001:2009 v odbore poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých s telesným
postihnutím, duševnými poruchami, poruchami správania alebo zmyslovým postihnutím
a kombináciou postihnutí formou týždenného a ambulantného pobytu,
• sídli v rodinnom dome s vlastnou záhradou, okrasnou skalkou a skleníkom,
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
• zabezpečuje výchovnú a záujmovú činnosť, muzikoterapiu, dramatoterapiu, canisterapiu,
arteterapiu, disponuje športovo-relaxačnou miestnosťou,
• pre pracovnú terapiu v kreatívnych dielňach má k dispozícii hrnčiarske kruhy, pec na vypaľovanie, pedig a prútie na pletenie košíkov, tkacie stavy a rôzny kreatívny materiál,
• je zakladateľom medzinárodnej akcie ZIMNÁ BLUMIÁDA v Slovenskom raji, benefičného
koncertu CHARITÁNIA,
• organizuje Európsky futbalový týždeň SHŠO, Svetový deň povedomia o autizme, Svetový
deň Downovho syndrómu, Deň krivých zrkadiel, spoluorganizuje MOST ÚSMEVOV –
festival dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb, aktívne sa zúčastňuje rôznych aktivít, Slovenská humanitná rada – DAR ROKA, Rodáci charite – benefičné
stretnutie rodákov z Horného Gemera, Jašidielňa, Spoločenstva INTERREG – nadviazanie
spolupráce s hendikepovanými priateľmi v partnerskom meste Szerencs + získanie PC techniky, Hodina deťom – spoluorganizovanie zbierky, Vianočná zbierka – TESCO, rekondično-poznávacie pobyty...),
• úspešne realizuje projekty podporené rôznymi nadáciami a inštitúciami (Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Slovenské elektrárne, a. s., Ministerstvo kultúry SR, MPSVaR SR ...).

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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a nima
Domov sociálnych služieb,
Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce
tel: 056 64 33 702
e-mail: riaditel@dssanima.sk
web: www.dssanima.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová – týždenná
kapacita: 30 miest
cieľová skupina: deti a dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie a utvára podmienky na vzdelávanie a na úschovu cenných vecí,
• je bezbariérové, vybavené schodiskovou plošinou,
• má vytvorené dve triedy špeciálnej základnej školy,
• spolupracuje s rôznymi umelcami a odborníkmi v oblastiach od umenia cez pedagogiku,
až k praktickým vedám, čo pomáha prinášať do zariadenia množstvo nových trendov a postupov: arteterapiu, muzikoterapiu, divadelné aktivity, komunikačné techniky, hipoterapiu,
rehabilitačnú činnosť (vodoliečba, liečba svetlom, parafín, liečebná telesná výchova), pracovnú terapiu, divadelný súbor, praktickú prípravu študentov a iné...,
• využíva špeciálny program „Teacch metódu“ – pre pomoc autistom a ľuďom s ťažkým mentálnym postihnutím.
Organizačné súčasti zariadenia:
Krízové stredisko, A. Kmeťa 2, Michalovce
• zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré sa nachádza v krízovej situácii, výkon rozhodnutia
súdu o výchovnom a predbežnom opatrení a výkon výchovného opatrenia. Svoju činnosť
vykonáva pobytovou formou. Snahou zariadenia je pozitívne vplývať na vývoj dieťaťa a pomoc pri zvládaní krízy.
• kapacita: 15 miest pre deti v ohrození života a zdravia.
Zariadenie núdzového bývania, Baškovce 79
• poskytuje služby rodine alebo osamelému občanovi s dieťaťom bez prístrešia,
• kapacita: 9 miest.
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A RCUS
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb
Skladná 4, 040 01 Košice
tel/fax: 055 7292491, 055 7292492
e-mail: sekretariat@arcuskosice.sk
web: www.arcuskosice.sk
druh sociálnej služby:

špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych
služieb

forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 200 miest
ubytovanie: dvojlôžkové izby
seniori a dospelí občania so zdravotným postihnutím, ktorým je
najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna
cieľová skupina:
vývinová porucha, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota, AIDS

Zariadenie je kombinovaným zariadením, ktoré
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• disponuje rehabilitáciou, (napr. vodoliečba, elektroterapia a magnetoterapia), ktorá sa vykonáva v miestnosti telesnej výchovy (telocvični), v priestoroch bazéna a sauny,
• zabezpečuje lekársku starostlivosť prostredníctvom praktického lekára, psychológa, psychiatra, stomatológa,
• využíva metódu Snoezelen, určenú pre klientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí tvoria
základnú štruktúru diagnóz špecializovaného zariadenia, na ktoré sa zariadenie ARCUS
zameriava,
• organizuje svojim klientom voľnočasové aktivity a záujmové činnosti: ergoterapia, práca
v krajčírskej dielni, práca v dielni majstrov, „Kutyl“ kuchynka, premietanie filmov, kartové
hry, biliard, posedenie pri čaji, besedy, výlety do blízkeho okolia Košíc, ručné práce, kreslenie, vychádzky, návšteva knižnice. Kultúrno-spoločenská činnosť pozostáva predovšetkým
z kultúrnych programov pri rôznych príležitostiach a účasť na kultúrnych akciách (zábavy,
premietanie videa, spievanie...),
• je vybudované ako bezbariérové,
• pre duchovnú obnovu klientov má zriadenú kaplnku. Na odpočinok a relax slúži záhrada
s lavičkami, množstvom zelene a altánkom.

