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Dom sociálnych služieb – MOST, n.o. 
Kto sme 

Od založenia v roku 1995 prešiel MOST rôznymi zmenami. V 
roku 2003 sme sa stali neziskovou organizáciou poskytujúcou 
sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Zb. z. pre dospelých 
ľudí s duševnou poruchou.  

Sme registrovaným poskytovateľom nasledovných 
sociálnych služieb:  

 

• Rehabilitačné stredisko 
• Podporované bývanie 
• Poradenstvo v sociálnej oblasti 
 
Okrem toho psychologické  služby poskytuje naša:    
• Psychologická ambulancia 



Ľudia s duševnou poruchou znášajú často rôzne ťažkosti, ktoré porucha 
prináša a ostávajú sami. Pretože nevedia požiadať o účinnú pomoc svoje 
okolie, žijú v kruhu svojich blízkych a málokedy sa im podarí nájsť svoje 
miesto a porozumenie aj vo svojej širšej komunite. Chceme, aby ľudia s 
duševnou poruchou boli s nami a nie sami. 

 

Našou víziou je fungujúci systém komplexných  komunitných služieb, 
ktorý poskytne dospelým ľuďom s duševnou poruchou podporu, ktorá 
rešpektuje ich špecifické a individuálne možnosti a potreby. 

 

Cieľom našej práce je podpora a pomoc ľuďom znevýhodnených 
duševnou poruchou a ich rodinám. Aktivity našej organizácie vnímame 
ako sprevádzanie klienta na jeho ceste k samostatnosti, na ktorej ho 
podporujeme už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy 
bežného života a dosiahol podľa možností svoje ciele. 

Poslanie, vízia a ciele 



Cieľová skupina 

 

Cieľovou skupinou našich služieb sú  

 dospelí ľudia s duševnými poruchami (najmä psychotickými 
poruchami z okruhu schizofrénie a afektívnych porúch).  

 Ich príbuzní, ktorí sú vystavení zvýšenej záťaži pri 
starostlivosti o svojho blízkeho. 

 

V dôsledku závažnej duševnej poruchy potrebujú naši klienti a 
ich rodiny špecifické podmienky a individuálnu podporu na to, 
aby obnovovali svoje psychické, sociálne a praktické 
spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre čo najsamostatnejší a 
nezávislejší život.  



Cesta klienta k samostatnosti 

Samostat
nosť 

RS, PB, 
AMB, Iné 

SP 

Klient 



Komunitné sociálne služby 

• Chápeme pojem komunita ako „obec“ – spoločenstvo ľudí žijúcich 
v čo najprirodzenejšie vymedzenej oblasti, zdieľajúci jej inštitúcie 
a funkcie, spolupracujúci v bežných záležitostiach a v úsilí 
integrovať všetkých členov spoločenstva vrátane oslabených a 
chorých (Foitová 2009 in Pěč a Probstová 2009). 

• Ako komunitný systém starostlivosti je označovaný systém terapie, 
pomoci a podpory, ktorý je obsahovo a organizačne usporiadaný 
tak, aby bol schopný pomôcť aj ľuďom s vážnejším zdravotným 
postihnutím žiť pokiaľ možno čo najviac v podmienkach bežného 
života, subjektívne čo najuspokojujúcejším spôsobom (Pfeiffer, 
2002).  

• Komunitné sociálne služby ako súbor vzájomne prepojených a 
koordinovaných služieb poskytovaných v územne ohraničenej 
komunite, ktoré reagujú na potreby členov komunity a nejavia 
znaky inštitucionálnej starostlivosti (NPRSS 2015-2020). 



Ako je to v Dss-MOST, n.o. 

• Pracovník mapuje možnosti zapojenia užívateľa do bežného 
života spoločnosti a podporuje ho v ich využívaní 

• Podpora užívateľov pri využívaní komunitných zdrojov má 
hlavne tieto formy: tréning základných režimových, 
praktických a sociálnych zručností,  informovanie, 
sprostredkovanie a sprevádzanie 

• Pracovník spolupracuje s rôznymi subjektmi: 
– rodiny užívateľov a ďalšie blízke osoby, sociálne odbory miestnych 

častí, ambulantní psychiatri, psychiatrické oddelenia a nemocnice, 
psychiatrické stacionáre, ambulantní psychológovia, občianska 
poradňa, úrad práce, iné sociálne a zdravotné služby, kluby, záujmové 
spolky, knižnice atď. 

• Spolupráca je možná len so súhlasom užívateľa 

 



Poradenstvo v sociálnej oblasti 

• Cieľom je poskytnúť ľuďom s duševnou poruchou podporu a 
informácie pri riešení problémov a komplikovaných životných 
situácií 

• Deje sa tak ambulantnou i terénnou formou prostredníctvom 
individuálnych, prípadne párových a rodinných konzultácií so 
sociálnym poradcom 

• V SP pracujú aktuálne 3 sociálni  

      poradcovia 

 
• V roku 2014 (k 18.11.)  

