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1   Stručný popis zariadenia 

 

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Domov Barborka Unín, n.o. so sídlom 

Unín č. 401, 908 46 vznikla dňa 25.9.2009 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 

prospešné služby. V zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a v súlade so zriaďovacou listinou poskytuje 

sociálne služby: 

 v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou prijímateľovi, ktorý je:  

o fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 

č.3,zákona o sociálnych službách, alebož 

o nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a jeho stupeň odkázanosti je najmenej III podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

 v zariadení pre seniorov celoročnou pobytovou formou prijímateľovi:  

o fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 

sociálnych službách, alebo  

o fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v 

tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 

Celková kapacita zariadenia je 28 prijímateľov. O ich spokojnosť sa stará 16 zamestnancov, 

z ktorých je 13 odborných.  

 

Sociálne služby v Domove Barborka Unín, n.o. sú poskytované v súlade so základnými 

ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi 

nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického 

alebo iného zmýšľania, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti 

alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia, zdravotného postihnutia a veku 

a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. 

 

Domov Barborka Unín, n.o. ponúka pre prijímateľov množstvo podporných aktivít a terapií, 

kde môžu zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do bežného života. Majú 

možnosť zúčastniť sa v rámci aktivít s prvkami ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie, 

reminiscenčnej terapie, terapie zameranej na tréning kognitívnych činností, tráviť svoj voľný 

čas prostredníctvom pestrej ponuky voľnočasových aktivít. K zmysluplnému využitiu voľného 

času slúži tiež knižnica v priestoroch zariadenia. Okrem týchto činností sa prijímatelia v našom 

zariadení môžu zúčastňovať rôznych iných aktivít - prechádzok, výletov a spoločenských, 

športových i kultúrnych podujatí. Voľný čas môžu tráviť vo vlastnej záhrade s bezbariérovým 

vstupom a posedením v altánku. 
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2   Vízia, poslanie a hodnoty 

 

Poslaním Domova Barborka Unín, n.o. je poskytovanie komplexných, kvalitných 

a individuálne zameraných sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, s ohľadom na 

individuálne potreby jednotlivých prijímateľov a im potrebnú mieru podpory prostredníctvom 

kvalifikovaných profesionálnych zamestnancov. Prijímatelia sú pre nás rovnocennými 

partnermi s jedinečnými osobnosťami so svojim životným príbehom, ktorí sa slobodne 

rozhodujú a podľa úrovne ich fyzických a duševných schopností sa tiež spolupodieľajú na 

ponúknutej pomoci. 

 

Našou víziou je ponúknuť prijímateľom bezpečné a príjemné prostredie, kladieme dôraz na 

kvalitné a individuálne poskytované sociálne služby. Zameriavame sa tiež na zmysluplné 

prežívanie a trávenie voľného času a zvyšovanie kvality ich života prostredníctvom 

krátkodobých a dlhodobých cieľov. 

 

Medzi základné hodnoty Domova Barborka Unín, n.o. patrí vytvorenie priestoru 

pripomínajúceho bezpečné domáce prostredie v atmosfére vytvárajúcej súkromie, dodržiavanie 

základných ľudských práv a slobôd, rešpekt, úctu a dôstojnosť. 

 

 

3   Ciele zariadenia na obdobie rokov 2023 - 2027 

 

Hlavný strategický cieľ: 

 je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby so 
zreteľom na humánny a etický prístup a dodržiavanie základných ľudských práv 

k prijímateľom zariadenia. V Domove Barborka Unín n.o. sa snažíme vytvárať bezpečný 

priestor pre prijímateľov, podporovať ich socializáciu a individuálne potreby a v čo 

najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia. 

 

 

Čiastkové ciele: 

 implementácia podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb 

o oboznámiť personál s obsahom a cieľmi štandardov kvality, dbať na ich 

aplikovanie v praxi, 

o zefektívnenie dosahovania jednotlivých cieľov vyplývajúcich zo štandardov kvality 

poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom informačného systému DODs, 

 zabezpečenie bezpečnosti prijímateľov i zamestnancov zariadenia 
o  vybudovanie ďalšieho únikového východu pre imobilných prijímateľov, 

o  pravidelné školenia BOZP pre všetkých zamestnancov Domova Barborka Unín, 

n.o., 

 skvalitnenie procesu individuálneho plánovania 
o  zavedenie multidisciplinárnej tímovej spolupráce - kľúčového pracovníka, 

sociálneho a zdravotného úseku v procese individuálneho plánovania, 

o intenzívnejšia kontrola administratívy individuálnych plánov kľúčovými 

pracovníkmi, 

o priebežné vzdelávanie všetkých zamestnancov vzhľadom na potreby 

individuálneho plánovania, 
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 vzdelávanie zamestnancov 

o  školenia pre zamestnancov zamerané na prácu s interným informačným systémom 

DODs, 
 

 

 
 

 
 

 
 
 


