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Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Správa o poskytovaní sociálnych služieb za rok 2017 v zariadení Dom
Nezábudka – domov sociálnych služieb, Turnianska 8A , 903 01 Senec
Nezábudka – združenie je neštátna organizácia, ktorá poskytuje od roku 1995 sociálne služby pre zdravotne
postihnuté deti a mládež v celom okrese Senec a pre mesto Senec s cieľom viesť odborné obslužné a ďalšie
činnosti, aby mohli viesť samostatný život a tým podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Ďalším cieľom je
humanizácia a integrácia rodín s ťažko zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými.
Podľa Registračnej karty BSK v zmysle zákona 448/2008 Z. z. a § 38 sme domov sociálnych služieb, forma:
denné - ambulantné zariadenie.
Našou hlavnou činnosťou sú sociálne služby pre ťažko zdravotne postihnuté deti a dospelých /mladistvých/
z okresu Senec podľa zákona o č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Zahŕňajú
činnosti:
odborné:
-

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – pri chôdzi, pri všetkých sebaobslužných
činnostiach, pri stravovaní a pitnom režime, osobnej hygiene, obliekaní, vyzliekaní, pri orientácii
v prostredí.

-

sociálne poradenstvo

-

sociálna rehabilitácia a sociálna komunikácia

-

ošetrovateľská činnosť

-

pracovná činnosť

-

výchova

obslužné: - stravovanie,
ďalšie činnosti:
-

utváranie podmienok na vzdelávanie a výchovu – so špeciálnym pedagógom, logopédom

-

utváranie podmienok a zabezpečenie záujmovej činnosti – kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová
činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej
služby.
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Ako poskytovateľ sociálnej služby môžeme vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie
iných činností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby - rehabilitácia.
Od 27.8.2012 využívame priestory nového sídla Nezábudky, ktoré bolo postavené vďaka firme DOAS a.s., MsÚ
Senec a ďalším sponzorom, darcom, z malých projektov, grantov, z dotácii BSK . Naše zariadenie sa nachádza na
sídlisku Mlynský Klin na Turnianskej ulici 8A 903 01 Senec. Vďaka projektom a grantom, aj príspevku z dotácií
pribudol v roku 2013 ďalší priestor v podkroví s rozlohou 100m2 - rehabilitačná miestnosť a vstupná miestnosť chodba. Rehabilitačná miestnosť slúži na sociálnu rehabilitáciu aj na fyzickú rehabilitáciu na cvičenia. V roku 2014
znova vďaka projektom, dotáciám a grantom pribudli v podkroví 2 hygienické miestnosti pre postihnutých a denná
miestnosť pre deti so špeciálnymi potrebami a na arteterapiu. V roku 2015 nám pribudla šikmá schodisková plošina
do podkrovia, bola financovaná z 3 projektov. V roku 2016 sme začali stavať kuchynku a technicko-hygienickú
miestnosť. V roku 2017 sme ich dokončili, zariadili a pokračovali vytváraním ďalších 4 terapeutických miestností
s chodbou a archívom.

Budova Nezábudky

Kapacita zariadenia sa nám z 18 zvýšila na 22, od 12.10.2016.
V roku 2017 sme mali v združení celkom 53 členov – detí a osôb so zdravotným postihnutím. K 31.12.2017 sme
mali uzatvorené zmluvy na poskytovanie sociálnych služieb s 49 deťmi a mladistvými /v roku 2016 to bolo
45/, ktorí pravidelne navštevovali naše zariadenie. Denne tu bolo cca. 20-22 klientov. Priemerný počet detí na
deň v roku 2017 predstavoval 18,51 ( v roku 2016 to bolo 16,90). Pribudlo 5 nových klientov, ubudol 1 klient.
Viď menný zoznam a evidenciu poskytovania soc. služieb v prehľade „Hlásenie za každý štvrťrok 2017“.
Sociálne služby boli v roku 2017 vykonávané pod odborným dozorom špeciálneho pedagóga, zdravotnej –
rehabilitačnej sestry a pedagóga hudby.
Počas roka 2017

bolo poskytované aj sociálne poradenstvo. Realizovalo sa skupinové, ale i individuálne

poradenstvo pre rodičov detí so zdravotným postihnutím. Odborné poradenstvo poskytovali MUDr. Ľudmila
Jurinová – odborný rehabilitačný lekár, MUDr. Marcela Harsányiová – psychiater, detský psychiater, PhDr. Mária
Tunyiová, klinický psychológ, MUDr. Hana Sameková – ortopéd, Mgr. Červenková Valéria – klinický logopéd.
Počas poskytovania sociálnych služieb v Dome Nezábudka bola zabezpečená výchova vychovávateľkou
a špeciálnym pedagógom. Pracuje vždy podľa vypracovaného plánu práce a podľa individuálneho výchovného
plánu podľa postihu detí. V rámci pracovno-výtvarnej výchovy sa regenerujú duševné sily, rozvíjajú sa
elementárne výtvarné schopnosti, posilňuje sa sebavedomie detí, rozvíja sa