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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D OMKO
Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3, 040 01 Košice
tel: 055 6001911
e-mail: dsskepm@stonline.sk
web: www.dsskepm.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná
kapacita: 60 miest
cieľová skupina: deti a dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie
• sídli v dvoch priestoroch: Park mládeže 3 a Kmeťova 30. Areály obidvoch budov zariadenia
sú prispôsobené na pohybové a oddychové aktivity klientov.
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie, sociálne poradenstvo, výchovnú starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú a terapeutickú
činnosť,
• uplatňuje tvorivo-humanistickú výchovu, najmä systém KEMSAK (kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia, kreativizácia) – pretože rešpektuje
zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnosti sebarealizácie,
• vyniká pestrou ponukou terapeutických a záujmových činností: arteterapia, ergoterapia,
dramatoterapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia,
• vydáva časopis „Kľúčik“, v ktorom klienti reprezentujú svoje zážitky zo skupín a diania okolo seba,
• založilo divadelný súbor klientov „Domko“,
• pravidelne uskutočňuje cvičenia liečebnej telesnej výchovy formou návštev v CVČ na Charkovskej ul. v Košiciach a venuje sa športom ako je plávanie, stolný tenis, futbal či florbal.
Pri športových aktivitách klienti dosahujú pocit uspokojenia a častokrát aj pocit úspechu.
• spolupracuje na viacerých projektoch realizovaných v spolupráci so Školou úžitkového
výtvarníctva, ktorých výsledkom bola vernisáž spoločných prác klientov a študentov ŠÚV
(napr. projekt „Ruka v ruke“, „Podporíme dobré nápady“), „Dreams and Teams“ so Španielskym gymnáziom, s nadáciou SPP (projekty: „Časopis ľudí s mentálnym postihnutím“,
„Môj farebný svet“ – vernisáž výtvarných prác, „Individuálny rozvojový plán klienta so zameraním na hudobné vzdelávanie“), s nadáciou T-com (projekt „Môj svet očami fotografie“). Fotografie a výtvarné práce klientov sú v priebehu roka vystavované na rozličných
verejnosti prístupných miestach v Košiciach.
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H A R MO NI A
Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
tel: 056 649 14 14
e-mail: riaditel@ddadssstrazske.sk
web: www.ddadssstrazske.sk
druh sociálnej služby:

domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov

forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 124 miest
ubytovanie: jedno a dvojlôžkové izby
cieľová skupina: seniori a dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie je kombinovaným zariadením, ktoré
• je situované uprostred mesta, obklopené parkom a fontánou,
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovnú a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečuje lekársku starostlivosť prostredníctvom praktického lekára priamo v priestoroch zariadenia,
• má vytvorené podmienky pre realizáciu pracovných aj ludických (hravých) aktivít s cieľom podpory záujmov, upevňovania a prehlbovania sociálnych návykov s využitím rôznych
terapií: arteterapia, muzikoterapia, logoterapia, biblioterapia, fyzioterapia, psychoterapia,
ergoterapia,
• ponúka rehabilitáciu, ktorá je vybavená prístrojom na poskytovanie elektroliečby Endomet,
bioptrónovou lampou, vaňovou perličkovou kúpeľou, masážnym prístrojom na vodoliečbu
nôh, rôznymi masážnymi prístrojmi, ripstolom, stacionárnym bicyklom, posilňovacími zariadeniami, steperom, činkami…,
• pripravuje a koordinuje kultúrno-spoločenskú, záujmovú a rekreačnú činnosť, v rámci ktorej klienti môžu využívať: ergodielňu, relaxačnú miestnosť, oddychovo – športovú miestnosť so stolným tenisom, knižnicu s literatúrou rôznych žánrov a čitáreň, prípadne navštevovať spevácky krúžok alebo krúžok šikovných rúk. Zariadenie organizuje rôzne výlety,
výmenné pobyty, športové podujatia.

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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ID E A
Domov sociálnych služieb
Breziny 264, 055 62 Prakovce
tel: 053 487 44 17
e-mail: dss.prakovce@nextra.sk
web: www.dssprakovce.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová – ročná
kapacita: 132 miest
cieľová skupina: deti, mládež a dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovnú a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie a utvára podmienky na vzdelávanie a na úschovu cenných vecí,
• pozostáva z dvoch stredísk: Prakovce a Matilda Huta, ktorých súčasťou sú bezbariérové
detské ihriská a parky,
• má zriadené tri triedy špeciálnej základnej školy,
• realizuje výchovnú činnosť, ktorá prebieha vo výchovných a pracovných skupinách vedených vychovávateľmi, ergoterapeutmi a špeciálnymi pedagógmi. Obsah výchovnej činnosti
tvoria úlohy a činnosti rozčlenené podľa jednotlivých zložiek výchovy: rozumová výchova
a výchova reči, zmyslová, estetická, telesná, pracovná spoločenská výchova a individuálna
logopedická starostlivosť. Súčasťou výchovného procesu sú rekreačno-relaxačné aktivity
v rámci DSS aj regiónu, s cieľom interakcie s intaktnou populáciou, či záujmové útvary:
dramatický, hudobno-pohybový, športovo-turistický, výtvarný, krúžok šikovných rúk či varenia a pečenia.
• v rámci rehabilitačnej činnosti má vytvorenú rekondičnú miestnosť s komplexným vybavením, relaxačnú miestnosť s hydromasážnou vaňou a masážnymi procedúrami. V letných
mesiacoch klienti využívajú vonkajšie bazény.
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JA S ANI MA
Domov sociálnych služieb
Špitálska 7, 048 01 Rožňava
tel: 058 788 16 45
fax: 058 788 16 63
e-mail: domovrv@nextra.sk
web: www.dssroznava.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 83 miest
ubytovanie: jedno, dvoj a trojlôžkové izby
cieľová skupina: dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie
• je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2009/EN 9001:2008 v odbore: Poskytovanie starostlivosti o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby. Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v celoročnom pobytovom
zariadení.
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovnú a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti zameranú na liečebno-preventívnu
starostlivosť. Praktický lekár prichádza do zariadenia 1- krát týždenne v stanovenom čase,
alebo mimo ordinačných hodín v prípade individuálnych potrieb klienta. Špecializovanú
psychiatrickú starostlivosť zabezpečuje u dispenzarizovaných klientov a to najmä v spolupráci s psychiatrickým oddelením Nemocnice sv. Barbory v Rožňave. Ostatné sú realizované v odborných ambulanciách.
• realizuje široký komplex ergoterapeutických a záujmových činností: vyšívanie, košikárstvo,
tkanie, výroba sviečok, výroba dekoračných predmetov, záhradnícke práce, pomocné práce
spojené s úpravou a údržbou interiéru a exteriéru zariadenia, rekreačno-regeneračné aktivity, športový krúžok, biblio-terapia, folklórno-dramatický súbor Jasanima, „škola“ – v ktorej
je podmienkam zariadenia prispôsobená edukácia klientov.

