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Zariadenie pre seniorov JUSTÍNA, n.o. poskytuje svoje služby už jedenásty
rok. Zariadenie celodennej (24 hodinovej) starostlivosti poskytuje služby dvadsiatim dvom
klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v stupni (IV., V., VI.). Zariadenie pre seniorov je určené pre ľudí
v dôchodkovom veku. Každý klient musí mať rozhodnutie o odkázanosti.

Zariadenie je zrekonštruované z bývalej základnej školy v obci Podlužany. Obec je
od najbližšieho mesta Levice vzdialená asi 5 kilometrov. Zariadenie je bezbariérové,
vybavené šiestimi sociálnymi zariadeniami (WC, kúpeľňa). Klienti v zariadení využívajú
veľkú záhradu. V tejto záhrade sa nachádza aj náučný chodník, kde sú tabuľky pri zasadených
drevinách s názvom dreviny. Názov je v slovenčine i latinčine, tým si klienti zachovávajú či
zlepšujú schopnosti rozvoja pamäte.

Zariadenie pre seniorov je zariadenie pre 22 klientov. Naše sociálne služby
a služby poskytované v našom zariadení vyhľadávali ľudia nielen z Nitrianskeho kraja po celý
rok. Sociálne služby sú plne aktívne a funkčné. Aktivity, krúžkové činnosti a rôzne formy
terapii (arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia...) sú zabezpečované a priamo vedené
sociálnym pracovníkom. Sociálne plány vytvára sociálny pracovník individuálne a skupinovo
podľa schopností a zručností klientov. Pri aktivitách v zariadení vypomáha aj ostatný personál
zariadenia, tiež kľúčový pracovníci. Sociálna práca v našom zariadení má denné, týždenné,

mesačné a ročné plány a programy pre klientov. Vo veľkej miere je pri ich výkone hladené na
individuálne schopnosti, zručnosti a možnosti klientov.
Počas roka si v našom zariadení hľadalo prácu niekoľko opatrovateliek, kuchárok.
V roku 2018 sa v zariadení vykonali pravidelné revízie, tiež sa doplnila revízia malých
elektrospotrebičov. V záhrade sa dosadili ďalšie stromy, tentoraz ovocné (slivka, čerešňa).

Lekárska starostlivosť je zabezpečená praktickými lekármi, ktorí navštevujú
klientov v našom zariadení podľa potreby alebo objednáme sanitku cez obvodného lekára a
klienta privezieme priamo na ambulanciu lekára s doprovodom. Odborné vyšetrenia
absolvuje klient sanitkou s doprovodom z nášho zariadenia priamo v ambulancii odborného
lekára. Prevoz k lekárovi vie zariadenie zabezpečiť aj cez Slovenský červený kríž na náklady
klienta.

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti – ADOS VITA s.r.o. kde zdravotné výkony vykonáva zdravotná sestra.
V zariadení je zdravotná sestra, ktorá zabezpečuje lieky, termíny, sanitky a vykonáva
ošetrovateľskú starostlivosť.

Personál zariadenia sa stará o klientov – opatrovateľky, zdravotná sestra,
zdravotnícky asistent, sociálny pracovník, upratovačka, kuchárky. Kuchyňa je zastrešená
dvomi kuchárkami, ktoré pripravujú stravu podľa jedálneho lístka, ktoré sú tvorené podľa
predpísaných receptúr. Jedálne lístky vopred schvaľuje lekár riaditeľka a stravovacia komisia.
O čistotu sa stará upratovačka. Zariadenie má 12 zamestnancov na trvalý pracovný pomer.

Personálna matica

Úsek

Pozícia

Počet

Vedenie spoločnosti

riaditeľka

1

Ekonomický úsek

G TEAM s.r.o.

1

Sociálny úsek

sociálny pracovník

1

Opatrovateľský úsek

opatrovateľky, zdravotnícky asistent

6

Stravovanie

kuchárka

2

Upratovanie

upratovačka

1

Údržba

údržbár, kurič

1

Ošetrovateľský úsek

ADOS, zdravotná sestra

2



Mgr. Zdenka Hájeková – riaditeľka, zdravotná sestra,



Mgr. Emil Hájek – sociálny pracovník, kurič, údržbár



Opatrovateľky – Irena Šebová, Gabriela Kostolná, Anna Fidesová, Róbert
Sava, Jana Molnárová, Daniela Zoubková, Renáta Šeböková,



Kuchárky – Zlatica Dúbravská, Iveta Senciová,



Upratovačka – Jana Bokníková,

Záver
Našou víziou je vytvoriť klientom príjemné prostredie na prežitie jesene života.
Uchovať či zlepšiť schopnosti a zručnosti klientov v našom zariadení. V zariadení pre
seniorov s kapacitou 22 klientov vieme vytvoriť tzv.: domáce prostredie a vieme klásť väčší
dôraz na individualitu klienta.
Naše zariadenie si plný aj naďalej odvodovú povinnosť voči štátu a pracujeme
v zmysle zákonov. Ekonomické ukazovatele tvoria prílohu výročnej správy. Pre prehľadnosť,
zabezpečenú transparentnosť a kontrolu nám účtovníctvo vedie renomovaná firma G TEAM
s.r.o. pod vedením Ing. Galka.
Strategický plán našej firmy do budúcnosti je sledovať výzvu EÚ na revitalizáciu
a rozširovanie existujúceho zariadenia sociálnych služieb a zároveň požiadať o eurofondy na
uskutočnenie našich cieľov.

V Podlužanoch, dňa 5.2. 2019

Mgr. Zdenka Hájeková
JUSTÍNA, n.o. riaditeľka