jemná motorika rúk, robia sa

grafomotorické cvičenia. Pozornosť sa venuje rozvoju zručností. Arteterapia podnecuje v deťoch záujem
o kreslenie, maľovanie, lepenie, modelovanie, šitie. Pri uvedených činnostiach sa umocňuje pocit jedinečnosti
a kompetencie pri jednotlivých aktivitách. Naši klienti pomocou personálu pripravujú liečivé vankúše plnené
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pohánkou, dózičky, pozdravy, masky na karneval, veľkonočné vajíčka, vianočné ozdoby, bábiky, maľované
črepníky, brošne, gombíky, obrazy, pohľadnice, zástery, rámčeky na fotky, hrnčeky, obrusy a iné. Deti dokážu aj
maľovať na sklo – vytvárajú krásne maľované šálky, poháriky, obrázky, zrkadlá, kamienky, srdiečka na štipcoch.
Výrobky sú vystavené v priestoroch Nezábudky na nástenkách. Deti ich rozdávajú svojim mamičkám pri
príležitosti Dňa matiek a týmito vlastnoručne vyrobenými predmetmi obdarúvame našich podporovateľov a
sponzorov. Na niektoré akcie piekli slané a sladké pečivo, robia sendviče, pečú zemiaky, medovníky, koláčiky
z lístkového cesta. Výrobky sú názorným príkladom vynaloženého úsilia detí a môže deti stimulovať k ďalším
vlastným pracovným iniciatívam.

Arteterapia pod vedením vychovávateľky Anny Dinkovej
Dňa 19.1.2017 sme si pozreli výstavu diel maliarky Mgr. Kataríny Zemkovej v galérii Labyrint Senci, s ktorou sme
nadviazali spoluprácu na arteterapiu s klientmi Domu Nezábudka.

návšteva výstavy
Zdravotne znevýhodnené deti si pod dohľadom vychovávateľky vyrábajú aj kostýmy na svoje rozprávkové
predstavenia, učia sa básne, piesne, tance. Vystupovali dňa 14.2.2017 na Fašiangovom karnevale v Nezábudke
Senec.
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Karneval
Keďže hudba a tanec sú pre našich členov veľmi dôležité, tešia sa každej príležitosti. Podobne to bolo aj
21.2.2017, keď sme zorganizovali diskotéku s dídžejom Atillom Takáčom z Veľkého Bielu. Celá udalosť priniesla
veľa radosti.
Bábkové divadlo spojené s hudbou a tancom je veľkým magnetom pre našich členov, preto je každé predstavenie
tohto typu veľmi očakávané. Herci z Divadla Portál vedia veľmi pekne zaujať naše ťažko zdravotne znevýhodnené
deti, preto máme veľmi radi ich vystúpenia. Opakovane ich pozývame k nám. V roku 2017 boli u nás viackrát:
9.3.2017 s predstavením „ O červenej čiapočke“, 2.5.2017 s predstavením „ Perníková chalúpka“ a v septembri
29.9.2017 s predstavením „ Martinko Klingáč“.

Divadlo Portál

V Senci, dňa 23.3.2017 malo vystúpenie Divadlo Dúhadlo z Bratislavy, kde hrá náš člen Samko Tinák aj
so svojou sestrou. Divadlo realizuje dramatoterapiu, preto jeho hercami sú deti so znevýhodnením, aj bez
neho. Krásne predstavenie plné emócií nadchlo našich členov a boli sme na Samka veľmi hrdí. Po
predstavení sme si nemohli nechať ujsť cukráreň a dopriali sme si troška spoločenského života.

Divadlo Dúhadlo v Senci
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Naši členovia dňa 11.4.2017 už 9.- krát vystupovali na recitačnom festivale pre mentálne postihnuté osoby
organizované ZPMP v Galante. Zúčastnilo sa 6 našich členov, odborne ich pripravovala naša vychovávateľka. Jeho
cieľom bolo dať príležitosť znevýhodneným mladým ľuďom, ktorí majú radi peknú báseň a svojím prednesom
chcú potešiť aj druhých.

Recitačný festival
V apríli sme sa potešili príjemnou udalosťou, ženil sa náš dávny dlhoročný senecký klient Zoltán D. v Pezinku.
Takisto sme si pripomenuli Medzinárodný deň autizmu, ktorého farba je modrá.

deň autizmu
Deň matiek slávime každý rok. Dňa 10.5.2017 pripravili naši členovia pod dohľadom vychovávateľky za pomoci
opatrovateliek krásny kultúrny program na slávnosti ku Dňu matiek v priestoroch Nezábudky v Senci. Vzdali sme

hold našim mamám ťažko zdravotne postihnutých detí aj dospelých členov nášho združenia. Celý život,
každý deň sa vzdávajú všetkých svojich potrieb, aby mohli byť 24hodín k dispozícii svojmu dieťaťu so
špeciálnymi potrebami.

Deň matiek
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Deň Matiek
23.5.2017 organizoval n.f. Carissimi 1- dňový program sebarealizácie pre mládež so zdravotným postihnutím v
Galante. Tréningu sa zúčastnili 4 zamestnanci Nezábudky, 5 klienti a 6 rodičia klientov.
Dňa 2.5.2017 sa konalo v našom zariadení ku dňu detí divadelné predstavenie. Našim členom prišlo zahrať
bábkové divadlo Portál krásne predstavenie "O perníkovej chalúpke" a veľmi potešili našich klientov.

