Záleží nám na skvalitnení sociálnych služieb a
poradenstva
Nová rehabilitačná miestnosť, odborné školenie pre zamestnancov, či voľno-časové workshopy
skvalitnia sociálne služby v Žilinskom kraji.

Rehabilitačná miestnosť v zariadení pre seniorov
Nové technické vybavenie a pomôcky do rehabilitačnej miestnosti v Zariadení pre seniorov a
domove sociálnych služieb Park v Čadci umožnia klientom obnoviť, udržať alebo zvýšiť
sebestačnosť a duševnú pohodu. Zúčastňovať rehabilitácií sa budú môcť i takí klienti, ktorí
vzhľadom k obmedzenej mobilite nemôžu navštevovať rehabilitácie mimo zariadenia. „Človek
s hendikepom si veľmi ťažko kliesni cestu k pôžitkom života, ktoré sú pre zdravého človeka také
samozrejmé. Veríme, že zlepšovanie funkčnosti jednotlivých orgánov rehabilitáciou povedie k
slobode tela a duše klienta,“ vysvetľuje Mária Belešová, sociálna pracovníčka zariadenia.

Aktivity pre rodiny s deťmi
Nezisková organizácia Matias pripraví 20 workshopov zameraných na potreby rodín s dieťaťom
s poruchami autistického spektra. Workshopy budú zamerané na témy ako aplikovaná behaviorálna
analýza, verbálne správanie a problémové správanie. Rodičia s deťmi sa tiež naučia, ako funguje
motivácia a posilňovanie želaného správania, nevynechajú ani hru a voľno-časové aktivity.
Organizátori chcú prispieť k tomu, aby sa rodičia detí s autizmom necítili bezmocní, a aby svojim
deťom vedeli odborne pomôcť. Pridanou hodnotou bude spoločné stretnutie rodín v podobnej
životnej situácii, zdieľanie skúseností a vzájomná podpora.
Ľudia s mentálnym postihnutím sa naučia rybárčiť i variť
Zlepšiť kvalitu života ľudí s mentálnym postihnutím vytvorením bohatej ponuky možností pre
rozvoj ich talentu, zručností a schopností, si zaumienili členovia občianskeho združenia Vlastnou
cestou a po úspechu prvého ročníka programu „Voľný čas bez hraníc“ chcú v tomto roku
zorganizovať aj jeho druhý ročník. „Ľudia s mentálnym postihnutím budú mať možnosť sa
pravidelne stretávať a rozvíjať svoje záujmy. Otvárame rôzne kluby a krúžky, napríklad kurz
varenia, záhradnícky, turistický, rybársky, fotografický krúžok, tvorivé dielne, či zmyslové dielne,
a muzikoterapiu,“ približuje projektový zámer Erika Krebesová, vedúca programu. Dielní a kurzov
sa zúčastní približne 70 detí a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.
Pomáhame tam, kde je to potrebné
Grantový program Región sociálne vyhlásený v Nadačnom fonde Kia Motors Slovakia v Nadácii
Pontis je zameraný na podporu zvýšenia kvality poskytovania sociálnych služieb a sociálneho
poradenstva pre deti, seniorov a hendikepovaných ľudí v Žilinskom kraji. Nadačný fond Kia Motors
Slovakia chce zlepšiť život ľudí odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach sociálnych služieb,
ale aj mimo samotných zariadení, kde sa poskytuje sociálna a zdravotná pomoc a sociálne
poradenstvo. Z počtu 64 podaných projektov v tomto roku budú vďaka schváleniu grantu
v hodnote do 5000 EUR realizovať neziskové organizácie, zariadenia sociálnych služieb
a rozpočtové organizácie 33 projektových zámerov. Na grantový program spoločnosť Kia Motors
Slovakia vyčlenila 100 000 EUR.
Projekty boli hodnotené individuálne a následne na spoločnom stretnutí hodnotiteľov, ktorými boli
pre grantový program "Región sociálne 2015" Mirka Bobáková, Renáta Hermysová, Eva Ondrová a
Martin Dait. Nadácia Pontis sa hodnotiaceho procesu zúčastnila bez hodnotenia.

