V Novom Meste pribúdajú sociálne
služby pre deti i chorých
V poskytovaní sociálnych služieb majú
svoje miesto nielen štátne a samosprávne
inštitúcie, ale aj mimovládne organizácie.
Viaceré sídlia v našej mestskej časti, aj preto sú prístupnejšie. Financie nehľadajú
ľahko, ale ich služby sú neustále potrebné,
takže dokážu získať zdroje nielen na bežnú
činnosť, ale aj na ďalší rozvoj. A to sa im
darilo aj v minulom roku.
Nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie Bratislava (CVI) pôsobí
v budove na Hálkovej 11 a poskytuje služby rodinám detí so zdravotným postihnutím od narodenia do sedem rokov v celom
Bratislavskom kraji (BSK). Župa ho vlani
podporila aj finančne čiastkou vyše 50-tisíc eur. V rámci sociálnej služby včasnej

intervencie získajú rodiny pomoc súvisiacu s vývinom a špecifickou starostlivosťou
o dieťatko, ale aj s prijatím situácie, v ktorej
sa ocitli.
Rodičia CVI kontaktujú mailom alebo
telefonicky a po vyplnení žiadosti s tímom
odborníkov hľadajú optimálne možnosti
podpory. Priamo v centre alebo v prirodzenom prostredí rodiny formou terénnej
práce. Erika Tichá, riaditeľka bratislavského CVI zdôrazňuje, že podpora rodiny
v najranejšom období vývinu dieťaťa je
kľúčová a vlani ju využilo 86 rodín. To značí presne toľko detí, 168 rodičov, 43 súro-

dencov a 55 starých rodičov. Osem rodín
má trvalé bydlisko v mestskej časti Nové
Mesto.
Potreby rodín a detí si vyžiadali rozšírenie služieb o Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva centra včasnej intervencie, ktoré ako jediné
svojho druhu v rámci BSK poskytuje diagnostiku a terapeutickú intervenciu pre
deti od 0 do 7 rokov. Pôsobí v rozšírených
priestoroch na Hálkovej 11. V odbornom
tíme je psychológ, logopéd, fyzioterapeut,
špeciálni a liečební pedagógovia, zrakový
terapeut a snoezeln terapeut.
Podrobnejšie informácie o všetkých
centrách sú na stránke http://centravi.
sk/. V roku 2015 vznikli prvé tri s podporou nadácií dánskej oknárskej firmy Velux
prostredníctvom nadácie SOCIA. Finančné dary z bratislavského Plesu v opere
umožnili otvorenie dvoch nových vlani
a takmer 240-tisíc eur venovaných v tomto
roku použije SOCIA nielen na ďalšie nové
centrum, ale podporí aj existujúce. Mestská časť chce z eurofondov v Integrovanom regionálnom operačnom programe
zrekonštruovať pre bratislavské CVI budovu na Makovického ulici tak, aby slúžila
aj na vzdelávanie či voľnočasové aktivity
obyvateľov.
Bezplatné vzdelávaco-zážitkové semináre realizované odborníkmi CVI pre pedagógov materských, základných a špeciálnych škôl, študentov, ale aj rodičov plánujú
zatiaľ v novom Komunitnom centre (KC)
na Ovručskej ulici. Cieľom týchto aktivít
je sprostredkovanie osobnej skúsenosti
aj odborné poradenstvo pedagógom pri
prekonávaní obáv a absencie praktických
skúseností pri práci s deťmi so zdravotným postihnutím. Aj ďalšie občianske
združenie RATA využíva KC na odborné,
vzdelávacie a podporné aktivity pre rodičov detí s vývinovými poruchami. Bližšie
informácie sú na http://www.banm.sk/
komunitne-centrum/.
Komunitné centrum na Ovručskej funguje podľa zákona 448/2008 o sociálnych
službách. Preto poskytuje priestor aj na diagnostiku a poradenstvo, zacielené podľa
monitoringu na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami autistického spektra (PAS) či so syndrómom deficitu pozornosti (ADD), a to aj v spojení s
hyperaktivitou (ADHD). Nezabúda ani na

pracovníkov s rodinami, ktoré potrebujú
sociálnu pomoc a spolupracuje s Univerzitou Komenského v Bratislave na problematike supervízie pre študijný odbor
Riadenie sociálnej pomoci. Jedna študijná
skupina absolvuje počas semestra štyri dni
praktických cvičení, informuje Slávka Švecová z oddelenia sociálnych služieb mestskej časti.
Občianske združenie Slnečnica Slovensko sa udomácňuje na Svätovojtešskej
40. Dostalo tu do prenájmu priestory od
dobrodincov, ktorým už pomohlo svojimi službami. Opatrovateľskú, ošetrovateľskú a hospicovú starostlivosť v domácom
prostredí v duchu humanizmu a kresťanských ideálov zaisťujú sestry Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
(vincentky) v spolupráci s laikmi. Aktuálne je to 12 ľudí na rôzne úväzky, hovorí
sestra Marta Baliaková.
Služby, ktoré poskytovalo občianske
združenie Slnečnica Slovensko prevažne
v Ružinove, ponúka aj v našej mestskej časti. Pomáha starým, chorým a zomierajúcim
aj ich blízkym. Doma, kde sa cítia najlepšie.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Slnečnica zabezpečí ošetrovateľské výkony na základe odporúčania
obvodného lekára. Hradí ich zdravotná
poisťovňa takisto ako zdravotnícke služby
mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré,
ktorými kvalifikovaný tím lekárov a sestier
zmierňuje bolesť a iné ťažkosti spojené
s progredujúcim ochorením až do konca
života. Zo sociálnych služieb zaisťujú domáce opatrovanie v pracovných dňoch na
základe zmluvy s klientom. Požičiavanie
zdravotníckych pomôcok na dohodnutý čas funguje dočasne v obmedzenom
režime. Hľadajú nové skladové priestory
aj spolupracovníkov na stránke http://
www.hospic-slnecnica.sk
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