Služby a činnosti
V „LIPKA“, ZSS Lipová poskytovanie sociálnej služby prijímateľom vykonáva kvalifikovaný personál
v nepretržitej prevádzke v súlade s individuálnymi potrebami a odkázanosťou jednotlivých PSS. Každý
PSS má vypracovaný individuálny plán a program sociálnej rehabilitácie, cieľom ktorého je aktivizovať
PSS, spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri vytváraní podmienok na návrat do
prirodzeného rodinného alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej
služby terénnou, ambulantnou, alebo týždennou pobytovou formou s rešpektom na zdravotný stav,
osobné ciele, schopnosti a možnosti jednotlivca. Snažíme sa vytvárať prostredie, ktoré je bohaté na
rôzne podnety, aby mali prijímatelia sociálnej služby možnosť rozvíjať a udržiavať svoje znalosti
a schopnosti a zároveň sa snažíme poskytnúť im možnosť zmysluplného využitia voľného času.

Poskytovanie sociálnej služby v „LIPKA“, ZSS Lipová v zmysle zriaďovacej listiny v súlade s legislatívou:
Domov sociálnych služieb (DSS):
- poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca
a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, príl. č. 3)
Forma poskytovania sociálnej služby: pobytová týždenná, pobytová celoročná
Kapacita: 54 miest

Špecializované zariadenie (ŠZ):
- poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej
stupeň odkázanosti je najmenej V (Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov, príl. č. 3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä organický psychosyndróm ťažkého
stupňa a hluchoslepota.
Forma poskytovania sociálnej služby: pobytová celoročná
Kapacita: 12 miest

V DSS a ŠZ
Poskytujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu
rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
osobné vybavenie, vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa
poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.
Zabezpečujeme: ošetrovateľskú starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť
Utvárame podmienky na: vzdelávanie, úschovu cenných vecí
Deťom poskytujeme: výchovu

Liečebno-preventívna starostlivosť o PSS je zabezpečovaná prostredníctvom zmluvných lekárov
ordinujúcich v meste Šurany – praktický lekár pre deti a dorast, praktický lekár pre dospelých,
stomatológ, psychiater, neurológ. Ďalšiu odbornú lekársku starostlivosť a odborné vyšetrenia podľa

potreby vykonávajú lekári v rámci spádovej polikliniky v Šuranoch a Nových Zámkoch (diabetológ,
kardiológ, urológ, gastroenterológ, dermatovenerológ, internista, cievny chirurg, ORL, gynekológ,
pneumológ, imunológ a alergológ, ortopéd, chirurg a pod.)
Pre relaxáciu, pozitívnu stimuláciu zmyslového vnímania a navodenie príjemných pocitov pre PSS aj
s viacnásobným postihnutím máme v ZSS vybudovanú multisenzorickú miestnosť – snoezelen, ktorú
s obľubou využívajú ako jednotlivci, tak aj skupiny.
V rámci pracovnej terapie je využívaná záhrada s ovocným sadom, skleník, polytechnická dielňa
a rozľahlý park, ktorý ponúka využitie aj na množstvo športových (basketbal, futbal, stolný tenis,
boccia a pod.) a oddychových aktivít (altánky, lavičky).
PSS môžu svoj čas tráviť hrou na rôzne hudobné nástroje v miestnosti na muzikoterapiu, kreslením,
maľovaním, modelovaním v miestnosti na arteterapiu, pri dobrej knihe v knižnici, alebo tvorbou
vlastnej keramiky v hrnčiarskej dielni. Telocvičňa vybavená športovým náradím a strojmi na
posilňovanie ponúka PSS možnosť aktívneho oddychu a posilňovania pohybového aparátu.
Rozľahlý areál od jari do jesene zaisťuje PSS množstvo možností pre denný pobyt v prírode na
čerstvom vzduchu a zároveň pre stretnutia a dôverné rozhovory s príbuznými a známymi.