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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L IDW IN A
Domov sociálnych služieb
Ul. Mládeže 1, 072 22 Strážske
tel: 056 64 91 421
e-mail: riaditel@dss-strazske.sk
web: www.dssstrazske.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 90 miest
cieľová skupina: deti, mládež a dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie
• sídli v troch bezbariérových budovách s detskými ihriskami a besiedkou,
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovnú a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie a utvára podmienky na vzdelávanie a na úschovu cenných vecí,
• zameriava sa na výchovu a vzdelávanie, osamostatňovanie klienta, rozvoj jeho zručností
a schopností a tým i jeho integráciu. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje vo výchovných
skupinách i prostredníctvom špeciálnej základnej školy,
• má zriadené dve lokalizované triedy špeciálnej základnej školy, výučbu zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia,
• disponuje oddelením rehabilitácie – vírivá vaňa, parafín, klasická masáž, liečebná telesná
výchova,
• prostredníctvom kvalifikovaného a odborného personálu zabezpečuje kvalitnú zdravotnú
a sociálnu starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná odbornými lekármi z oblasti pediatrie, psychiatrie, neurológie, psychológie. Stomatológ a gynekológ ordinujú podľa
potreby.
• kladie dôraz na rozvoj zručností svojich klientov v tvorivých dielňach s rôznym zameraním
(modelovanie, maľovanie na skle, servítkové techniky, vyšívanie, pletenie). Časť klientov sa
stará o úpravu zelene a skleníky, v ktorých sa pestujú liečivé rastliny. Už druhý rok sú klienti
zariadenia zapájaní do pestovania levandule.
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LÚČ
Domov sociálnych služieb
044 21 Šemša 139
tel: 055 69 70 195/200
e-mail: dsssemsa@stonline.sk
web: www.dsssemsa.euweb.cz
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 200 miest
ubytovanie: jedno až šesťlôžkové izby
cieľová skupina: dospelí občania s mentálnym a telesným postihnutím

Zariadenie
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečuje lekársku starostlivosť prostredníctvom praktického lekára, psychológa, psychiatra, stomatológa,
• má vytvorenú tzv. „tréningovú formu podporovaného bývania“ s kapacitou 4 miesta a plánovanou kapacitou ďalších 8 miest (výlučne pre vlastných klientov),
• vytvára priestor pre voľnočasové a záujmové aktivity, ktoré sú zamerané predovšetkým
na všestranný rozvoj klientov. K dispozícii sú herne, telocvične vybavené športovým náradím a strojmi na posilňovanie, horské bicykle, basketbalové ihrisko, stolnotenisové stoly,
lyže, bežky, tenisové rakety, futbalové, volejbalové a basketbalové lopty.
• disponuje rehabilitačnou činnosťou s využitím a aplikáciou teplých obkladov – lavaterm,
hydroterapiou (hydromasážna vaňa), elektroliečbou, klasickou a reflexnou masážou (masážne stoly),
• disponuje ergoterapeutickou miestnosťou, multifunkčnými dielňami (stolárska, krajčírska,
tkáčska), kde klienti pod vedením a s asistenciou ergoterapeutov vyrábajú ozdobné a úžitkové predmety, napr. z dreva, modelovacej hmoty, parafínu, textílií. V rámci ergoterapie sa
klienti zariadenia venujú prácam na pomocnom hospodárstve: pestovanie zeleniny, záhradníctvo, udržiavanie parku, chov hovädzieho dobytka,
• organizuje svojim klientom voľnočasové aktivity, ako napr. športové zápolenia, výlety, ná
vštevy filmových, divadelných a cirkusových predstavení.

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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L UME N
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
Jilemnického 1707/1, 075 51 Trebišov
tel: 056 672 40 49
e-mail: ddtrebisov@stonline.sk
web: www.lumentv.sk
druh sociálnej služby: špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 220 miest
ubytovanie: jedno a dvojlôžkové izby
seniori a dospelí občania so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parcieľová skupina: kinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha,
skleróza multiplex, demencia rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota, AIDS

Zariadenie je kombinovaným zariadením,
• nachádza sa v rozľahlom areáli, plnom zelene a odpočinkových zón. Takýto areál je vhodný
aj pre dezorientovaných klientov (Alzheimerova choroba, demencie a pod.), ktorí sa môžu
pohybovať na čerstvom vzduchu, ale zároveň sú v stráženom priestore,
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečuje lekársku starostlivosť prostredníctvom praktického lekára,
• vytvára možnosti pre kultúrnu, záujmovú a pracovnú činnosť klientov. V rámci kultúrnej činnosti mesačne organizuje rôzne podujatia, napr. tanečné zábavy (katarínska, fašiangová, karneval). Záujmová činnosť pozostáva z vykonávania ručných prác, napr. háčkovanie, pletenie,
vyšívanie, výroba prútených košíkov a ozdôb. Klientom je k dispozícii knižnica, TV prijímače, spoločenské hry, karty, šachy, v letných mesiacoch môžu hrať stolný tenis, volejbal, bedminton. Uskutočňujú sa posedenia s jubilantmi, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea.
Organizačné súčasti zariadenia:
• Nocľaháreň, M. R. Štefánika 66/5 Trebišov; tel 056 672 4467, kapacita: 10 miest
• Zariadenie podporovaného bývania Sečovce, Bačkovská 600; tel 056 678 2388, kapacita:
12 miest
• Zariadenie núdzového bývania Sečovce, Bačkovská 598; tel 056 678 2388, kapacita: 12 miest
• Domov sociálnych služieb, Jesenského 83; Trebišov; tel 056 972 2162, kapacita: 12 miest,
cieľová skupina: deti so zdravotným postihnutím, forma sociálnej služby: ambulantná.
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O NDAVA
Domov sociálnych služieb
Rakovec nad Ondavou, 072 03 Rakovec nad Ondavou 45
tel: 056 68 848 41 – 3
e-mail: riaditel@dssrakovec.sk
web: www.dssrakovec.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 130 miest
cieľová skupina: dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie
• nachádza sa v príjemnom prostredí lesoparku pôvodného kaštieľa,
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovnú a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečuje zdravotnú starostlivosť praktickým lekárom. V rámci dispenzárnej starostlivosti neurológom, gynekológom, psychiatrom a endokrinológom.
• na základe odporúčania rehabilitačného lekára poskytuje liečebnú rehabilitáciu. Rehabilitácia je vybavená rehabilitačnou technikou na aplikáciu elektroliečby, UV žiarenia a tepla.
• má vytvorenú tzv. „tréningovú formu podporovaného bývania“ s kapacitou 6 miest (výlučne pre vlastných klientov),
• realizuje terapeutickú činnosť, ktorej súčasťou je muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia
a pracovná terapia,
• vo výchovnej a pracovnej činnosti presadzuje kritéria zamerané na osobnostný rozvoj
klientov. V rámci pracovnej terapie sa klienti rôznymi pracovnými činnosťami podieľajú
na údržbe a zveľaďovaní parku a ovocného sadu. Pomocnými prácami v práčovni, kuchyni a pri stolovaní pomáhajú pri zabezpečovaní prevádzky zariadenia. Má vytvorenú dielňu
domáceho majstra vybavenú šijacím a pletacím strojom ako aj náradím domáceho majstra
pre prácu s drevom.
• pri organizovaní záujmovej činnosti vychádza zo záľub klientov. K dispozícii je knižnica,
spoločenské miestnosti, telocvičňa miestnej ZŠ a futbalové ihrisko.
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S t redisko kr í z ovej
i nt erve n cie
Adlerova 4, 040 22 Košice
tel/fax: 055 671 01 82 , 055 671 04 04
e-mail: str.krin@stonline.sk
web: www.skrin.sk
druh sociálnej služby: zariadenie núdzového bývania
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 73 miest
dĺžka pobytu: najviac 2 roky
cieľová skupina:

