Odborníci diskutovali
o sociálnych službách
Už po druhýkrát sa
na pôde Žilinskej župy
stretli odborníci z oblasti sociálnych služieb.
Zväz poskytovateľov sociálnych služieb (ZPSS) v SR
v spolupráci so Žilinským
samosprávnym krajom zorganizoval v januári medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Sociálne
služby ako verejný záujem.
Vytvorila sa tak príležitosť
na komunikáciu a výmenu
skúseností v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
So svojimi prednáškami vystúpili odborníci z praxe, zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR a kolegovia zo susednej
Českej republiky. Konferencia poukázala na nové trendy
a požiadavky v rozvoji sociálnych služieb. Prezentovaním
a výmenou skúseností v poskytovaní sociálnych služieb
s českými partnermi tiež
prispela k získaniu konkrétnych odborných poznatkov
v tejto oblasti. Žilinská župa
je najväčším poskytovateľom
sociálnych služieb na území kraja. V regióne Kysuce

Zväz poskytovateľov
sociálnych služieb v SR
 ZPSS v SR vznikol v roku 2009 a jeho
členmi sú prevažne verejní poskytovatelia
sociálnych služieb a dlhoroční odborníci
v tejto oblasti. Toto občianske združenie je
otvorené aj pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, prípadne ich táto
problematika zaujíma.

Vďaka Richardovi a Róbertovi účastníci konferencie nahliadli
i do reálneho života v zariadení.
zabezpečuje sociálne služby
prostredníctvom šiestich zariadení a zo svojho rozpočtu

prispieva na sociálnu oblasť
ročne sumou 30 miliónov
eur.

O sociálnu oblasť by sa ľudia nemali zaujímať iba
vtedy, keď sa ich to bytostne dotýka. Je to investícia aj do samých seba, pretože všetci raz zostarneme alebo môžeme byť kedykoľvek odkázaní na
pomoc iných.

 Zväz sa stal partnerom Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny v SR,
samosprávnych krajov v SR, Asociácie
poskytovateľov sociálnych služieb v ČR
a pripravuje sa na členstvo v medzinárodnej organizácii, ktorá spolupracuje s viac
ako tridsiatimi európskymi krajinami.
 ZPSS v SR poukazuje na sociálne služby
vzhľadom na zvyšovanie veku populácie
a rastúci počet prijímateľov sociálnych
služieb.

„V súčasnosti sa mení charakter poskytovania sociálnych služieb. Sme v Európe,
preto chceme poskytovať
tieto služby na kvalitnej európskej úrovni. Práve tam je
priestor na individualitu človeka, kladie sa veľký dôraz
na dodržiavanie ľudských
práv klienta a na jeho kontakt s rodinou.“
Adriana Adamicová,
predsedníčka ZPSS v SR

„Výmena skúseností v oblasti sociálnych služieb má
vždy obrovský význam. Prispieva k rozvoju kvality sociálnych služieb. Problémy,
ciele a vízie, ktoré rezonujú
v tejto oblasti na Slovensku
sú podobné ako v Českej
republike.“
Vlasta Hrabcová,
predsedníčka Asociácie
poskytovateľov
sociálnych služieb v ČR

Obyvatelia domovov sa nenudia
Zariadenia sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinskej župy ako
verejní poskytovatelia
zabezpečujú klientom
komplexné služby
i prostredníctvom
rôznych terapií.
Tie sa uskutočňujú v terapeutických miestnostiach, ktoré
sú prispôsobené druhu vykonávanej činnosti a individuál-

nym schopnostiam klientov. Nezastupiteľné miesto
pre prijímateľov sociálnych
služieb má ergoterapia. Ergoterapia je liečebný postup
formou zamestnávania. Ide
o pracovnú terapiu, ktorá
sa prostredníctvom zapájania klienta do zmysluplných
a tvorivých činností snaží
rozvíjať jeho motorické, rozumové, komunikačné, sociálne
schopnosti, zručnosti, návyky a osobnosť.

Práca s klientmi v miestnosti vychádza z ich potrieb a záujmu.

Snoezelen

Je známy nielen ako forma terapie alebo učenia,
ale aj ako voľnočasová aktivita.

Terapia
pre všetky zmysly
Novinkou v zariadení sociálnych služieb PARK v Čadci je
miestnosť na Snoezelen terapiu, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou
svetelných a zvukových
prvkov, vôní a hudby. Jej
cieľom je vyvolanie všetkých
zmyslových pocitov. „V rámci metódy snoezelen sa využívajú prvky arómaterapie,
muzikoterapie, kolorterapie
a relaxačných techník. Klientom okrem nových zážitkov
ponúka i fyzické a psychic-

ké upokojenie či načerpanie
nových síl. Pomáha osobám
s vývinovými poruchami,
s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím,“ uviedla riaditeľka
zariadenia Dana Pagáčová.
Vlastné Snoezelen miestnosti majú i v ZpS a DSS Žiarec
v Čadci, v zariadení Horelica
a v Domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení Slniečko v Oščadnici.
Ďalšími často využívanými
terapiami v kysuckých zariadeniach sú biblioterapia,
arteterapia a bazálna stimulácia.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

„Je potrebné organizovať
konferencie o sociálnych
službách, pretože problémov a nedopovedaných
vecí zostáva stále veľmi
veľa. Takisto by sa mala táto
problematika dostať viac aj
do povedomia širokej verejnosti. Verím, že i takýmto
spôsobom prispejeme k profesionálnemu rozvoju poskytovania sociálnych služieb,
nielen v našom kraji, ale
v rámci celého Slovenska
a získame nové skúsenosti
od partnerov z Českej republiky.“
Juraj Blanár,
predseda ŽSK

„Som rada, že sa táto konferencia konala na pôde
Žilinskej župy. Veľmi pozitívny ohlas mali najmä prezentované poznatky z praxe
výkonu dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb.“
Marta Pauková,
riaditeľka odboru
sociálnych vecí ŽSK