Divadelné predstavenie
V máji sa 2 zamestnankyne Nezábudky zúčastnili celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorá bola súčasťou
Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách. Tvorili tím Nezábudky.
Celý mesiac chodili do práce na bicykli a tým prispeli k zlepšeniu životného prostredia v ich okolí.
Jún bol veľmi bohatý na udalosti u nás. Začali sme oslavou dňa detí a príjemné aj vzdelávacie zážitky nasledovali
jeden za druhým.
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Deň detí sme oslávili športovým dňom - šantením a súťažením na dvore Domu Nezábudka. Pripravené boli
zábavné a náučné súťaže, kde si všetci prišli na svoje. Disciplíny od výmyslu sveta pripravila naša pani
vychovávateľka a boli prispôsobené schopnostiam našich detí. Zabavili sa, ale aj cvičili motoriku a pamäť. Veľmi
významným spôsobom takéto skupinové intenzívne činnosti v kolektíve ovplyvňujú socializáciu našich veľkých aj
malých detí, i dospelých.

Deň detí

8.6.2017 si naši klienti v Dunajskej Strede vypočuli koncert k MDD detskej pesničkárky Judit Halász. Jej
ľúbozvučné piesne sa páčili aj zúčastneným, ktorí maďarčine nerozumejú. Hudba má magické čaro,
hudba spája národy. Na koncert sme sa viezli so školákmi zo ZŠ A.M.Szencziho v Senci a veľmi sme sa
tešili, že môžeme spolu niečo výnimočné zažiť.

Koncert Halász J.
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9.6.2017 sme sa zapojili do celoslovenského projektu Nadácie Pontis Naše Mesto 2017, ktorý je zameraný na
podporu firemného dobrovoľníctva. V rámci akcie sa podujalo 17 dobrovoľníkov z firmy DHL Supply Chain
Senec a Bratislava pomôcť nášmu združeniu. Natierali a lakovali altánok, trámy, stôl, lavice, poklopy na našom
dvore. Očistili nám okná, umyli podlahy, dvere. Prevzdušňovali, hnojili trávnik a trhali burinu.

Projekt Naše Mesto
17.6.2017 sa naši členovia zúčastnili Seneckého leta, otvorenia letnej sezóny na Slnečných jazerách v Senci.
20.6.2017 nás navštívilo divadlo na predmestí zo Spišskej Novej Vsi a zahralo energické predstavenie „Danka

a Janka“. O pár dní, dňa 22.6.2017 nás pod záštitou Fondu Dr. Klaun Trenčianskej Nadácie navštívil
fantastický klaun Adyno - Adrián Ohrádka a zahral veľmi veselú klauniádu s názvom "Klaun
hudobníkom". Nesmierne potešila a rozosmiala všetkých, deti aj zamestnancov. Bol to neuveriteľný
zážitok, všetkým bez rozdielu tiekli slzy od smiechu. Je fantastickým majstrom pantomímy, rozosmial a
zabavil všetkých našich klientov bez rozdielu a viacerým z nich ukázal, akí sú šikovní a čo všetko s jeho
pomocou dokážu. Pre Nezábudkárov to bol silný zážitok. Pre zamestnancov to bola výborná
psychohygiena. Takéto akcie sú v našom zariadení vždy vítané, takto naše deti a mladiství aspoň na
chvíľu zabudli na svoje znevýhodnenie. Predstavenie bolo uskutočnené zdarma.

júnové divadlá 2017
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23.6.2017 sme vítali leto aj u nás v Dome Nezábudka, a to vo veľkom štýle. Od rána sa vystriedalo
počasie všetkého druhu, nakoniec nám slnko parádne svietilo a fúkali sme obrovitánske bubliny
bublifuku. Náš predseda združenia p. Peter Fajnor s manželkou Vierkou a manželia Harušťákovci varili
úžasný guláš. Mali sme skvelého DJ-a Atillu Takáča z Veľkého Bielu, ktorý hral bez honorára. Mäso nám
darovali Arpád Bognár z Eliášoviec, p.Volnárová zo Senca a p.Belzár dal na 7kg masa 50% zľavu.
Pekáreň Jánovce nám darovala chlieb, pán Matyšák hroznovú šťavu, firma PEX z Veľkých Úľan veľa
chrumiek pre každého, zemiaky a cibuľu p. Szabados Michal Poľnohospodárska výroba Veľký Biel,
kuchyňa Ocú Veľký Biel upiekla krémové koláče, firma Nestlé darovala detské výživy pre menších. Pred
dažďom a slnkom nás zachránili superpevné stany manželov Achsovcov. Všetci sme si navzájom
pomáhali, zamestnanci, rodičia. Bolo to výborné, veselé, príjemné posedenie. Boli sme vďační všetkým,
ktorí sa podieľali, aj tým, ktorí si našli čas a prišli, lebo stretnutia tohto druhu sú pre rodiča veľmi
dôležité.

Všetci naši členovia bez vekového rozdielu milujú cestovanie hocijakým dopravným
prostriedkom, preto sme dňa 26.6.2017 sme navštívili s našimi členmi Výstavu
výtvarných prác žiakov ZUŠ v MSKS Labyrint v Senci. Cestovali sme s MAD
Senec. Po výstave sme si dali výdatnú prechádzku po pešej zóne.

