Strategická vízia, poslanie a ciele
zariadenia sociálnych služieb
RhS v Lipanoch

Vízia, poslanie a účel
Rehabilitačného strediska v Lipanoch

V Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe –
dieťaťu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, fyzickej osobe - dieťaťu, ktorá je
slabozraká, a fyzickej osobe - dieťaťu, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú
nedoslýchavosť.

Našim poslaním je poskytovať sociálne služby zamestnancami, ktorých práca baví
a napĺňa, sú vo svojej práci profesionáli, odborníci a vidia v každom človeku jeho jedinečnosť
a krásu Božieho stvorenia. Prijímateľ sociálnej služby je pre nás partnerom, jedinečnou
osobnosťou, človekom so svojimi radosťami i starosťami, človekom s neopakovateľným
životným príbehom.

Našou víziou je ponúknuť prijímateľom sociálnej služby bezpečné prostredie, plné
atmosféry prijatia, úcty a dôstojnosti. Našim cieľom je, aby priestory zariadenia čo najviac
pripomínali rodinné prostredie, kde sa človek cíti príjemne a bezpečne, kde každý každého
pozná, kde sa teší jeden na druhého, kde si navzájom pomáhame a rešpektujeme sa.
Zamestnanci sa snažia k prijímateľom sociálnej služby pristupovať priateľsky a v tomto duchu
ich sprevádzať a pomáhať im pri rôznych činnostiach počas dňa. Snažíme sa, aby vzťah
prijímateľ sociálnej služby – rodič – zamestnanec bol o vzájomnej úcte, rešpekte a dôvere.

Našou službou podporujeme prijímateľa sociálnej služby v tom, aby viedol plnohodnotný
a samostatný život.
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Strategické ciele zariadenia na obdobie rokov 2021-2023

P.

Strategické ciele

č.
1.

2.

3.

Termín
splnenia

Implementácia podmienok kvality do poskytovaných sociálnych
služieb:
- pravidelná informovanosť a interné vzdelávanie zamestnancov.
Udržanie systému nastavených štandardov kvality,
jeho monitorovanie, overovanie a aktualizovanie:
- zisťovať potreby prijímateľov sociálnej služby a určovať ciele,
- navrhovať zmeny, podnety a podávať návrhy zo strany prijímateľa
i poskytovateľa sociálnej služby,
- pravidelne kontrolovať dokumentáciu,
Infraštrukturálne ciele:
Rekonštrukcia vstupnej časti RhS /kočikáreň/:
- osloviť Mesto Lipany, ako hlavného investora a majiteľa budovy,
- rekonštrukciou zvýšiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby:
vytvoriť bezbariérový vstup do budovy, zastrešiť časť pri vstupe do
zariadenia, vytvoriť priestor na aktivizáciu, na zmysluplné
využívanie voľného času a na stretávanie sa s komunitou.

2021

2021-2023

2021-2023

4.

Vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na
vykonávanie iných činností, ktoré zvyšujú kvalitu sociálnej služby:
2021-2023
- zamestnať vlastného fyzioterapeuta,
- doriešiť spôsob poskytovania liečebnej rehabilitácie pre prijímateľov
sociálnej služby.

5.

Materiálno- technické vybavenie oddychovej miestnosti:
- zabezpečiť relaxačné a oddychové pomôcky /oddychové vaky,
svetelná terapia – svetelné lampy, zvuková terapia – relaxačná hudba.

6.

Vykonávanie supervízie:
- každý rok minimálne 1x ročne požiadať o supervíziu,
- supervízia individuálna i skupinová pre všetkých zamestnancov.

7.

2021

2021-2023

Proces aktivizácie prijímateľov sociálnej služby:
- realizovať činnosť v oblastiach: nácvik pracovných zručností,
rozvíjanie kreativity a grafomotorických činností, práca v kuchyni,
rozvíjanie pohybových aktivít, rozvoj edukačno-komunikatívnych 2021-2023
zručností,
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- informovať rodičov o procese aktivizácie /fotodokumentácia,
webová stránka RhS, výstupy na nástenke z aktivít.../

8.

Udržanie a vytváranie medziľudských vzťahov:
- aktívna a pasívna účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach
v meste i mimo mesta,
- udržať tradíciu v organizovaní akcie „Deň bez bariér“,
- aktívne spolupracovať s Občianskym združením ÚSMEV pri RhS
v Lipanoch a s organizáciami v meste Lipany.

2021-2023

Poznámky:
1. Strategická vízia sa bude validovať raz ročne.
2. Zainteresované strany môžu svoje návrhy, pripomienky a námety podávať:
- ústne, vedúcej RhS alebo sociálnej pracovníčke RhS,
- písomne, vložiť podnet do schránky v šatni pre PSS,
- alebo e-mailom na adresu: k.klocova@dssbrezovicka.sk

Vypracovala:

Schválil:

Mgr. Kvetoslava Kľocová

Mgr. Ján Tomus

Vedúca RhS v Lipanoch

riaditeľ DSS v Brezovičke

V Lipanoch, dňa 15.2.2021

