
 Centrum sociálnych služieb AMETYST,  094 01 Tovarné 117 

                               Plnenie  akčného plánu  v roku 2019 

Akčný plán je súčasťou Koncepcie rozvoja zariadenia  na roky 2016-2022  a v roku 2019 boli zahrnuté na plnenie tieto aktivity: 

1. Ľudské zdroje a manažment 

Cieľ - opatrenie aktivita indikátor plnenie 

Aktivita č.1 

 

 

 

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne odborných 

zamestnancov. 

Počet vyškolených zamestnancov 

zariadenia. 

 

Vyškolení boli  
zamestnanci  v priamej 

práci s prijímateľom SS 

a ekonomického úseku. 

Úloha ostáva naďalej 
v plnení. 

Aktivita č. 2  Navýšenie  počtu  odborných  zamestnancov    - 

inštruktor sociálnej rehabilitácie. 

 

Zvýšenie kvality poskytovaných 

sociálnych služieb. 

Počet  inštruktorov SR sa 

v r.2019 navýšil o 4 

pracovníkov.  

 



2. Oblasť modernizácie  materiálno – technického vybavenia  

Cieľ - opatrenie aktivita indikátor plnenie 

Aktivita č.1 

 

 

 

Rekonštrukcia kúpeľne na prízemí časti ŠZ na 

bezbariérovú.  Zrekonštruovaním  kúpeľne 

dosiahnuť skvalitnenie služieb, 

vytvorenie komfortu pre prijímateľov 

s obmedzenou  pohyblivosťou – 

bezbariérovosť. 

 Bezbarierová kúpeľňa –  

nová vaňa s prístupom 

z troch strán pre zdvihák , 

sprchový kút, protišmyková 

podlaha, nové odpady,  

VO a samotná realizácia. 

Aktivita č.2. 

 

Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu ZPB. 

 

Zníženie  výdavkov  na energie. 

Rekonštrukciou vnútorných 

priestorov zabezpečiť zvýšenie 

komfortu bývania. 

Vytvorenie pracovných dielni. 

 

Vypracovaná projektová 

dokumentácia.  

VO a samotná realizácia 

presunuté do roku 2020. 

Aktivita č. 3 . 

 

Nákup konvektomatu do kuchyne. 
Modernizácia vybavenia kuchyne. 

Zavedenie  nových technologických 

postupov pri príprave jedál  za 

účelom prípravy  zdravého 

stravovania pre prijímateľov. 

Vykonané VO a samotná 

realizácia. 

 Aktivita č.4 

 

Nákup defibrilátora. 
Modernizácia zdravotného vybavenia 

za účelom skvalitnenia 

poskytovaných zdravotníckych 

služieb. 

Vykonaný prieskum trhu 

a samotný nákup. 

 

 



3. Oblasť kvality sociálnych služieb 

Cieľ - opatrenie aktivita indikátor plnenie 

Aktivita č.1 

 

 

Znížiť  prevyšujúci kapacitný počet prijímateľov DSS  

a utvoriť  priestor na kapacitné plnenie ŠZ. 

 

Intenzívna komunikácia so 

zriaďovateľom – PSK, aby boli pri 

prijatí uprednostňovaní  prijímatelia 

do ŠZ. Podanie žiadosti na 

preposúdenie na VÚC Prešov.  

 

 

V roku 2020 bolo do ŠZ 
novoprijatých  27 
prijímateľov. 

Preposúdení boli 2 

prijímatelia. 

 

4. Oblasť komunikácie 

Cieľ - opatrenie aktivita indikátor plnenie 

Aktivita č.1 

 

 

Aktivizovať prijímateľov zariadenia podporovaného 

bývania pri hľadaní vhodných pracovných miest 

v spolupráci s ÚPSVaR a miestnej samosprávy 

 

 

Zapojiť do pracovného procesu 

prijímateľov ZPB 

Zabezpečenie evidencie na 

ÚPSVaR. Zamestnaní 3 
prijímatelia SS.   

Úloha ostáva naďalej 
v plnení. 

V Tovarnom, dňa 18.03.2020 

  Spracovala: PhDr. Marta Lešková, koordinátor, garant sociálnej práce 

 