Obdobne sme cestovali autobusom MAD Senec o pár dní 29.6.2017 na exkurziu na
výtvarný odbor ZUŠ Senec, ktorým nás previedla p. Andrea Černá, DIS., pedagóg tohto odboru. Popri odbornom
výklade nás pohostili občerstvením. Tentoraz bola následná prechádzka pešou zónou nádherným zážitkom, lebo
bola bohato vyzdobená a pripravená na Karneval v Senci.
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ZUŠ Senec
August 2017 prebiehal okrem vodného a hipoterapeutického programu aj v
znamení ľudovej hudby. Dňa 2.8.2017 zoskupenie Kuttyomfitty zahralo
u nás krásne hudobno -tanečno-divadelné predstavenie „Pretancované
črievičky“.

Takisto sme si zaželali ešte jedno predstavenie od Fondu Dr. Klaun
Trenčianskej Nadácie s p. Adriánom Ohrádkom, ktorý nám zahral
jedinečné predstavenie, klauniádu s obrovským bublifukom. Tentoraz
sme pozvali aj mamičky našich klientov, aj ich prázdninujúcich súrodencov. Relax a zábava boli výborné,
boli sme veľmi vďační za tento typ potešenia.

Dr.Klaun
Aj v roku 2017 sme sa zúčastnili 22. ročníka Výtvarného salónu ZPMP, ktorý tradične organizuje Združenie na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím SR. Hlavnou témou bola „V inom svete“. Z Nezábudky sme do súťaže
poslali 9 diel našich klientov. Diela boli vystavené v septembri a októbri 2017 v obchodnom centre Laugarício v
Trenčíne. Samotná tvorivá príprava prebiehala s pedagógom výtvarného odboru ZUŠ Senec, pani Andreou Černou,
DIS. a výtvarníčkou Mgr. Katarínou Zemkovou.

Výtvarný salón
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V dňoch 11.9.2016, 25.11.2016 a 23.2.2017 sa zakladateľka Nezábudky a 1 rodič zúčastnili diskusie pri okrúhlom
stole o chránenom bývaní v sídle ZPMP Galanta, organizoval Carissimi n.f.
Dňa 18.9.2017 sa vybraní klienti v sprievode rodičov a zamestnancov Nezábudky zúčastnili 1-denného výletu do
ZOO v Budapešti. Výlet organizoval neinvestičný fond Carissimi, cestovali sme spolu s členmi ZPMP Galanta.
Všetci zúčastnení si odnášali nevšedné obohacujúce zážitky.

Výlet do ZOO v Budapešti
Na portáli www.dobrakrajina.sk osme o tom napísali takto: „September bol pre nás takisto vzrušujúci, lebo

sme cestovali. Kam? V podstate jedno kam, hlavne že sedíme v autobuse a trasieme sa očakávaním. Boli
sme navštíviť ZOO v Budapešti. Takýto výlet autobusom je pre nás siedme nebo, nevšedný zážitok, zdroj
číročistej radosti. No len uznajte: 17- ročný Paťo bol od pol tretej nadránom úplne bdelý a ešte potme
ako prvý čakal s mamou na parkovisku na príchod autobusu. Nikolka sa najviac tešila, že sa mama
venovala celý deň iba jej. Martin bol od radosti úplne poslušný a spolu s Jankom neskutočne hrdý na svoj
novučičký pas. Pre Mária bol bolo samotné cestovanie úžasné a kultúrny program v ZOO, tým, po čom
jeho duša pišťala. Barni s mamou a kamarátmi labužnícky vychutnával koláčiky v ZOO cukrárni a nebolo
blaženejšieho človeka v okolí. Oliver nebojácne kŕmil a hladkal drzé kozičky a ovce v kontaktnej časti
ZOO a to je pre autistu nie každodenná záležitosť. S Marikou sa už mesiac pred výletom nedalo na žiadnu
inú tému rozprávať. Pre 9-ročného vozíčkara Tivadara bol tento výlet prvý v živote, ktorý absolvoval so
sestrou a rodičmi spoločne. Rodičia malého Dominika boli nadšení z pulzujúceho veľkomesta a z
autobusu s veľkým záujmom objavovali historické budovy. Večne nezastaviteľný Roman bol natoľko
ukáznený dianím naokolo, že sa zmenil na úplného džentlmena a jeho mama sa konečne mohla v kľude
porozprávať s kamarátkami. Samko strávil blažený deň s tatinom, Anastázia mala oboch rodičov pri sebe
a Timea s pokojom Angličana presedela s mamou hodiny pri káve pozorujúc davy okolo“.
29.9.2017 sa v Nezábudke uskutočnilo predstavenie Divadla Portál s názvom Martinko Klingáč. Bolo to veľmi
dynamické a vydarené predstavenie, prinieslo silné hudobné a rozprávkovo-divadelné zážitky.
Októbrovú kultúru nám sprostredkovalo Divadlo Malá scéna, ktoré nám 24.10.2017 pod názvom „O nenažratom
papagájovi“ zahral Juraj Benčík, klaun Cirque de Soleil.
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Divadlo Malá Scéna
V novembri, 23.11.2017, nás opäť navštívila umelkyňa vďaka Trenčianskej nadácii Dr. Klaun, tentoraz to bolo
Divadlo Neline z Budmeríc, p. Petronela Dušová. Zahrala nám krásnu „Uštrikovanú rozprávku“, ktorá veľmi
zaujala našich zverencov.