– 58 klientov 

– 72 konzultácií 

– 10 návštev psychiatrických  

    oddelení a stacionárov 

 

 

 

 



Rehabilitačné stredisko 

• Cieľom programu je poskytnúť štruktúrovaný denný 
program, vytvoriť podmienky pre rozvíjanie sociálnych 
zručností, vytváranie nových vzťahov a získavanie praktických 
zručností vo vybraných oblastiach 

• Program prebieha ambulantnou formou v dvoch paralelných 
skupinách klientov, každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 

• Náplň programu:  
– ranné komunity, čítanie dennej tlače, kognitívny tréning, angličtina, 

výlety a exkurzie, šport, keramická a výtvarná dielňa, varenie v 
kuchynke, biblioterapia, debatný krúžok, varenie, spoločenské hry, 
filmový klub, hudobné popoludnie, redakcia časopisu (Mosťácky 
svet), podporno-edukačné skupiny 

• S každým klientom pracujeme aj individuálne formou 
„Individuálneho rozvojového plánovania“ a „Protikrízového 
plánovania“ 

 



Rehabilitačné stredisko 

• V RS pracuje  
– 1 odborná vedúca (psychologička) 

– 1 prevádzková vedúca + odborná pracovníčka (sociálna pracovníčka) 

– 9 odborných pracovníkov (psychológovia a soc. pracovníci) 

– 1 dobrovoľníčka 

• Spolu 6 úväzkov 

 

• Klienti (k 22.10.2014) 
– 33 klientov 

– 10 žien, 23 mužov 

– Priemerný vek 36,94 rokov 

– Priemerný počet návštev programu na 1 klienta je 11,7 dňa v mesiaci 

 

 



Rehabilitačné stredisko 

Denná miestnosť - dielňa 



Rehabilitačné stredisko 

Denná miestnosť – „obývačka“ 



Rehabilitačné stredisko 

Výrobky 



Podporované bývanie 

• Cieľom programu je vytvoriť podmienky pre vyskúšanie si 
samostatného bývania a pre tréning zručností potrebných 
pre čo najsamostatnejšie fungovanie a zvládanie záťažových 
situácií v živote 

 

• Služba je situovaná do dvoch bytov 
– Byt č. 1 – 3-izbový byt; 4 klientky 

– Byt č. 2 – 4-izbový byt; 5 klienti 

 

• Každý z klientov má kľúčového pracovníka, s ktorým pracuje 
na IRP a PKP. Pravidelne spolu vyhodnocujú postup. 

 

• Večerné komunity – skupinová práca 



Podporované bývanie 

• V PB pracuje 
– 1 odborný vedúci (psychológ) 

– 1 prevádzková vedúca  

– 2 odborní pracovníci (psychológovia)  

– 2 psychoterapeutky 

• Spolu 2 úväzky 

 

• Klienti 
– 9 klientov 

– 4 ženy, 5 mužov 

– Priemerný vek 33 rokov 

– Okrem 9 aktuálnych klientov prešlo službou 12 klientov 

– Priemerná dĺžka pobytu 1 klienta je 13,17 mesiacov 

 

 

 

 



Podporované bývanie 



Podporované bývanie 



Podporované bývanie 



Psychologická ambulancia 

• Odborné psychologické a psychoterapeutické služby 
– psychodiagnostika, psychoterapia, nácvik relaxácie, nácvik 

komunikačných zručností, krízová intervencia, spracovanie 
traumatizujúceho stresu, podpora osobného rozvoja 

 

• Psychoterapia „PRO BONO“ – pre klientov Dss-MOST, n.o. 
poskytujú psychoterapeuti vo výcviku psychoterapiu pod 
supervíziou za manipulačný poplatok 

 

• Podporno-edukačná skupina pre príbuzných klientov Dss-
MOST, n.o. 

 

• Psychoterapeutky na komunitách v podporovanom bývaní 
 



Psychologická ambulancia 



Ďalšie projekty 2012-2014 

• Zvyšujeme kvalifikáciu tímu v rozšírenom programe (Nadácia 
Granvia) 
– Kurzy pre pracovníkov i klientov: varenie, skladnícke práce, 

upratovanie, drôtikovanie, keramické práce 

– Kurz pre odborných pracovníkov Individuálne plánovanie 

– Online kurzy rôzneho druhu pre pracovníkov 

– Odborná stáž pracovníkov vo Fokus Praha, o.s. 

• Spolu dokážeme viac (Nadácia VÚB) 
– Individuálne i skupinové edukačno-podporné stretnutia pre 

príbuzných klientov 

– Deň otvorených dverí Dss-MOST, n.o. 