občania, ktorí sa ocitli v akútnych krízových situáciách, nevedia ich
zvládnuť vlastnými silami a zdrojmi a deti vo veku od 0 – 18 rokov
z dôvodu vážneho ohrozenia psychického, fyzického a sociálneho
vývinu

Zariadenie
• poskytuje sociálne služby najmä osobám, na ktorých je páchané násilie, osobám, ktoré sú
obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi, prípadne osobám, ktoré zažili živelnú pohromu, požiar, ekologickú alebo
priemyselnú haváriu a nemôžu užívať bývanie alebo nemajú zabezpečené ubytovanie,
• zabezpečuje materiálne podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb (bývanie, podmienky pre prípravu stravy, pranie, žehlenie, hygiena) svojich klientov,
• využíva účinné metódy a formy práce. Odborné služby tvoria trvalú súčasť systematickej
a cielenej pomoci a pri ich realizácii pôsobia najmä interní zamestnanci: sociálni pracovníci, psychológovia, pedagógovia. Pravidelne sa organizujú supervízne stretnutia realizované
interným supervízorom,
Stredisko krízovej intervencie tvoria tieto ďalšie organizačné zložky:
Krízové stredisko, Adlerova 4, 040 22 Košice, tel: 055 671 25 56, kapacita: 13 miest pre deti
vo veku od 6 do 18 rokov.
Krízové stredisko, Osloboditeľov 184, 044 14 Čaňa, tel: 055 699 95 39, kapacita: 11 miest
pre deti vo veku od 0 do 6 rokov.
• krízové strediská vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (na základe súdnych rozhodnutí o predbežnom alebo výchovnom opatrení), pre dieťa nachádzajúce sa v krízovej životnej situácii z dôvodov výchovného zanedbávania, zneužívania,
týrania,
• plnia funkciu dočasnej sociálnej a emocionálnej opory a poskytujú potrebnú pedagogickú,
psychologickú a sociálnu pomoc deťom.
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S UBSIDI UM
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
Betliarska 18, 048 01 Rožňava
tel/fax: 058 734 35 04
e-mail: subsidium@vucke.sk
web: www.subsidium.webnode.sk
druh sociálnej služby: špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 160 miest
ubytovanie: jedno a dvojlôžkové izby
seniori a dospelí občania so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä Parcieľová skupina: kinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha,
skleróza multiplex, demencia rôzneho typu a etiológie, hluchoslepota, AIDS

Zariadenie je kombinovaným zariadením, ktoré
• je držiteľom Certifikátu o zavedení a používaní systému manažérstva podľa normy STN EN
ISO 9001:2009/EN 9001:2008 v odbore poskytovania celoročnej sociálnej služby seniorom
a občanom so zdravotným postihnutím,
• je situované na okraji mesta, v tichom prostredí, v bezprostrednej blízkosti lesa,
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ergoterapiu, arteterapiu, tréning pamäti, tanečno-pohybovú terapiu, hudobné dopoludnia, hudobno-náboženské dopoludnia, kanisterapiu, rezonančnú muzikoterapiu, kultúrnu a záujmovú
činnosť, ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť, liečebno-preventívnu starostlivosť,
rehabilitačnú činnosť , aplikovanie prvkov bazálnej stimulácie, psychologickú diagnostiku
v adaptačnom procese a sledovanie potrieb klientov, psychologické služby a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• ponúka klientom k dispozícii: kultúrnu miestnosť, knižnicu, kaplnku, hobby miestnosť pre
pracovnú terapiu, terapeutickú miestnosť (v ktorej prebieha muzikoterapia, biblioterapia,
canisterapia), telocvičňu, saunu, rehabilitáciu a masáže (podľa predpisu odborných lekárov), jedáleň, bufet.
Organizačná súčasť zariadenia:
Zariadenie podporovaného bývania, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
• poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život,
• kapacita: 10 miest.

