Denný stacionár Impulz
Z činnosti stacionára
Denný stacionár poskytuje sociálne služby svojim klientom už štvrtý rok. Chod zariadenia má
svoj pravidelný rytmus. Od pol ôsmej do desiatej hodiny si klienti v rámci rannej komunity
pri káve a čaji vymieňajú dojmy z predošlého dňa, vedú rozhovory na rôzne spoločenské
témy. O desiatej hodine začína pravidelná pohybová aktivita, ktorá trvá viac ako polhodinu.
Po nej nasleduje hlavná aktivita dňa. Spravidla sa jedná o besedy, kvízy, pamäťové cvičenia,
dramatickú alebo výtvarnú činnosť, spev. V tomto čase k nám zvyknú zavítať aj plánované
návštevy. Niektoré aktivity sú jednorazové, niektoré trvajú aj dlhšie časové obdobie. V januári
sme v rámci tohto časového bloku nacvičovali nové divadelné predstavenia pre materskú
školu a vyrábali potrebné rekvizity. V tomto mesiaci a celý február klienti plietli ponožky pre
detičky s onkologickým ochorením, ktoré ležia v banskobystrickej nemocnici. Koncom
februára ich prišla osobne prevziať milá návšteva, pani Vanda zo Svetielka Nádeje.
Porozprávala nám o činnosti Svetielka a darovala nám krásnu knižku o kamoškách
Svetluškách, určenú pre malých pacientov, ktorú sama napísala a ktorú ilustrovala jej
kamarátka. Z knižky sme čítali najskôr škôlkarom, ktorí si k nám vo februári prišli pozrieť
dve pre nich nacvičené divadielka. Neskôr, v marci, sme z nej čítali zase školákom na I.
stupni ZŠ v rámci každoročného čítania rozprávok pri príležitosti mesiaca knihy.
V zimných mesiacoch sa v dennom stacionári besedovalo na témy ako prevencia kriminality
páchanej na senioroch, ideál jedinečnosti a osobitosti človeka, porozprávali sme sa aj
o duchovných príčinách chorôb. V rámci reminiscenčných terapií beží pásmo čo o mne
povedia fotky. Fotografie klientov si premietame na plátno a spomíname.
Začiatok marca sme si spestrili pochovávaním basy a pečením šišiek. V rámci tretieho ročníka
Hviezdoslavovho Kubína odznelo opäť veľa krásnych básní aj úryvkov z prózy. Stihli sme si
vyrobiť hmatové pexeso a jarnú dekoráciu do chodby. Tvorili sme stromy z vaty a maľovali
jarné kvety. Každý mesiac sme slávili sviatky klientov počas jedného dňa, ktorý nazývame
deň jubilantov. Navštívili nás pracovníci Obecného úradu v Nemeckej, ktorým sme ukázali,
ako u nás vyzerá bežný deň. Pán starosta prišiel vzdať úctu ženám v ich veľký deň. Koniec
mesiaca si spríjemníme spoločne s členmi z Jednoty dôchodcov v Predajnej.
V apríli máme naplánované maľovanie kraslíc a spomienky na veľkonočné zvyky. Besedovať
budeme na témy skauting a lesy, čaká nás umelecký opis jari a navštívi nás spevácka skupina
Chabenec z Jasenia. K tomu všetkému pridáme pravidelné činnosti a cvičenia zamerané na
harmonizáciu mysle a udržanie telesnej aktivity.
Renáta Liptaiová

Zmeny v organizácii zariadenia
Od 1. januára 2019 začala v existencii denného stacionára v Nemeckej nová etapa. Sociálna
služba v rámci zariadenia bola od roku 2016 až do konca roka 2018 poskytovaná neverejným
poskytovateľom – neziskovou organizáciou IMPULZ. Od nového roka zariadenie prešlo pod
obec Nemecká.
Zmene predchádzalo rozhodnutie, ktoré padlo koncom roka 2017: udržať túto sociálnu službu
v našej obci. Rozhodnutie to nebolo ľahké, pretože na základe zmeny legislatívy v roku 2017
prišli prevádzkovatelia ambulantných sociálnych služieb o značnú mieru dotácie zo strany
štátu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR apelovalo na využívanie iných zdrojov
financií (nielen štátnych) na prevádzku tohto typu zariadenia. Zákon používa termín
viaczdrojové financovanie, kde sa počíta s účasťou viacerých subjektov. Prax ukázala, že
náklady spojené s prevádzkou najviac zaťažujú prevádzkovateľa. Tieto podmienky sa stali pre
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb likvidačné, pokiaľ im pomocnú ruku
nepodala samospráva, na území ktorej zariadenie fungovalo, prípadne pokiaľ nezískali zdroje
na dofinancovanie z iných zdrojov.
Hrozilo, že táto forma sociálnej služby v obci zanikne. Denný stacionár na Školskej ulici si
však za dva roky poskytovania svojich služieb klientom z Nemeckej a priľahlých obcí získal
uznanie a podporu nielen u klientov a ich rodinných príslušníkov, ale aj v miestnej komunite.
A tak sa obecné zastupiteľstvo s pánom starostom rozhodli podporiť v roku 2018 neziskovú
organizáciu Impulz potrebnou dotáciou na dofinancovanie výdavkov spojených s prevádzkou
zariadenia. Podmienka bola, že od januára 2019 prevezme obec prevádzku denného stacionára
do vlastných rúk.
V roku 2018 teda zariadenie fungovalo ešte pod záštitou neziskovej organizácie Impulz
z dotácií obce Nemecká, finančných prostriedkov neziskovej organizácie, poplatkov klientov
za sociálnu službu a finančných prostriedkov získaných príspevkami za výrobky klientov.
Aby sa od roku 2019 mohla obec stať poskytovateľom tejto sociálnej služby, musela vytvoriť
komunitný plán sociálnych služieb, začať proces registrácie do registra poskytovateľov
sociálnych služieb na území Banskobystrického samosprávneho kraja a požiadať Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu. Obec všetky kroky úspešne zvládla, a tak môže
vo svojej kompetencii od januára 2019 zabezpečovať služby občanom, ktorí sú odkázaní na
pomoc inej fyzickej osoby, a občanom so zdravotným postihnutím prostredníctvom
ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionári.
V súčasnosti zariadenie disponuje kapacitou 18 miest. Odbornú službu zabezpečujú 5 odborní
zamestnanci. Podmienky pre poskytnutie sociálnych služieb v dennom stacionári sú
zverejnené na webovej stránke obce, poskytneme vám ich na Obecnom úrade v Nemeckej
alebo priamo v dennom stacionári na Školskej ulici.
Renáta Liptaiová