– Workshop na tému zamestnávania ľudí s duševnými poruchami 
„Spolu dokážeme viac“ 

– Prezentačno-predajná výstava „S vami dokážeme viac“ 



Ďalšie projekty 

Zvyšujeme kvalifikáciu týmu v 
rozšírenom programe 



Ďalšie projekty 
Zvyšujeme 
kvalifikáciu týmu v 
rozšírenom programe 



Ďalšie projekty 

Spolu dokážeme viac 



Ďalšie projekty 2012-2014 

• Dokážem viac (Nadačný fond PWC a Nadácia Pontis) 
– Posilnenie intenzity práce s klientmi v PB 

– Akcie s cieľom lepšieho spoznania sa klientov v PB 

• Divadelné predstavenie „LÁSKY“ (Siemens) 
– Príprava a prezentácia divadelného predstavenia s 

názvom LÁSKY, v ktorom účinkovali klienti Dss-MOST, n.o. 

• Do práce cez MOST (Accenture) 
– Klienti, ktorí prešli kurzami v rámci projektu „Zvyšujeme 

kvalifikáciu tímu v rozšírenom programe“ vedú kurzy pre 
ostatných klientov Dss-MOST, n.o. – varenie, upratovanie, 
PC kurz, drôtikovanie, keramické práce a uchádzajú sa o 
prácu mimo Dss-MOST 

 

 



Ďalšie projekty 

Divadelné 
predstavenie „LÁSKY“ 



Sieť komunitných sociálnych služieb 

• Špecializované sociálne poradenstvo 
• Terénna sociálna rehabilitácia 
• Podpora samostatného bývania 
• Nízkoprahové denné centrá 
• Chránené dielne 
• Sociálna služba krízovej intervencie 
• Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológií 
 

• Dosiahnutie čo najvyššej možnej samostatnosti klientov vnímame 
ako schopnosť klienta využívať vlastné zdroje a zdroje v 
komunite, tak aby vedel naplniť svoje aktuálne potreby - 
primerane sa lieči, má priateľov, zamestnanie, využíva dostupné 
služby rôzneho druhu podľa svojich aktuálnych možností a 
potrieb. 



Financovanie 

• Piliere financovania 
– Finančný príspevok na poskytovanie soc. sl. od VÚC – 67% 

– Jednorazový finančný príspevok od MPSVR – 22% 

– Platby klientov - 6% 

– Finančné príspevky od donorov a darcov – 3% 

– 2% z daní – 2%  

 

 

financovanie sociálnej služby v % 

VÚC

MPSVR

platby klientov

donori, darcovia

2% z daní

zdravotné poisťovne

sociálna poisťovňa



Existenčné riziká financovania 

• Jediný zdroj financovania zo zákona a jeho nestabilita - VÚC 

• Financovanie podľa dochádzky klienta (leg.) 

• Preddavkový systém (VZN BSK) 

• 1-12 mes., kým VÚC začne platiť príspevok na soc. sl. klientovi 

• Spôsob výpočtu výšky príspevku VÚC (leg.) 

• Časté legislatívne zmeny 

• Komplikovaná legislatíva v oblasti financovania sociálnych služieb 
neziskových organizácií (nezriadených VÚC, resp. štátom) 

• Práca psychológov nemá finančný zdroj 

• Neochota zdravotných poisťovní uzavrieť zmluvu s psychologickou 
ambulanciou pre túto cieľovú skupinu 

Dôsledky:  

Nemožnosť stabilného plánovania, existenčné ohrozenie 
 



Dobrovoľnícke aktivity v Dss-MOST, n.o. 

• Odborní dobrovoľníci 
– Vedenie denného programu v RS a individuálna práca s klientmi 
– V roku 2013 - 750 hodín 

• Dobrovoľníci so špeciálnymi zručnosťami 
– Vedenie tvorivých a iných dielní (divadlo, časopis, hudobné popoludnie, atď.) 
– V roku 2013 - 358 hodín 

• Dobrovoľníci na akciách  
– Najmä účasť a pomoc na propagačných a predajných akciách 
– V roku 2013 – 88 hodín 

• Spolupráca s Dell 
– Rôzne dobrovoľnícke aktivity zamestnancov Dell (upratovanie priestorov, maľovanie, drobné 

opravy, futbalový zápas, atď.) 
– V roku 2013 – 30 hodín 

• Zbierky Dni nezábudiek 
– Každoročne študenti (Cirkevné konzervatórium, Evanjelické lýceum, Gymnázium F.G. Lorcu a 

ďalších škôl) + dobrovoľníci spomedzi klientov, pracovníkov a externí 
– V roku 2013 – 156 hodín 

• Naše mesto 
– Každoročne sa zapájame do akcie Naše mesto 
– V roku 2013 – 12 hodín 

• PRO BONO terapeuti 
– V roku 2013 – 69 hodín  

 



Dobrovoľníci 

Dobrovoľnícke aktivity 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 

www.dss-most.sk 

 

info@dss-most.sk 

andrea.benuskova@dss-most.sk 

adam.kurilla@dss-most.sk 
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