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čo všetko nám priniesol......
a  čím  všetkým  nás prekvapil....... 



Obsadenosť   Zariadenia

 Zariadenie opatrovateľskej služby je organizačnou
jednotkou Mesta Spišská Belá s kapacitou 10 miest
od roku 2003, bez právnej subjektivity, so samostatnou
rozpočtovou kapitolou.

 V nepretržitej prevádzke fungovalo 366 kalendárnych
dní.

 Obsadené boli všetky miesta na 99,32%, v priebehu
roka bo jedno úmrtie a miesto voľné spolu 9 dní.

 Klienti ZOS strávili 4 dni vo svojom rodinnom prostredí.
 Hospitalizovaní boli spolu klienti 12 dni z toho: 9 dní na

internom oddelení a 3 dní na kožnom oddelení.



Práca  so seniorom 
si vyžaduje  improvizáciu 
a  mobilizáciu zapojených 



Financovanie   ZOS

Na financovanie bežných výdavkov boli použité tieto
zdroje:

 verejné – finančný príspevok z MPSVR SR na základe
uzatvorenej zmluvy

 z rozpočtu mesta Spišská Belá

 príjem z úhrad klientov ZOS

 iné príjmy

Podrobné plnenie príjmov a čerpanie bežných výdavkov
za rok 2020 je spracované vo finančnom plnení
programového rozpočtu k 31.12.2020 v podprograme
13.4. sociálne služby.



... starajú sa o nás  .....



Absolvované  vyšetrenia

Ambulancia: Počet návštev: Ambulancia: Počet návštev:

Obvodný lekár 195 Psychiater 120

Hematologická ambulancia 3 ORL ambulancia 2

Chirurgická ambulancia 7 Traumatológia 4

Geriatrická ambulancia 5 Interná ambulancia 8

Gastroenterológia 1 Diabetologická ambulancia 4

Očná ambulancia 5 Neurologická ambulancia 9

Kožná ambulancia 14 Urologická ambulancia 27

Endokrinologická

ambulancia

4 Reumatologická

ambulancia

1



Navzájom   si   vždy
pomôžeme......

Keď ostanem    
galantný

Trávili sme spolu detstvo, 
aj sme rovnako zostarli



Čas,
keď ešte

tvorím
a som 
aktívny

Toľko vecí som si vyrobil sám, tak rád som 
majstroval, tvoril, vymýšľal...... 
Dnes potrebujem poradiť, povzbudiť a veľakrát aj 
dokončiť to,  čo som chcel urobiť sám....



Sociálna 
rehabilitácia  

a    My

Venčeky z  kvetov

Veľkonočné pozdravy





Každé naše narodeniny
sme si pripomenuli



Karneval plný smiechu a zábavy



Fašiangy

Ako aj po iné 
roky, tak aj tieto 

fašiangy sme 
pochovali basu, 
napiekli šišky a 

poriadne si 
zaspievali a aj 

zatancovali 
prestrojení v 

maskách



Aj  takto  sme  
sa vrátili z potuliek prírodou

Zo  záhradky

Kytica poľných kvetov



Guláš párty, hneď ako to  
bolo dovolené............

Kotlík var   ........
Ešte to zvládnem....



Kým sa varil gulášik, 
tak sme cvičili, čakali.........



Terasa  a  okolie  



Som tu ako doma, tak si môžem 
robiť to, čo práve teraz chcem

V zdravom tele,    
zdravý duch 

Aj myseľ sa musí precvičiť



Čas, ktorý bol
pre nás všetkých veľmi náročný

Niť našej staroby, 
ktorá nás spája

Keď píšeme spolu 
listy pre Herničku



Hernička – spojenie mladých      
rodín s našimi starkými



Spolu nám je dobre

Adoptuj si svojho seniora – prvotná myšlienka, 
ktorá nás všetkých dostala

Ďakujeme........ 



Milá babka, milý dedko.......

Pravidelne nám prídu listy, fotky, videá    
a prekvapenie, ktoré neraz prekvapí            
a z dojatia naše oko zaslzí ......

Vznikli krásne putá



Zástupcovia  nášho  mesta  
nás  potešili darčekmi,

spomienkovými  predmetmi  
s  logom  mesta



Bežné  okamihy                           
v   roku  obmedzení

Využitie každej príležitosti 
na vychádzku do okolia

Osvieženie v teplých dňoch



Tanec, ktorý nás obveselí.... 

Vždy sa tešíme 
každej aktivite 
mimo priestorov 
nášho zariadenia.  
Tento rok nám to 
však nedovolil. 
Spestrili sme        
si aspoň 
narodeninové 
oslavy....



Tešíme sa na V i a n o c e
Pozdrav pre všetkých 
ľudí dobrej vôle.....

Píšeme, striháme, vyrábame 



Testovanie v ZOS

Pravidelné plošné 
testovanie klientov, 
zvykli sme si, aj keď 
vždy je pred ním 
rešpekt.....
Ani to predvianočné nás 
neodradilo od radosti 
blížiacich sa Vianoc . ...
Výsledky však všetko 
zmenili, začala sa pre 
nás karanténa.....



Keď  Tichá  noc  už  znie .....

Zmysel Vianoc:  darovať 
a byť obdarovaný...... Ten najväčší dar sa však 

rodil, v každom srdci 
zvlášť........



Koľko  lásky  sa zmestí  do  
škatule  od  topánok

Ďakujeme  všetkým, ktorí  
sa  aj tento rok zapojili  do 
tejto úžasnej  akcie, ktorá  
prebiehala  po  celom  
Slovensku  a  pamätá na  
starkých  v zariadeniach.        
A preto všetkým patrí  
jedno veľké  ĎAKUJEME.....