Dr.Klaun Divadlo Neline
Aj v roku 2017 Nezábudku navštívil Mikuláš a vďaka sponzorom rozdával krásne balíčky. Podujatie bolo dôkladne
pripravené, pod vedením vychovávateľky a opatrovateliek naši členovia nacvičili krásny kultúrny program
a kostýmy boli vlastnoručne pripravené počas hodín pracovnej terapie. Program končil veselou tancovačkou
v rámci muzikoterapie.
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Vzdelávanie zamestnancov
V dňoch 14.-15.1.2017 absolvovala opatrovateľka I.Pócsová certifikovaný základný kurz bazálnej stimulácie.Dňa
17.1.2017 absolvovali všetci zamestnanci Domu Nezábudka certifikovaný kurz prvej pomoci

s lektorkou

Slvenského Červeného kríža.
Vo februári 2017 absolvovala Zdravotno-rehabilitačná sestra Gabriela Pudmerická certifikovaný kurz sociálnej
rehabilitácie v rozsahu 150 hodín a stala sa naším interným inštruktorom sociálnej rehabilitácie. Je to činnosť, ktorú
vykonávame každý deň, preto bol pre nás odborne fundovaný pracovník medzi zamestnancami veľkým prínosom.
Koncom februára 2017 absolvovali zamestnanci odbornú inštruktáž o štandardoch kvality v našom zariadení.
Dňa 23.5. 2017 sa 4 naši zamestnanci, 5 rodičia a 5 klientov zúčastnilo tréningovej skupiny a workshopu na tému
Sebarealizácia, komunikácia, riešenie konfliktov, ktoré viedla supervízorka, koučka a odborník v sociálnej oblasti
z Budapešti.
Absolvovali sme aj niekoľko informačných prednášok o sebarealizácii klienta, o ABA terapii pre autistov
a o osobnom bankrote.
Všetky vzdelávacie kurzy boli hradené z viacerých grantových prostriedkov.

Denné aktivity
V rámci sociálnych služieb čítame deťom rozprávky, počas hudobnej terapie, ale aj bežne počúvajú hudbu –
pesničky, rozprávky, špeciálnu hudbu na relaxáciu. V minulých rokoch pribudli opakovane špeciálne hudobné
nástroje, napr. rôzne druhy bubnov, ktoré pomáhajú našim klientom precítiť rytmus a hudbu.
V roku 2014 nám pribudol elektrický mobilný zdvihák EVA450EE, nákup bol financovaný v rámci projektu, ktorý
našim opatrovateľkám uľahčuje dvíhanie imobilných klientov. Minulý rok sme mali zapožičaný rehabilitačný
prístroj pre mobilizáciu horných a dolných končatín Thera Trainer – Vital, ktorý sa nám osvedčil u mnohých
klientov. Snažili sme sa naň získať grantové prostriedky a zakúpili sme ho v roku 2017, viď nižšie. V roku 2015
nám pribudli ďalšie muzikoterapeutické hudobné nástroje (štrbinové bubny, dažďové palice, Ocean Drum),
pomôcky na bazálnu stimuláciu (hojdacie kreslo, záťažové hady, masážna hlavica, voňavé loptičky), svetelný
bublinkový valec na snoezelen terapiu, malý skákací hrad. Tieto pomôcky financovali ďalšie projekty. Z viacerých
projektových zdrojov sme v roku 2015 financovali dezinfekčný systém vzduchu – 4 uzavreté UV germicídne
žiariče, 1 mobilný otvorený UV žiarič. Likviduje kvapôčkovú infekciu a vytvára zdravšie prostredie pre imunitne
slabších klientov. V roku 2016 sme budovali snoezelen izbu a pribudli nám rôzne snoezelen pomôcky. V roku
2017 sme mohli v rámci grantu zakúpiť vodnú posteľ do snoezelen miestnosti. Ďalej nám pribudol
muzikoterapeutický hudobný nástroj „snový bubon“, komunikátory pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu,
terapeutická bábika s tlkotom srdca, taktilno-haptické deky.
Naše deti stavajú stavby z drevených a plastových kociek, lega. Radi sa hrajú s autíčkami, loptou, kočíkom
a bábikou. Nevidiaci klienti majú špeciálne hračky, ktoré sú ľahko rozlíšiteľné svojím tvarom – drevené i plastové,
tvary písmen i zvierat, ovocia a iné. Majú aj magnetické hračky rôznych tvarov. Menšie deti majú radi menší
bicykel, odrážadlá, väčšie deti používajú kolobežky, radi píšu na počítači, šijú na šijacom stroji. Po minulé roky
nám pribudli 2 špeciálne rehabilitačné trojkolky Kvasnica, ktoré sú určené pre postihnuté deti. Sú nesmierne
obľúbené, deti ich používajú v interiéri, aj v exteriéri. Máme zvlášť počítače pre deti s edukačnými programami
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a ďalšie výchovno-vzdelávacie programy kde sa učia písať a čítať. Učia sa aj s pomocou internetu a spoznávajú
rôzne časti sveta, kultúrne a historické pamiatky štátov, flóru a faunu. Pre deti s narušenou komunikáciou máme
k dispozícii špeciálny počítačový program FONO a FONO2 s dotykovým monitorom a web kamerou, s
ktorým pracuje

špeciálny

pedagóg, klinický

logopéd,

aj

vychovávateľka.

