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Poslanie domova sociálnych služieb a     podpornej sociálnej služby :  

Poslaním  nášho  zariadenia  je  profesionálne  poskytovanie
komplexných  odborných  sociálnych  služieb  spoluobčanom
s mentálnym, kombinovaným alebo viacnásobným znevýhodnením na
základe  individuálneho  prístupu,  možností  AZZP  v  Trenčíne
a v súlade s platnou legislatívou..

V rámci podpornej sociálnej služby – Podpora samostatného bývania
poskytujeme sociálne služby aj osobám so skúsenosťou s duševným
ochorením. 

/Sociálne  služby  poskytujeme  v súlade  so   Zákonom  č.  448/2008
o sociálnych službách Z.z. v znení neskorších predpisov./

Hodnoty DSS:

 Partnerský a rešpektujúci prístup k prijímateľom sociálnej služby

 Správanie  k prijímateľom  sociálnej  služby  postavené  na
vysokom morálnom štandarde 

 Pracovné  prostredie  apelujúce  na  odbornosť  zamestnancov,
vzájomnú úctu, toleranciu a slušnosť

 Pôsobenie na budovanie správnych postojov verejnosti k ľuďom
so zdravotným znevýhodnením, ich integráciu a inklúziu

 Pôsobenie na povedomie verejnosti  o dôležitosti   komunitných
sociálnych služieb 

 
Vízia DSS:  

Odborným  a ľudským  prístupom  k prijímateľovi  sociálnej  služby
poskytovať  kvalitné,  bezpečné,  podnetné  a proaktívne  sociálne  služby
všetkým prijímateľom sociálnej služby s rôznou mierou podpory. Udržanie
stabilného  hospodárenia  organizácie  a  stabilného  postavenia  medzi
neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.



Dlhodobé ciele  pre obdobie rokov 2019 - 2025

Cieľ 
č. 1

Vzdelávaním  zamestnancov  a motiváciou  k odbornému  rastu  budovať
efektívny multidisciplinárny tím, a tým prispievať k zvyšovaniu odborného
a ľudského  prístupu  k prijímateľovi  sociálnej  služby  s rôznou  mierou
potrebnej podpory. Požadovať od zamestnancov flexibilitu a rozširovanie
ich  pracovných  schopností  ako  predpoklad  k  poskytovaniu  kvalitných
sociálnych služieb a zodpovednosti za ich poskytovanie. 

Priebežne

Cieľ 
č.2

Pomáhať  ľuďom  so  zdravotným  znevýhodnením  k samostatnosti
a začleneniu do spoločnosti, aby dosiahol porovnateľnú kvalitu života ako
jeho rovesníci z bežnej populácie, v oblasti zamestnávania, spoločenských
aktivít a prístupu k verejným službám.

Priebežne

Cieľ 
č. 3

Prijímateľom  sociálnych  služieb  s vysokou  mierou  podpory  zabezpečiť
naplnenie  potrieb,  kvalitnú  opatrovateľskú  starostlivosť  a primeranú
aktivizáciu. 

Priebežne

Cieľ 
č. 4

Pracovať  na rozvoji  podpornej  sociálnej  služby – Podpora samostatného
bývania  vzdelávaním  odborných  zamestnancov  a osvetou  o potrebe
podporných sociálnych služieb.

Priebežne

Cieľ 
č. 5

Vytvárať aktívne pozitívne väzby zariadenia sociálnych služieb so svojim
okolím, komunitou a spolupracujúcimi organizáciami.

Priebežne

Cieľ 
Č.6

Hľadať  možnosti  rôznych  foriem  podporovaného  zamestnávania
a flexibilne ich uplatňovať z pozície zamestnávateľa.

Priebežne

Krátkodobé ciele k naplneniu vízie

Cieľ
č. 1

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti podpory 
samostatného bývania a na človeka orientovaného 
plánovania

2022 – 2023

Cieľ
č. 2

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti sexuality ľudí 
s mentálnym znevýhodnením

2022 – 2025

Cieľ
č. 3

Vykonávanie aktivít smerujúcich k podpore tímovej 
spolupráce (semináre, tímové stretnutia)

2022 – 2025

Cieľ
č. 4

Uskutočňovanie aktivít smerujúcich k rozvoju 
dobrovoľníctva

2022 – 2025

Cieľ 
č.5

Uskutočňovať stretnutia, aktivity na vytvorenie spolupráce
s komunitou (SŠ, VŠ, záujmové skupiny)

2022 – 2025

Cieľ 
č.6

Vzdelávanie v oblasti podporovaného zamestnávania 2022 – 2025