Sprievodca sociálnymi službami ksk

29

VIA LUX
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
tel: 055 685 54 21
e-mail: ddkean@mail.t-com.sk
web: www.domov-barca.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov
forma sociálnej služby: pobytová – celoročná
kapacita: 290 miest
ubytovanie: jedno a dvojlôžkové izby
cieľová skupina: seniori a dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie je bezbariérovým zariadením sociálnych služieb kombinovaného typu, ktoré
• sa nachádza v príjemnom tichom prostredí v bezprostrednej blízkosti parku s jazierkom.
Je situované v mestskej časti Košice-Barca s dobrou dostupnosťou do centra mesta.
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
služby psychológa, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitačné služby
(vodoliečba, elektroliečba, fototerapia a pod.), ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu
cenných vecí,
• zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom praktického lekára
a viacerých odborných lekárov,
• realizuje široký komplex ergoterapeutických činností, ako sú: tkanie, výroba sviečok a dekoračných predmetov, aromaterapia, biblioterapia, arteterapia a pod. Prijímatelia sú zapájaní
do rôznych krúžkov a záujmových činností: športový, internetový, pestovateľský, sociálnej
služby, dramatický a spevácko-hudobný krúžok LUX, krúžok pečenia a varenia, fotokrúžok.
Pravidelne realizujú súťažno-zábavné programy, vedomostné kvízy, celodenné výlety a návštevy rôznych podujatí (múzeí, výstav a pod.).
• na odpočinok a relax ponúka prijímateľom átrium s prístreškom. K dispozícii sú spoločenské miestnosti, knižnica, kaderníctvo a bufet.
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D omov soci ál ny ch
služieb Kr áľovce , n. o.
Domov sociálnych služieb
Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
tel: 055 69 58 489
e-mail: dssl@dsskralovce.sk
web: www.dsskralovce.sk
druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
forma sociálnej služby: pobytová – ročná
kapacita: 55 miest
ubytovanie: dvojlôžkové izby
cieľová skupina: dospelí občania so zdravotným postihnutím

Zariadenie je neziskovou organizáciou založenou KSK, ktoré
• je verejným poskytovateľom sociálnych služieb,
• poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, výchovnú a záujmovú činnosť, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
• zabezpečuje lekársku starostlivosť prostredníctvom obvodného lekára a lekára psychiatra
priamo v priestoroch zariadenia,
• má vytvorené podmienky pre realizáciu pracovných aktivít s cieľom podpory záujmov,
upevňovania a prehlbovania sociálnych návykov s využitím rôznych terapií: arteterapia,
muzikoterapia, biblioterapia, fyzioterapia, psychoterapia, ergoterapia,
• ponúka rehabilitáciu, ktorá je vybavená vaňovou perličkovou kúpeľou, masážnym prístrojom na vodoliečbu nôh, a rôznymi masážnymi prístrojmi, ripstolom, stacionárnym bicyklom, posilňovacími zariadeniami, steperom, činkami…,
• pripravuje a koordinuje kultúrno-spoločenskú, záujmovú a rekreačnú činnosť, v rámci ktorej klienti môžu využívať: ergodielne, spoločenskú miestnosť, prípadne navštevovať krúžky
šikovných rúk. Zariadenie organizuje rôzne výlety, výmenné pobyty športové podujatia.

Sprievodca sociálnymi službami ksk
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4. Zoznam vybraných
poskytovateľov sociálnych
služieb v Košickom kraji
4.1. Vybraní poskytovatelia
sociálnych služieb
Poskytovatelia sociálneho poradenstva
špecializované sociálne poradenstvo
základné sociálne poradenstvo
Poskytovatelia sociálnych služieb pre
občanov so zdravotným postihnutím
domov sociálnych služieb
prepravná služba
rehabilitačné stredisko
sprievodcovská a predčitateľská služba
špecializované zariadenie
tlmočnícka služba
zariadenie podporovaného bývania
Poskytovatelia sociálnych služieb pre
seniorov

Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti
a rodinu v ohrození

denný stacionár

krízové stredisko

domov sociálnych služieb

zariadenia núdzového bývania

monitorovanie a signalizácia potreby
pomoci
prepravná služba
špecializované zariadenie
zariadenia opatrovateľskej služby
zariadenie pre seniorov

Poskytovatelia sociálnych služieb pre
občanov bez prístrešia, pre občanov
po návrate z výkonu trestu a pre závislých
na drogách rôzneho druhu
domov na pol ceste
nocľaháreň
útulok
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34

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo

Arcidiecézna charita
Košice

Fenestra

Facilitas

Asociácia
nepočujúcich
Slovenska

Detský klub
zdravotne
postihnutých detí
a mládeže

Miesto pod slnkom

Deti slnka

OZ Pomocná ruka

Pomoc rodine

Rada pre
poradenstvo
v sociálnej práci

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

Druh sociálnej služby Forma

Názov poskytovateľa

Telefónne číslo

Zvonárska 12, 040 01
Košice

Námestie
osloboditeľov 77,
071 01 Michalovce

Krivá 23, 040 01
Košice

Poštová 1123, 053 42
Krompachy

Hlavná 68, 040 01
Košice

Ťahanovské riadky 23,
040 01 Košice

Kováčska 65 – 67,
040 01 Košice

Spišské nám. 4, 040 12
Košice

utajené

055 625 10 41

056 688 44 71,
0908 954 873

055 677 04 54

0 905258909

055 625 01 51,
0903 85 18 23

055 798 00 01

0903 73 74 62

055 6741240

055 7297504

Bosákova 2, 040 01
055 62 55 317,
Košice, Poľná 1, 040 01 055 62 25 317
Košice

Miesto poskytovania

4.2. Poskytovatelia sociálneho poradenstva

varcholova@rpsp-ke.sk

pomocrodine@centrum.sk

pomocnaruka@stonline.sk

kkatarinay@centrum.sk

eli.ke@stonline.sk

kozakova@detskyklub.sk

RenataMilkovicova@zoznam.sk

facilitas@post.sk

fenestra@fenestra.sk

adch-ke@charita-ke.sk

Mail

K o m p l etn ý z o z na m p o s ky tovate ľ ov s o ci á l n ych s lu ž ie b
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ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

Spoločnosť priateľov špecializované
detí z detských
sociálne poradenstvo
domovov Úsmev
ako dar

