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 Prijímateľ sociálnej služby má 45 rokov. Narodil sa

s ochorením DMO, má diagnostikovanú hepatitídu typu B,

trpí epileptickými záchvatmi.

 Pre pohyb používa invalidný vozík. Dokáže pár krokov prejsť

aj sám, no musí mať oporu (osoba, stena) a vždy len

v interiéri.

 Jednu ruku nemôže používať, jednu nohu má kratšiu

v dôsledku čoho má narušenú stabilitu.



 Prijímateľ sociálnej služby býva v Nitre. Žije 9 rokov sám s matkou v spoločnej
domácnosti, ktorá sa o neho celodenne stará. Má sestru, ktorá žije v Bratislave
spolu so svojou rodinou. Prijímateľ sociálnej služby trávi u sestry spolu
s matkou mnohé víkendy, dovolenky, majú veľmi blízky vzťah. Sestra od
svojho útleho detstva pomáha pri starostlivosti o brata.

 Prijímateľ sociálnej služby je súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony
a jeho opatrovníkom bola ustanovená matka. Podľa vyjadrenia matky, podala
tento návrh na súd účelovo, aby chránila jeho i rodinu (aby ho niekto nekalo
nezmanipuloval k podpisu dôležitých dokumentov), a aby mohla v jeho mene
vybavovať úradné záležitosti (napr. pas).

 Záujmy prijímateľa sociálnej služby: má rád ľudí, je rád v ich spoločnosti,
venuje sa domácim a ručným prácam, rád pletie, vyšíva, tká.



Získanie informácii o názoroch a skúsenostiach prijímateľa
sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím.



➢ Prijímateľovi sociálnej služby sme položili 7 otázok.

➢ Vyhli sme sa väčšiemu počtu otázok z dôvodu, aby neklesala

pozornosť prijímateľa sociálnej služby a dokázal sa sústrediť.

➢ Matka – súdom ustanovený opatrovník s rozhovorom

súhlasila.



 Koľko času potrebujete, kým sa doma vychystáte k odchodu do
denného stacionára?

 V akých situáciách nemôžete ísť do denného stacionára?

 Čo Vám prináša pobyt v dennom stacionári?

 Ste spokojný s prístupom sociálnych pracovníčok
a opatrovateliek denného stacionára?

 Rešpektujú sociálne pracovníčky Váš názor a vôľu pri výbere
aktivít a činností?

 Ste rád, že sa v dennom stacionári poskytuje stravovanie?

 Koľko času dokážete vzhľadom na Váš zdravotný stav stráviť
v dennom stacionári?



Otázky a odpovede 



Ako kedy. Asi hodinu a pol. Keď je napríklad zlé počasie a ja

sa necítim dobre, som nepokojný alebo mám bolesti, tak to

trvá dlhšie. Kým idem do denného stacionára, tak sa musím

naraňajkovať, umyť, osprchovať, obliecť, učesať – veď musím

nejako vyzerať, keď idem medzi ľudí. Dlho trvá aj presun do

auta.



Keď som mal predtým epileptický záchvat, keď mám veľké

bolesti, keď som veľmi nepokojný a nesústredený– vtedy sa

mi často stávajú drobné úrazy, často aj spadnem, narazím si

lakeť. Alebo keď idem k lekárovi.

Tiež vtedy, keď mamina ochorie, je v nemocnici. Alebo keď

má bolesti, vtedy ma nemá kto vziať do denného stacionára.

V zimnom období, keď je silné sneženie, poľadovica.



Ja sa do denného stacionára teším, rád sa tam rozprávam

s kamarátmi. Cítim sa potrebný, aktivity v dennom stacionári ma

učia novým veciam. Robievame si aj vedomostné kvízy. Keď

nemôžem ísť do denného stacionára, bývam aj nervózny

a nepokojný, lebo ono to chýba. Ja by som chcel chodiť do

denného stacionára každý deň, ale musím chodiť aj k lekárom

a mamina ma tam sama nevládze vodiť každý deň, lebo to mi

vždy musí pomôcť sa vychystať a stará sa o všetko sama, musí

vybavovať, čo treba.



V dennom stacionári som so všetkým spokojný. Občas mi vadí hluk,
keď je nás v dennom stacionári viac. A v poslednom čase Zuzka a
Miška často musia niečo pripravovať na počítači a nie sú s nami
toľko ako predtým.

Opatrovateľky sú ochotné, pomáhajú mi pri presune na WC, do
jedálne, do telocvične, sú prítomné aj pri cvičení na
rehabilitačnom prístroji.

Pozn. Zuzka a Miška sú sociálne pracovníčky denného stacionára pre osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím



Áno, nemusím nič robiť nasilu, ale ja robím rád všetky aktivity.



Áno, ja chodím len na obedy, strava je pestrá, sociálne

pracovníčky mi dajú možnosť výberu. Desiatu a olovrant mi

mamina pripravuje doma, nosím si to do denného stacionára,

nakoľko mám obmedzenie stravy kvôli poškodeniu pečene

a alergie na citrusy.



Ja vydržím v dennom stacionári aj 8 hodín, ale nie každý deň.

Ideálne by pre mňa a moju maminu vzhľadom na jej vek bolo 4-

6 hodín 2-3x do týždňa.



➢ Pobyt v dennom stacionári, a teda v spoločnosti iných ľudí motivuje prijímateľa
sociálnej služby k starostlivosti o seba a svoj zovňajšok.

 Pobytom v dennom stacionári, v kolektíve sa prijímateľom sociálnej služby zlepšuje
schopnosť komunikovať. Udržiavajú si a zlepšujú vedomosti a zručnosti (písať,
čítať, počítať, kresliť), zosilnieva pocit spolupatričnosti a vlastnej potrebnosti.

 Prijímatelia sociálnej služby pociťujú väčšiu administratívnu zaťaženosť personálu.

 Potreba stravovania sa v dennom stacionári je veľmi individuálna, prijímatelia majú
nastavené rôzne diétne režimy, niektorí prijímatelia napr. ľudia postihnutí autizmom
odmietajú skonzumovať iné jedlo, než na aké sú zvyknutí z domu.



 Rovnako je individuálna aj schopnosť tráviť určitý čas dňa v dennom
stacionári. Zdravotný stav prijímateľov je v tomto smere determinujúcim
faktorom.

 Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári sú odkázaní na pomoc
inej osoby - rodiča/opatrovateľa a ich pobyt v dennom stacionári sa odvíja
aj od prekážok na strane rodiča/opatrovateľa. Zákon o sociálnych službách
podmieňuje poskytnutie finančného príspevku aj rozsahom hodín
poskytnutej sociálnej služby v dennom stacionári, čo sa v tomto kontexte
javí ako znevýhodňujúce pre poskytovateľov poskytujúcich sociálnu službu
v dennom stacionári ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

 Denný stacionár je pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím veľmi dôležitý
z aspektu socializácie, sebarealizácie a pocitu vlastnej potrebnosti
a dôležitosti.



Ďakujem za pozornosť


