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Strategické ciele CSS – DEMY 

 

V oblasti výchovy a sociálnej rehabilitácie sú stanovené 4 hlavné ciele: 

 

1. Rozvíjať u klientov jednoduché pracovné zručnosti a maximálne podporovať ich 

nezávislosť a sebestačnosť. 

2. Aktívne rozvíjať u klientov sociálne a spoločenskovedné zručnosti, podporovať 

komunikáciu a nadväzovanie nových sociálnych väzieb. 

3. Prehlbovať a upevňovať existujúce sociálne väzby s rodinou, aktívne zapájať členov 

rodiny do individuálneho plánovania a fungovania zariadenia. 

4. Podporovať zmysluplné trávenie voľného času, aktívne zapájať klientov do života 

komunity mimo zariadenia. 

 

Pre naplnenie hlavných cieľov sú v rámci oblasti výchovy a sociálnej rehabilitácie 

vytýčené nasledovné čiastkové ciele:         

1. Rozvíjať u klientov jednoduché pracovné zručnosti a maximálne podporovať ich 

nezávislosť a sebestačnosť. 

• V priebehu roka vyrobiť a odprezentovať výrobky klientov na podujatiach TSK  

„Zelená župa“ a „Vianočné trhy“. 

 

2. Aktívne rozvíjať u klientov sociálne a spoločenskovedné zručnosti, podporovať 

komunikáciu a nadväzovanie nových sociálnych väzieb. 

• Rozvoj sociálnych zručností: Návšteva mestskej knižnice. 

• Rozvoj výtvarného a estetického cítenia: Návšteva galérie. 

• Rozvoj pozitívneho vzťahu k rodnej krajine: Návšteva kultúrnej pamiatky 

v blízkom okolí. 

• Nácvik hudobno-dramatického pásma, prezentácia pred verejnosťou na 

spoločenskom podujatí. 

 

3. Prehlbovať a upevňovať existujúce sociálne väzby s rodinou, aktívne zapájať členov 

rodiny do individuálneho plánovania a fungovania zariadenia. 

• Zrealizovanie záhradnej slávnosti pre rodinných príslušníkov a priateľov, klientov 

a zamestnancov. 

 

4. Podporovať zmysluplné trávenie voľného času, aktívne zapájať klientov do života 

komunity mimo zariadenia. 

• Príprava a realizácia vystúpenia pre seniorov v Dome humanity, výroba drobných 

darčekov. 

• Návšteva filmového predstavenia v kine. 
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• Rozširovať ponuku aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času v oddychovej 

záhrade Demy. 

 

V oblasti sociálno-zdravotníckeho úseku sú stanovené 4 hlavné ciele: 

1. Implementovať podmienky kvality do praktických činností zariadenia. 

2. Vypracovať stratégiu pre získanie potenciálnych klientov. 

3. Zaviesť spôsob vzdelávania zdravotníckych zamestnancov v kontexte podmienok 

kvality. 

4. Vypracovať jednotlivé procesy odborných činností v zariadení. 

 

Pre naplnenie hlavných cieľov v oblasti sociálno - zdravotníckeho sú vytýčené 

nasledovné čiastkové ciele:  

1. Implementovať podmienky kvality do praktických činností zariadenia. 

• Poriadať stretnutia so zamestnancami za účelom uplatňovania štandardov kvality 

pri práci s klientom. 

• Zaviesť pôsobenie interdisciplinárneho tímu pri tvorbe individuálneho plánu a pri       

vykonávaní výchovných činností klientov. 

 

2. Vypracovať stratégiu pre získanie potenciálnych klientov. 

• Vytvoriť propagačný materiál o poskytovaných službách CSS DEMY. 

• Cielene propagovať zariadenie prostredníctvom distribúcie vytvorených 

materiálov. 

 

3. Zaviesť spôsob vzdelávania zdravotníckych zamestnancov v kontexte podmienok 

kvality. 

• Vykonávať stretnutia so zamestnancami na báze odborných školení a seminárov za 

účelom zvýšenia a prehlbovania ich vedomostí a zručností. 

 

4. Zaviesť jednotlivé procesy odborných činností v zariadení. 

• Vypracovať dokumentáciu procesov činností vykonávaných v zariadení. 

 

 

V oblasti hospodársko – prevádzkového úseku sú vytýčené nasledovné ciele: 

 

1. Zabezpečenie debarierizácie pavilónu A a zvýšenie bezpečnosti pri príchode a odchode 

klientov zo zariadenia. 

2. Dosiahnuť primeranú tepelnú izoláciu v spojovacích chodbách medzi pavilónmi A, C 

a hospodárskym pavilónom. 



 

Centrum sociálnych služieb - DEMY 
 

Strategické ciele CSS - DEMY Strana 3/3 

 

3. Zväčšiť priestorovú kapacitu rehabilitačnej miestnosti a zvýšiť tak kvalitu 

poskytovaných rehabilitačných služieb. 

4. Zvýšiť bezpečnosť pohybu klientov v areáli CSS – DEMY. 

5. Dosiahnuť primeranú tepelnú mikroklímu a reguláciu svetla na izbách klientov 

v pavilóne D. 

 

Pre naplnenie hlavných cieľov v oblasti hospodársko – prevádzkového úseku sú vytýčené 

nasledovné čiastkové ciele:  

1. Zabezpečenie debarierizácie pavilónu A a zvýšenie bezpečnosti pri príchode 

a odchode klientov zo zariadenia. 

• Pristavenie výťahu s vybudovaním nového vstupu do zariadenia. 

 

2. Dosiahnuť primeranú tepelnú izoláciu v spojovacích chodbách medzi pavilónmi A, C  

a hospodárskym pavilónom. 

• Zateplenie spojovacích chodieb. 

 

3. Zväčšiť priestorovú kapacitu rehabilitačnej miestnosti a zvýšiť tak kvalitu 

poskytovaných rehabilitačných služieb. 

• Vybudovanie rehabilitačného centra. 

 

4. Zvýšiť bezpečnosť pohybu klientov  v areáli CSS – DEMY. 

• Rekonštrukcia oplotenia areálu  CSS – DEMY. 

 

5. Dosiahnuť primeranú tepelnú mikroklímu a reguláciu svetla podľa požiadaviek 

klientov  na izbách v pavilóne D. 

• Zakúpenie a montáž žalúzií na okná izieb klientov. 

 