špecializované
sociálne poradenstvo

špecializované
sociálne poradenstvo,
tlmočnícka služba

Jana Mondíková

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

Spoločnosť ľudí
základné poradenstvo
dobrej vôle,
Občianske združenie

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

sociálne poradenstvo,
sprievodcovská
a predčitateľská
služba, tlmočnícka
služba

ambulantná

špecializované
sociálne poradenstvo

Spišská katolícka
charita

055 625 79 82

055 632 47 15

0 918766084

055 2304 401 -3,
0903 63 05 05

053 448 52 37

Park Obrancov
055 632 47 15
mieru 1, 040 01 Košice

Mäsiarska 13, 040 01
Košice

Park Obrancov mieru
1, 040 01 Košice

M.R.Štefánika
2393/29, 075 01
Trebišov

Kováčska 28, Košice
040 01

Wolkerova 41,
Hanulova 2, 052 01
Spišská Nová Ves

unss.kosice@unss.sk

goodwill@sldv.sk

unss.kosice@unss.sk

mondikova@centrum.sk

usmev_ke@isternet.sk

caritas@caritas.sk
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pobytová
pobytová

domov sociálnych
služieb pre deti, domov
sociálnych služieb pre
dospelých

zariadenie podporovaného bývania

špecializované zariadenie

LUX

ambulantná,
pobytová
pobytová

domov sociálnych
služieb

domov sociálnych
služieb

domov sociálnych
služieb

domov sociálnych
služieb

domov sociálnych služieb pre dospelých

Psychiatrická nemocnica Michalovce

Slovenský Červený
kríž, Územný spolok
Košice– mesto

Slovenský Červený
kríž, Územný spolok
Rožňava

Spišská katolická
charita

ambulantná

ambulantná

pobytová

pobytová

domov sociálnych
služieb

Psychiatrická liečebňa
S. Bluma

pobytová

pobytová

domov sociálnych
služieb

domov sociálnych
služieb

pobytová

domov sociálnych
služieb

Maják

Arcidiecézna charita
Košice

pobytová,
ambulantná

domov sociálnych
služieb

Domovina
pobytová

Druh sociálnej služby Forma

Názov poskytovateľa

Požiarnická 973/49,
Spišské Vlachy

Wolkerová 41, 052 01
Spišská Nová Ves

Pionierov 8, 048 01
Rožňava

Komenského 19, 040 01
Košice

Stráňany, 071 01
Michalovce

ul. Gemerská 233, 049 11
Plešivec

Zdoba 79, 044 41 Sady
nad Torysou

Školská 396/7 Vojčice,
okr.Trebišov 076 22

Južná trieda 2, 040 01
Košice

Opatovská cesta 97,
040 01 Košice

Opatovská cesta 97,
040 01 Košice

Opatovská cesta 97,
040 01 Košice

Žehra časť Hodkovce,
053 61

Miesto poskytovania

053 442 83 66

053 442 83 66

058 732 13 60, 673 45 770

055 622 22 205, 622 48 68

056 64 20 887, 68 18 221

058 792 11 56, 792 11 57

0907 14 72 74

055 625 53 17

055 625 53 17

055 678 54 82, 055 674 05 17

055 678 54 82, 055 674 05 17

055 678 54 82

053 449 52 32,
449 58 21 0905 66 07 23

Telefónne číslo

4.3. Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov
so zdravotným postihnutím

caritas@caritas.sk

caritas@caritas.sk

sus.roznava@redcross.sk

sus.kosice@redcross.sk

sekretariat@pnmi.sk

riaditel@pl-plesivec.sk

majak@netkosice.sk

charita@rimkat.sk

charita@rimkat.sk

luxke.soc.sluzby@centrum.sk

luxke.soc.sluzby@centrum.sk

luxke.soc.sluzby@centrum.sk

domovina@stonline.sk

Mail

K o m p l etn ý z o z na m p o s ky tovate ľ ov s o ci á l n ych s lu ž ie b
v K o š icko m k r a j i ná j dete v R e g i str i p o s ky tovate ľ ov
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ambulantná

terénna

prepravná služba

rehabilitačné stredisko

rehabilitačné stredisko

rehabilitačné stredisko

rehabilitačné stredisko

rehabilitačné stredisko

prepravná služba

Slovenský zväz telesne
postihnutých

Detský klub zdravotne postihnutých detí
a mládeže

Integra

PROAUTISTIK

FACILITAS

Združenie na pomoc
ľuďom s mentál. postihom

sociálne poradenstvo, sprievodcovská
a predčitateľská služba,
tlmočnícka služba

poskytuje služby aj pre
seniorov (4.4.)

domov sociálnych
služieb:

ambulantná

pobytová

zariadenie podporovaného bývania

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

pobytová

domov sociálnych
služieb

Social. Trans

ambulantná

rehabilitačné stredisko

Združenie príbuzných
a priateľov Radosť

ambulantná

ambulantná

ambulantná

ambulantná

terénna

terénna

prepravná služba

Homo Homini

ambulantná,
pobytová

domov sociálnych služieb pre dospelých

pobytová

Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihom

domov sociálnych
služieb pre deti

Park Obrancov mieru 1,
040 01 Košice

Jarná 23, 053 61 Spišské
Vlachy

Jarná 18, 053 61 Spišské
Vlachy

Bauerova 1, 040 01
Košice

A. Kmeťa 2, 071 01
Michalovce

A. Kmeťa 2, 071 01
Michalovce

Spišské námestie 4,
040 12 Košice

Hutnícka 18, 052 01
Spišská Nová Ves

Školská 1765, 071 01
Michalovce

Ťahanovské riadky 23,
040 01 Košice

Narcisová 20, 040 11
Košice

Kapitána Nálepku 1,
040 01 Košice

Chrapčiakova 13, 052 01
Spišská Nová Ves

Wolkerová 41, 052 01
Spišská Nová Ves

055 632 47 15

053 429 88 65

053 429 88 65,
429 88 67 0903 60 82 45

0905 58 80 14

056 64 31 756

056 643 17 56

055 674 12 40

0903 63 64 84

056 6421714

055 633 25 17

055 6438399

055 6225062

053 4413 408, 053 4299 670

unss.kosice@unss.sk

direktor@sociatrans.sk

direktor@sociatrans.sk

radost@mailbox.sk

zpmp@slovanet.sk

zpmp@stonline.sk

facilitas@post.sk

jakubcova@elsro.sk

integrami@gmail.com

kozakova@detskyklub.sk

sztokc@stonline.sk

beneficium@homohomini.sk

info@zpmpnasdom.sk

caritas@caritas.sk
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DOSS

pobytová

špecializované zariadenie

pobytová

zariadenie pre seniorov
pobytová

terénna

prepravná služba

zariadenie pre seniorov

terénna

monitorovanie
a signalizácia potreby
pomoci

terénna

monitorovanie
a signalizácia potreby
pomoci

Stredisko sociálnej pomoci mesta
Košice

telefonicky,
pomocou
telekom.
technológií

krízová pomoc
prostredníctvom
telekomunikačných
technológií

Senior dom

pobytová

pobytová

špecializované zariadenie

zariadenie pre seniorov

pobytová

zariadenie pre seniorov

Domov dôchodcov
Nálepkovo

Domov n. o.

