
AMBULANTNÁ FORMA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V 
ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ 

Zariadenie ARCUS - ŠZ a ZpS  na Skladnej  4, v Košiciach rozširuje poskytovanie sociálnej 
služby o novú službu  - ambulantnú formu poskytovania sociálnej služby pre prijímateľov 
sociálnej služby v Špecializovanom zariadení. 

 
Podmienky poskytovania ambulantnej formy starostlivosti 

Službu dennej ambulantnej formy starostlivosti v Špecializovanom zariadení zariadenie 
poskytuje žiadateľom odkázaným na sociálnu službu v špecializovanom zariadení so 
zaevidovanou žiadosťou v Evidencii žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
ARCUS, ako aj občanom Košického samosprávneho kraja, ktorí splnia podmienky vzniku 
tohto druhu formy starostlivosti. 
 

Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou starostlivosti sa neodporúča seniorom, 
ktorých by mohlo dochádzanie do zariadenia ARCUS nadmerne fyzicky vyčerpávať, 
nechodiacim, resp. tým, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa aktivizačných 
a  terapeutických programov. Taktiež nie je vhodný pre osoby, ktorým nevyhovuje 
celodenný pobyt v kolektíve. 
 

Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je 
sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby, ktorým je 
ARCUS – ŠZ a ZpS, Skladná 4, Košice. Ambulantná sociálna služba sa poskytuje počas 
pracovných dní v čase od 07.00 hod. do 16.30 hod.  V prípade potreby zabezpečíme dopravu 
do aj zo zariadenia. 
Mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje ako násobok počtu dní v 
príslušnom kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 
Rozsah poskytovanej sociálnej starostlivosti bude zakotvený v Zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby. 
 
Ambulantná  forma  Špecializovaného  zariadenia 
a) poskytuje 
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby           
 2.sociálne poradenstvo 
 3. sociálnu rehabilitáciu 
 4. ošetrovateľskú starostlivosť 
 5. stravovanie 
 
b) zabezpečuje          
 1. pracovnú terapiu 
 2. záujmovú činnosť 
 

 



V rámci ambulantnej formy špecializovaného zariadenia poskytujeme: 
� ergo – terapeutické činnosti a aktivizačné programy, 
� nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne  a v komunite, 
� pohybovo – koncentračné cvičenia, 
� nácvik pamäťových, kognitívnych a prezentačných schopností, 
� spoločenské podujatia, 
� priestor pre odpočinok, stravovanie, 
� dohľad nad užívaním liekov, hygienický dohľad, 
� inštitucionálne a sociálne  

poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom, 
� poskytovanie podmienok pre zamedzenie osamelosti a  ageizmu v spoločnosti. 

 

Prínos pre klienta: 
- denný aktivizačný a  terapeutický program, 
- udržiavanie mentálnych a fyzických schopností, psychickej pohody, 
- širšia miera socializácie ako v sterotypnom domácom prostredí, 
- zvýšenie kvality života, sebavedomia, sebaúcty, 
- po skončení denného pobytu návrat do známeho domáceho prostredia. 
 

Prínos pre rodinu: 
- možnosť pokračovať v zamestnaní rodinného príslušníka, 
- podpora rodinnej súdržnosti, zvýšenie vzájomnej úcty a pochopenia, 
- regenerácia síl opatrovateľa počas pracovných dní, 
- zabezpečenie potrebných služieb a pomoci, 
- oddialenie predčasného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. 
 