Pracujeme

aj

s výchovným

programom DETSKÝ KÚTIK 1 až 5. Často využívame aj elektronický klavír, na ktorom skúšajú deti rôzne
melódie, rytmy. Máme aj tabuľu na písanie kriedou a fixkami, tabule na ktoré sa lepia tvary na suchý zips – učíme
sa počty a tvoríme rôzne nálady. Máme aj tabuľu, na ktorú sa magnetom prichytávajú farebné písmená a čísla.
Občas deti pozerajú DVD rozprávky. Majú radi aj poznávacie filmy o zvieratách a pozerajú svoje videonahrávky z
rôznych akcií a výletov. Ak je pekné počasie sme s deťmi vonku na dvore. Z projektov sme vybudovali ihrisko, kde
máme pieskovisko, špeciálny kolotoč, špeciálnu šmykľavku aj pre deti slabším telesným obmedzením, altánok,
špeciálne ruské kolky pre vozičkárov a špeciálne loptičky BOCCIA. Vo vonkajšom areáli s chodníkmi okolo
budovy a na bezbariérovom dvore máme trávový koberec, kde majú možnosť voľne sa pohybovať aj vozičkári.
Tráva sa všetkým deťom nesmierne páči a za pekného počasia sa veľa využíva. Po chodníkoch vedia deti
bicyklovať na trojkolkách. Na dvore máme aj trampolínu, ktorá je nesmierne obľúbená. Na dvore mávame
pracovné činnosti, športové hry, spoločenské hry, hry s loptou, rôzne súťaže, rodinné stretnutia.
V rámci výchovy oboznamujeme niektorých členov s mentálnym a telesným znevýhodnením aj s internetom.
Oboznamujeme ich aj so základmi elektronickej pošty, sociálnymi sieťami.
Deti a mládež sa tu dobre cítia, často ani nechcú ísť domov. Hovorievajú „ Aj ja chodím do škôlky/ školy, do
klubu.“ Majú vytvorené väzby medzi sebou, utvorili priateľstvá.

pobyt vonku a na dvore
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Veľmi obľúbenou činnosťou našich klientov je pracovná terapia v kuchyni. Na tento účel sa nám podarilo
z grantov a darovvybudovať a zariadiť terapeutickú kuchynku v podkroví.

Inšpirovaní seminárom Snoezelen robíme viaczmyslové poznávanie. Cieľom je uchopiť jednu tému z rôznych
strán, spoznať všetkými možnými zmyslami. Takto nadobudnuté skúsenosti zanechajú hlbšiu pamäťovú stopu.
Vytvorili sme Snoezelen izbu, ktorej prostredie znásobí vnímanie každej aktivity a dokáže výrazne uvoľniť
každého a zmierniť problémy prameniace z napätia a strachu. Prostredie v nej neustále vylepšujeme a tento prístup
aplikujeme aj na učenie mimo tejto izby, napríklad téma CITRÓN.

viaczmyslové poznávanie
1. Výchovná činnosť
Je zabezpečená vychovávateľkou so špecializáciou špeciálny pedagóg. Pri výchove sú rešpektované individuálne
vývinové osobitosti daného veku dieťaťa, motorická zručnosť detí a mladistvých. Pracovalo sa podľa
vypracovaného plánu práce a tiež denného plánu.
-

tvorivé konštruktívne kolektívne hry

-

ranné cvičenia – lokomočné pohybové zdravotné cviky, hry, spev

-

rozumová zmyslová výchova, rozvoj poznávacích činností

-

literárna výchova – čítanie rozprávok, počúvanie rozprávok, dramatizácia, rozvoj slovnej zásoby

-

jazyková výchova – mimické, dychové, hlasové cvičenia, riekanky, rečňovanky

-

mravná výchova – formovanie mravného vedomia, cítenia a hodnotenia

-

pracovné vyučovanie – s papierom, plastelínou, textilom, cestom, kartónom, prírodnými materiálmi

-

výtvarná výchova – grafomotorické cvičenia, držanie pastelky, maľovanie, kreslenie, strihanie, lepenie,
lakovanie

-

individuálna práca alebo hry a pobyt vonku podľa počasia

-

hudobná a hudobno-výchovná činnosť, pod vedením aj liečebného pedagóga so špecializáciou na
muzikoterapiu, pohybová výchova

-

záujmová činnosť

-

výchova – sebaobslužné činnosti – hygienická výchova
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-

jednoduché základné práce v domácnosti, príprava základných jedál, pečenie, varenie, polievanie kvetov

Máme vypracovaný individuálny výchovný plán a individuálne hodnotenie – charakteristiku každého klienta.

Vychovávateľka Anna Dinková s klientmi – výchovná a pohybová terapia
2. Rehabilitačná činnosť
V rámci poskytovania sociálnych služieb sa vykonáva sociálna aj zdravotná rehabilitácia na rôznych
rehabilitačných prístrojoch a pomôckach pod dohľadom odborného personálu. Vykonávame ju už mnoho
rokov. Zamestnanec Nezábudky – rehabilitačná zdravotná sestra vykonáva okrem rehabilitácie na rôznych
rehabilitačných pomôckach aj orofaciálnu stimuláciu, bazálnu stimuláciu a masáže.
Rehabilitačné prístroje a pomôcky, s ktorými pracujeme
-

oscilačno - andulačné elektrické masážne ležadlo – hlavne pre imobilných aj mentálne znevýhodnených

-

Thera Tigo trainer – liečebný prístroj pre aktívno – pasívny pohyb

-

Bioptron lampa – liečebná lampa, ktorá pomáha deťom pri liečbe bolestí ale aj nádchy, svalstvo
imobilných detí nahrievame lampou, tiež lieči dekubity u vozíčkarov. Využíva sa v oblasti dermatológie,
neurológie, zubného lekárstva, pri bolestiach ucha a iné.

