
PROFIL PRACOVISKA PRE VÝKON PRAXE ŠTUDENTA FSVaZ UKF Nitra

Názov a adresa pracoviska
Domov pre seniorov GOLDEN AGE,

Mincova 61/5,
031 05 Liptovská Ondrašová

Typ klientely
Naše zariadenie je neštátnym zariadením, ktoré nesie názov "Domov pre seniorov GOLDEN AGE."
Poskytuje predovšetkým pobytovú formu sociálnych služieb pre seniorov. Okrem pobytovej formy
sociálnych služieb poskytujeme aj zdravotnú starostlivosť, poradenstvo a činnosti zamerané na I
skvalitnenie života a samostatnost' seniora, ričom dbám~ ~a ~niora ako na individuálnu bytost'. _l

Ciele práce l
Primárnym ciel'om našej práce je zachovat', obnovit' a rozvíjat' schopnosti a zručnosti prijímatel'ov i

sociálnych služieb, tak aby mohli viest' samostatný život, podporovat' ich pri začleňovaní do komunitného I
života a spoločnosti. Ďalšími našimi dlhodobými cieľmi je vytvárat' si pozitívny vzt'ah s klientmi zariadenia

na báze dôvery, tolerancie, a vzájomnej úcty. Ako ukazujú naše skúsenosti, nahrádzame im v mnohých
prípadoch rodinu. Jednou z našich priorít je, aby v našom zariadení našli pokoj, pocit domova v období ich

• v' f
f-. Jesene zlvota.j
I Metódy práce s klientom l

t

I Pri svojej práci využívame metódy pozorovania, individuálnych a skupinových rozhovorov, sociálne I
poradenstvo, no predovšetkým tréningy (parnäťové hry), 'nácviky, fyzických aktivít v podobe jógy, a terapie l
ako napr. reminescenčnú terapiu, ktorá klientom navodzuje spomienky z detstva. Okrem nej využívame 1

I-~ m_uz_i_k_o_te_ra._p_i_u_;_art_et_e_ra:-:-piua mnoho ďalší~ l
Ponuka práce pre študenta na praxi

(čo bude študent robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa, ... )
Študent počas výkonu praxe nadobudne základné informácie o fungovaní, cieľoch a práci, ktorú si u nás

bude môcť prakticky vyskúšať. Naučí sa nadväzovať prvý kontakt s klientom, získa zručnosť komunikácie
so seniormi. Spozná, zoznámi sa a osvojí si aktivity a rôzne druhy terapií, ktoré vedú seniora v našom

l- za_r_iavd_e._n_ík_ro_z_voju ich zručností, motorikYE~laxácii' ' -l

Specifické požiadavky na študenta na praxi
Od študenta očakávame zachovanie mlčanlivosti o klientoch, ich. osobných údajoch, ku ktorým sa počas
výkonu praxe môže dostať, resp. sa ich dozvedieť od klientov. Tiež očakávame od študenta kreativitu, l

záujem o výkon praxe, l'udskosť a aktívne zapájanie sa do tvor.!>y .rôzn ch činností pre seniorov.
Kapacita študentov na 1 deň I
Statutárny zás:upca + kontakt I
PhDr. Roman Božik, PhD.

dr. bozik@gmail.com
1--- --:-_--:-_---:.O.J07 779 66_6 __ . J

Sprievodca praxe pre študenta -l- kontakt I
Mgr. Patrícia Konečná

0904264685 =1
KONTAKTNÝ EMAIL:

_________ cholixsmilel@g~a_il_.co_m_ _ _
Odporúčania na 2 ďalšie pracoviská s ~mntaktom