Druh sociálnej služby Forma

Názov poskytovateľa

ul. J. Majlatha 1111 11,
077 01 Kráľovský
Chlmec

ul. J. Majlatha 1111 11,
077 01 Kráľovský
Chlmec

Garbiarska 4, 040 01
Košice

Garbiarska 4, 040 01
Košice

Garbiarska 4, 040 01
Košice

Československej
armády 21, 040 01
Košice

Československej
armády 21, 040 01
Košice

P.O. Hviezdolava
58 102, 079 01 Veľké
Kapušany

Letná 352, 053 33
Nálepkovo

Letná 352, 053 33
Nálepkovo

Miesto poskytovania

dossno@gmail.com

dossno@gmail.com

056 637 30 18,
0908 37 69 55

ddkega@mail.t-com.sk

rodzinak@pobox.sk

riaditelddvk@copusnet.net

ddnalepkovo@stonline.sk

ddnalepkovo@stonline.sk

Mail

056 637 30 18,
0908 37 69 55

055 633 61 93

055 633 61 93

055 633 61 93

055 622 84 94

055 622 84 94

056 638 31 14

053 429 82 46

053 429 82 46

Telefónne číslo

4.4. Poskytovatelia sociálnych služieb pre seniorov

K o m p l etn ý z o z na m p o s ky tovate ľ ov s o ci á l n ych s lu ž ie b
v K o š icko m k r a j i ná j dete v R e g i str i p o s ky tovate ľ ov
s o ci á l n ych s lu ž i e b na st r á n k e K S K w w w.v u ck e . s k
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pobytová
pobytová
ambulantná

domov sociálnych
služieb pre dospelých

špecializované zariadenie

denný stacionár

zariadenie pre seniorov

pobytová

zariadenie opatrovateľskej služby

Domov dôchodcov
Tereza

pobytová

zariadenie pre seniorov

Súcit

pobytová

pobytová

zariadenie pre seniorov

Spišská katolícka
charita

pobytová

zariadenie pre seniorov

pobytová

pobytová

špecializované zariadenie

špecializované zariadenie

pobytová

zariadenie pre seniorov

pobytová

pobytová

špecializovné zariadenie

zariadenie pre seniorov

pobytová

zariadenie pre seniorov

Soc. zariadenie
Katarína

Patria

Kontakt

Zimná 150, 076 02
Novosad

Zelená 275, 079 01
Veľké Kapušany

Zelená 275, 079 01
Veľké Kapušany

Zelená 275, 079 01
Veľké Kapušany

Zelená 54,275, 079 01
Veľké Kapušany

Zelená 54,275, 079 01
Veľké Kapušany

Wolkerova 41, 052 01
Spišská Nová Ves

Hviezdoslavova 50,
052 01 Spišská Nová
Ves

Drienovecké kúpele
497, 044 01 Drienov

Drienovecké kúpele
497, 044 01 Drienov

Na Grunte 96, 044 25
Medzev

Na Grunte 96, 044 25
Medzev

Šugovská dolina 95,
044025 Šugov

Šugovská dolina 96,
044 25 Šugov

0915 86 95 48

056 638 33 44,
0905 54 17 50

056 638 33 44,
0905 54 17 50

056 638 33 44,
0905 54 17 50

056 638 33 44,
0905 54 17 50

056 638 33 44,
0905 54 17 50

053 442 83 66,
0903 61 68 04

053 442 87 05

0905 44 73 43,
055 460 21 15

0905 44 73 43,
055 460 21 15

055 622 00 11,
0905 962 161

055 622 00 11,
0905 962 161

055 622 00 11,
0905 962 161

055 466 28 901,
0905 96 21 61

ddtereza@orangemail.sk

ddsucit@centrum.sk

ddsucit@centrum.sk

ddsucit@centrum.sk

ddsucit@centrum.sk

ddsucit@centrum.sk

caritas@caritas.sk

szkatarina@mail.t-com.sk

j.gaspar@stonline.sk

j.gaspar@stonline.sk

shoholkova@westcoast.sk

shoholkova@westcoast.sk

shoholkova@westcoast.sk

hoholkova@pobox.sk
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zariadenie opatrovateľskej služby