-

žinenky na cvičenie na zemi, rebriny, stacionárny rehabilitačný bicykel, rehabilitačné lopty, balóny, ktoré
deti veľmi obľubujú. Kĺzačku používame na hry a na cvičenie

-

Stepper, trampolína – na zvýšenie kondície, udržanie rovnováhy

-

rehabilitačná elektrická podložka na stoličku – na masáž v sede, hlavne pre ťažké imobilné deti, na stoličke
sú špeciálne sedacie kliny na správne sedenie

-

guličkový suchý bazén – pre menšie deti

-

špeciálne vozíky na prenos imobilných detí, alebo na polohovanie v sede

-

magnetický chodiaci pás

-

hojdacie kreslo
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-

Lavaterm – vankúšiky na zohriatie svalstva, kĺbov

-

Vertikalizácia pomocou elektrického zdvíhacieho zariadenia GULDMANN GH1– slúži na státie
vozíčkarov vo vzpriamenej polohe a nácvik chôdze

-

magnetoterapeutický prístroj – s trojdekou a solenoidom.

-

masážny blok aj s ohrievaním na chodidlá

-

Bobatove lopty na cvičenie, lopta FIT ROLLER

-

oxygenoterapia – prístroj na podporu mozgu a dýchacích svalov. Túto terapiu poskytujeme na základe
odporučenia pnemoftizeológa MUDr. Pavla Šilhára.

-

Biostimul liečivé svetlo

-

Skákací hrad

-

Pomôcky na bazálnu stimuláciu

-

Snoezelen izba s viaczmyslovými pomôckami: bublinkový valec s rybičkami, svetelné vlákna, bezdrôtový
ovládač, projektor, diskoguľac reflektorom, reflektor so vzorom, polohovacie ležadlo v tvare listu,
hviezdne nebo, aromadifuzér éterických olejov, taktilno- haptické deky, masážne pomôcky.

Pri rehabilitačnej činnosti spolupracujeme s odborným lekárom MUDr. Ľudmilou Jurinovou, ktorá určí
indikácie rehabilitačných cvičení a terapií, ktoré sú riadne evidované. Odporučila aj rôzne špeciálne
kompenzačné pomôcky pre klientov – polohovacia podložka, polohovacia posteľ, zdvihák do vane, polohovací
matrac a poduška, invalidné vozíky, kočíky pre ťažko zdravotne postihnuté deti.

Oxygenoterapia rebriny,steper bazálna stimulácia

Bioptronová lampa

Trojkolka

_____

Snoezelen terapia

Thera Tigo Trainer__

___

manuálna masáž

_vertikalizácia

hojdacie kreslo

_____Magnetoterapia __ mobilný zdvihák _oscilačno-andulačné ležadlo rehabilitačné cvičenie
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3. Sociálne poradenstvo
V roku 2017 sme poskytovali poradenstvo rodičom a samotným postihnutým občanom. Kontinuálne prebiehalo aj
individuálne a skupinové sociálne poradenstvo počas poskytovania sociálnych služieb. Rodičia detí so zdravotným
znevýhodnením sa na nás obracali so žiadosťou o pomoc pri vybavovaní kompenzačných pomôcok,
rehabilitačných pomôcok, finančných príspevkov, sociálnych dávok a sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi,
tiež príspevku na osobnú asistenciu, príspevku na kúpu motorového vozidla, príspevku na bezbariérovú úpravu.
Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a jeho noviel, sme pomáhali pri vybavovaní vstupných
dokladov - posudku a rozhodnutia BSK do nášho zariadenia. Podali sme informáciu o ďalších špeciálnych
zariadeniach pre zdravotne postihnuté deti, informácie o špecialistoch, lekároch, odborníkoch, špeciálnych
pedagógoch, o umiestnení detí a osôb v ďalších špeciálnych zariadeniach poskytujúcich sociálne služby atď. Často
sa obracali na nás aj s inými problémami vo svojich rodinách a vybavovanie odvolaní proti vydaným
rozhodnutiam. Poskytli sme aj pomoc a radu na pestúnsku starostlivosť, osvojovanie detí a pod. Poradenstvo sa
uskutočňovalo formou osobnej konzultácie, ale aj telefonicky, e-mailom a poštou. Často sa na nás obracali aj ľudia
žijúci mimo nášho Seneckého okresu a Bratislavského kraja.
4. Psychiatrické poradenstvo
Počas roka 2017 sme pravidelne spolupracovali s psychiatričkou a detskou psychiatričkou MUDr. Harsányiovou,
s ktorou mohli rodičia detí konzultovať svoje problémy. Radila im aj v metódach na zvládanie agresivity a iného
negatívneho správania detí a mládeže, nespavosť u ťažko zdravotne postihnutých detí, ďalej riešenie problémov
v rodinách a zosúladenie vzťahov v rodine. Rodičia sú maximálne spokojní so spoluprácou psychiatra, ktorá sa
bude realizovať aj naďalej, vždy raz do mesiaca.
5. Psychologické poradenstvo
Naďalej pokračujeme v spolupráci s klinickým psychológom PhDr. Tunyiovou zo Šamorína, ktorá jedenkrát do
mesiaca poskytuje našim klientom a ich rodinám psychologické poradenstvo, hodnotenie a konzultácie.
6. Ortopedické poradenstvo
V tomto roku sme začali spolupracovať s MUDr. Hanou Samekovou, ktorá poskytuje našim klientom odborné
poradenstvo, odporúčala ortopedické pomôcky, dlahy, ortézy, špeciálne topánky.
7. Odborná pomoc špeciálnych pedagógov a klinického logopéda pri výchove a vzdelávaní zdravotne
postihnutých detí v Nezábudke
Počas roka sme spolupracovali so špeciálnymi pedagógmi zo Špeciálnej školy v Senci. V priestoroch Nezábudky je
vytvorená elokovaná trieda Špeciálnej školy v Senci, pre zdravotne postihnuté deti a mládež, ktoré nemôžu
vzhľadom na svoje ťažké zdravotné obmedzenie navštevovať a využívať individuálne vyučovanie v škole v Senci.
4xtýždenne po 4 hodiny chodili špeciálni pedagógovia, Mgr. Mišáková, Mgr. Šľachtičová a Mgr. Belková v rámci
tejto spolupráce vyučovať priamo k nám. Zaoberala sa výchovou a podporou reči zdravotne postihnutých detí.
Nacvičovali hovorenie hlások, zvukov a slabík, tiež slov, viet. Mladšie deti pripravovali na vstup do špeciálnej
školy, so staršími deťmi preberali učivo podľa ich veku. Používali špeciálne komunikátory pre klientov s poruchou
komunikácie.
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Klinický logopéd Mgr. Červenková Valéria sa zaoberala deťmi s poruchami reči a vylepšovala ich rečové
schopnosti. Pri práci sa denne využíval počítačový program FONO a FONO2 – špeciálny program pre deti
s narušenou komunikáciou a ďalšie programy.

