
PROFIL PRACOVISKA PRE VÝKON PRAXE  ŠTUDENTA FSVaZ UKF Nitra 

 

Názov a adresa pracoviska  

Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13 DETVA 962 12 

 

Typ klientely 

Stredisko DSS Detva poskytuje sociálne služby od roku 1991 pre 45 detí a mládež s mentálnym postihnutím 

ambulantnou a týždennou formou. Prevádzka je zabezpečená 19 zamestnancami, ktorí sa snažia zvyšovať úroveň 

zručností a schopností prijímateľov soc. služieb a podporovať ich samostatnosť. Odborné činnosti sa vykonávajú na 3 

oddeleniach s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia PSS. 

Stredisko DSS Piešť poskytuje sociálne služby od roku  1985 pre  56 zdravotne postihnutých občanov (mužov) 

s duševnými poruchami a poruchami správania formou celoročného pobytu. Prevádzku zabezpečuje 26 

zamestnancov, ktorých snahou je vytvorenie dôstojného prostredia pre PSS s dostatkom podnetov na ich 

sebarealizáciu, samostatnosť a rozvoj ich schopností a zručností. 

 

Ciele práce 

DSS Detva je zariadenie sociálnych služieb zriadené zriaďovateľom BBSK ako rozpočtová organizácia s vlastnou 

právnou subjektivitou.  Predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov. 

Pod DSS Detva (od 1. mája 2011) patrí Stredisko DSS Detva a  Stredisko DSS Piešť.  

DSS poskytuje stravovanie, bývanie, zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť , ktorou je: výchova, poradenstvo, záujmová 

činnosť, kultúrna činnosť, pracovná terapia, rekreačná činnosť a pod.   

     Každý PSS má spracovaný individuálny plán. V práci s PSS uplatňujeme nasledovné zásady:  

Prioritná je potreba PSS, princíp tímovej práce, slobodná voľba PSS.  

     Cieľom našej práce je dosiahnuť u postihnutých PSS, čo najvyšší stupeň čo najvšestrannejšieho rozvoja osobnosti 

s prihliadnutím na ich možnosti, povahu a závažnosť postihnutia, s vyústením do čo najširšieho a najúspešnejšieho 

pracovného a spoločenského uplatnenia. 

 

Metódy práce s klientom 

Súbor metód zameraný na priamu prácu s PSS (individuálne a skupinové), sociálne poradenstvo, sociálne 

služby, sociálna terapia, sociálna prevencia a rehabilitácia, pozorovanie, komunity, rozhovory a komunikácia... 

Ponuka práce pre študenta na praxi  

(čo bude študent robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa,...) 

Náplň práce sociálneho pracovníka v DSS 

Špecifické požiadavky na študenta na praxi 

Záujem o prácu sociálneho pracovníka, komunikatívnosť 

Kapacita študentov na 1 deň 

2 

Štatutárny zástupca + kontakt 

Mgr. Mária Gibaľová, 045/5249241-2 

Sprievodca praxe pre študenta + kontakt 

Mgr. Mária Gibaľová, 045/5249241-2 

KONTAKTNÝ EMAIL: dss.dt@stonline.sk 

Odporúčania na 2 ďalšie pracoviská s kontaktom 

---------------- 