Tereza Benedicta

pobytová

ambulatná

pobytová

zariadenie opatrovateľskej služby

zariadenie opatrovateľskej služby

pobytová

špecializované zariadenie

Slovenský Červený
kríž, Územný spolok
Rožňava

pobytová

zariadenie opatrovateľskej služby

Slovenský červený
kríž Trebišov

pobytová

zariadenie opatrovateľskej služby

ambulantná

rehabilitačné stredisko

Hospic Harmónia

ambulantná

domov sociálnych
služieb

DOSOS

pobytová

pobytová

špecializované zariadenie

zariadenie opatrovateľskej služby

pobytová

pobytová

zariadenie pre seniorov

zariadenie opatrovateľskej služby

pobytová

zariadenie opatrovateľskej služby

Nemocnica s poliklinikou

Jesienka

Arcidiecézna charita
Košice
055 625 20 00,
055 625 53 17

055 625 20 00,
055 625 53 17

ul. M. R. Štefánika
342 76, 076 22 Vojčice

Pionierov 8, 048 01
Rožňava

L. Mecsa 12, 077 01
Kráľovský Chlmec

Hviezdoslavova
3203 1, 075 01 Trebišov
Konečná 1794, 075 01
Trebišov

Hviezdoslavova
3203 1, 075 01 Trebišov

Hlavná 97 94, 076 33
Slovenské Nové
Mesto

Michalovská 73,
073 01 Sobrance

Michalovská 73,
073 01 Sobrance

Nemocničná 8, 077 01
Kráľovský Chlmec

056 689 12 31,
0905 502 661

056 672 24 95

058 732 13 60,
673 95 70

056 672 24 95

056 672 24 95

0905 96 66 82

056 652 11 08

056 652 11 08

056 632 12 45,
632 12 46

Turgenevova 9, 040 79 055 678 42 04,
Košice
0903 904 822

Turgenevova 9, 040 79 055 678 42 04,
Košice
0903 904 822

Južná trieda 2, 040 79
Košice

Južná trieda 2, 040 79
Košice

chdprof.hlavaca@stonline.sk

sus.sctrebisov@stonline.sk

sus.roznava@redcross.sk

trebisov@redcross.sk

trebisov@redcross.sk

hospicharmonia@post.sk

eva.dobiasova@pobox.sk

eva.dobiasova@pobox.sk

nspkch@nspkch.sk

jesienka@gmail.com

jesienka@gmail.com

adch-ke@charita-ke.sk

adch-ke@charita-ke.sk

K o m p l etn ý z o z na m p o s ky tovate ľ ov s o ci á l n ych s lu ž ie b
v K o š icko m k r a j i ná j dete v R e g i str i p o s ky tovate ľ ov
s o ci á l n ych s lu ž i e b na st r á n k e K S K w w w.v u ck e . s k
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zariadenie opatrovateľskej služby:

poskytuje služby aj
pre občanov so zdravotným postihnutím
(4.3.)

Paričovská 2745 116,
Trebišov

pobytová

domov sociálnych
služieb

056 642 0351,
0905 502 661

056 642 0351,
0905 502 661

Námestie Jána Pavla
056 642 0351,
II.7, 071 01 Michalovce 0905 502 661
Paričovská 2745 116,
Trebišov

pobytová

zariadenie pre seniorov

A.Hrehovčíka 1, 071 01 056 642 0351,
Michalovce
0905 502 661

zariadenie podporova- pobytová
ného bývania

pobytová

zariadenie opatrovateľskej služby

novysedlak@stonline.sk

martbi@centrum.sk

chdprof.hlavaca@stonline.sk

chdprof.hlavaca@stonline.sk
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zariadenie núdzového
bývania

zariadenie núdzového
bývania

zariadenie núdzového
bývania

zariadenie núdzového
bývania

Spišská katolícka
charita

Kotva

Dobrý Pastier Pribeník

Slovenský červený
kríž
pobytová

pobytová

pobytová

pobytová

prechodne

prechodne

krízové stredisko

krízové stredisko

pobytová

zariadenie núdzového
bývania

DORKA

Alžbetka

pobytová

zariadenie núdzového
bývania

Arcidiecézna charita
Košice

Forma
pobytová

Druh sociálnej služby

Agentúra podporova- zariadenie núdzového
ného zamestnávania bývania
Somotor,n.o.

Názov poskytovateľa

Konečná 1794, 075 01
Trebišov

Staničná 126, Pribeník

P.O.BOX 45, 075 01
Trebišov

J.Wolkera 41, 052 01
Spišská Nová Ves

Školská 4, 052 01
Spišská Nová Ves

Hemerkova 28, 040 01
Košice

Hemerkova 28, 040 01
Košice

Poľná 1, 040 14
Košická Nová Ves

Obchodná 38, 076 35
Somotor

Miesto poskytovania

056 672 24 95

056 63 22 422

056 67 231 14

053 44 24 500

053 42 98 753
0911 22 05 35

055 23 04 393

055 23 04 390, 23 04 392

055 67 14 594, 62 55 317

056 63 96 515, 63 96 475

Telefónne číslo

4.5. Poskytovatelia sociálnych služieb pre deti
a rodinu v ohrození

trebisov@redcross.sk

kozareva@tvn.hu

kotva.n.o@zoznam.sk

caritas@caritas.sk

alzbetka_no@pobox.sk

dorka.no@centrum.sk

dorka.no@centrum.sk

adch-ke@charita-ke.sk

ogou21@yahoo.com

Mail

K o m p l etn ý z o z na m p o s ky tovate ľ ov s o ci á l n ych s lu ž ie b
v K o š icko m k r a j i ná j dete v R e g i str i p o s ky tovate ľ ov
s o ci á l n ych s lu ž i e b na st r á n k e K S K w w w.v u ck e . s k
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pobytová

Oáza - nádej pre nový útulok
život

domov na pol ceste

domov na pol ceste

resocializačné stredisko

resocializačné stredisko

Dorka

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

ReSocia

Šanca

nocľaháreň

pobytová

útulok

Mesto Krompachy

pobytová

pobytová

pobytová

pobytová

pobytová

pobytová

útulok

Dorka

pobytová

pobytová

nocľaháreň

útulok

pobytová

nocľaháreň

Slovenský červený
kríž , územný spolok
Michalovce

pobytová

útulok

Arcidiecézna charita
Košice

Forma

Druh sociálnej služby

Názov poskytovateľa

Remetské Hámre 8, 072 41

Petrovce 2, 072 62

Zvonárska 12, 040 01
Košice

Hemerkova 28, 040 01
Košice

Záhrada Bernátovce 779,
040 17 Košice - okolie

Záhrada Bernátovce 779,
040 17 Košice - okolie

Stará Maša 606 1, 053 42
Krompachy

Hemerkova 28, 040 01
Košice

ul.Staničná 3, 071 01
Michalovce

Fialková 3-5, 040 01 Košice

Bosákova 1, 040 01 Košice

Bosákova 1, 040 01 Košice

Miesto poskytovania

056 698 1010,
0905 60 229 05

0915 31 54 70

055 62 51 041

055 23 04 390,
055 23 04 392

0905 202 783

0 905 202 783

053 41 92 211

055 23 04 390,
055 23 04 392

056 688 37 01

055 62 55 317

055 625 53 28,
055 62 55 317

055 625 53 28

Telefónne číslo

sanca@post.sk

kontakt@resocia.sk

varcholova@rpsp-ke.sk

dorka.no@centrum.sk

adudekova@centrum.sk

adudekova@centrum.sk

rusinova@krompachy.sk

dorka.no@centrum.sk

sus.michalovce@redcross.sk

adch-ke@charita-ke.sk

charita@rimkat.sk

adch-ke@charita-ke.sk,
charita@rimkat.sk

Mail

4.6. Poskytovatelia sociálnych služieb pre občanov
bez prístrešia, pre občanov po návrate z výkonu trestu,
závislých na drogách
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