Špeciálni pedagógovia počas vyučovania
8. Pedagóg hudby – muzikoterapia a pohybová terapia
Počas roka 2017 sme spolupracovali s pedagógom hudby Jurajom Kardošom cez projekt Dobrá krajina Nadácie
Pontis a Collegium Wartberg. Počas poskytovania sociálnych služieb spolupracoval pedagóg hudby s deťmi
a mládežou, stimuloval ich hudbou, pohybovou terapiou /aj tancom/ a spevom, do činnosti dokázal zapojiť skoro
všetky deti i s najťažším obmedzením, dokonca i tie, ktoré predtým nemali záujem o hudbu. Po roku navštevovania
začal spievať do mikrofónu celé piesne a tancuje na hudbu s úsmevom na tvári jeden chlapec s autizmom, ktorý
mal veľmi veľké problémy sa aspoň čiastočne prispôsobiť pobytu v kolektíve. Prejavuje výrazne väčší záujem
o dianie okolo seba, ako predtým. Vplyvom muzikoterapie sa otvoril a odvtedy spieva zakaždým. Pravidelne 1x
týždenne po 2 hodiny sa deti učia spievať, hrajú na hudobných nástrojoch, priučili sa rytmike, snažia sa hudbu
vyjadriť pohybom. Svoje schopnosti a talent predvedú deti na vlastných vystúpeniach, pod vedením
vychovávateľky pripravujú kultúrny program ku Dňu matiek, ku Dňu detí a na Mikulášske posedenie. Na týchto
vystúpeniach dokázali svoje schopnosti čo im dá ďalšie sebavedomie, sebaúctu z pocitu sebarealizácie.
Počúvanie klavírnej hudby kladne vplýva na psychickú a pohybovú stimuláciu detí. Deti, ktoré nevedia spievať sa
snažia o hudobný sprievod s jednoduchými nástrojmi – Orffove nástroje /činely, roľničky, tamburína, rumba gule,
xylofón, triangel/. K dispozícii sú aj ďalšie hudobné nástroje – hlavne elektronický klavír, harmonika, flauta, gitara,
taktiež špecializované muzikoterapeutické hudobné nástroje. Hodiny hudobnej terapie sú u všetkých detí, ale aj
starších členov veľmi obľúbené a počas nich vládne skvelá atmosféra. Deti sú veselé a šťastné.

Hudobná a pohybová terapia
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9. Poskytovanie sociálnej prevencie
V rámci sociálnej prevencie máme:
-

rehabilitačné plávanie Aquathermal Senec (celkovo 12x v mesiacoch jún-október 2017)

rehabilitačné plávanie
-

hipoterapia vo Štvrtku na Ostrove – hipoterapeutické centrum Hipony (celkovo 17x v júni-septembri 2017)

Hipoterapia
Vďaka projektom, grantom a darcom a sponzorom po ukončení prízemia naďalej skvalitňujeme sociálne služby
budovaním podkrovia. Tento rok sme naše projekty zamerali na zveľadenie snoezelen miestnosti a pokračovania
budovania podkrovia (kuchynka a 4 terapeutické miestnosti s chodbou), skvalitnenie sociálnej rehabilitácie.
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10. Práca s médiami

11. Aktuálne projekty

Senec, dňa 30.1.2017, č. 46/2018

PharmDr. Ildikó Popálená, štatutár a riaditeľ
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