Aktuálna informácia
Z dôvodu nedostatku ochranných rúšok šijeme od 16.03.2020 v zariadení DSS a ZpS
Trenčianska Turná ochranné rúška sami. Samozrejme pri dodržaní hygieny. Na šitie rúšok sa
podujali naši zamestnanci.
A my sme vďační naším pracovníkom za ich ochotu a pomoc v tejto krízovej situácii a pri ochrane
pred šírením koronavírusu.
Občania obce Trenčianska Turná bez nároku na odmenu šili rúška pre všetkých občanov
a tiež aj pre naše zariadenie. Ďakujeme.

Dar pre DSS a ZpS Trenčianska Turná
NOBA-SMOKER, s.r.o., Trenčín-Zlatovce
Dňa 17.apríla 2020 nášmu zariadeniu doručil zástupca firmy NOBA-SMOKER, s.r.o. TrenčínZlatovce., pre prijímateľov sociálnej služby 50 ks rúšok, 3 l dezinfekcie na ruky, hygienické
obrúsky, dezinfekčné mydlá, sprchové gély, šampóny a iné hygienické potreby, s ktorými je
možné vystačiť cca 4 mesiace a to v čase opatrenia proti šíreniu koronavírusu a ochorenia
COVID -19.
Ďakujeme.

Dar pre DSS a ZpS Trenčianska Turná
od Mariána Gáboríka a Mariána Hossu
Dňa 13. mája 2020 bol do nášho zariadenia osobne doručený sponzorský dar osobných
ochranných pomôcok od legendárnych športovcov hokejistov Mariána Gáboríka a Mariána
Hossu.
Ich čin obdarovania je skutkom „Veľkého poďakovania“ za našu starostlivosť o prijímateľov
sociálnej služby v čase opatrení proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19.

Dar pre DSS a ZpS Trenčianska Turná
od nadácie #KtoPomožeSlovensku
Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku vznikla na začiatku pandémie COVID-19. Počas dvoch
mesiacov, v najťažšom období pandémie COVID-19, darovali nášmu zariadeniu DSS a ZpS
Trenčianska Turná hygienické rukavice, rúška, dezinfekčné prostriedky, respirátory, dezinfekciu
na ruky, ochranný overal, za čo im patrí veľké “ Ďakujem“.

Dar pre DSS a ZpS Trenčianska Turná
od MUDr. Emília Sláviková, rod. Behulová
Dňa 20.apríla 2020

darovala pre prijímateľov a zamestnancov zariadenia DSS a ZpS

Trenčianska Turná v čase opatrení proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19 pani MUDr.
Emília Sláviková, rodená Behulová - 40 ks rúšok na viacnásobné použitie, za čo jej zo srdca
ďakujeme.

Dar pre DSS a ZpS Trenčianska Turná
od Občianske združenie „ Robíme to pre deti“ Trenčianske
Stankovce
Dňa 22.apríla 2020 darovalo občianske združenie „ Robíme pre deti“ Trenčianske Stankovce
dezinfekčné mydlá pre seniorov DSS a ZpS Trenčianska Turná, ale aj pre občanov obce v čase
opatrení proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19. Ďakujeme.

Oznam o testovaní na ochorenie COVID-19
V priebehu dní 4.5. – 6.5.2020 sme otestovali zamestnancov a klientov DSS a ZpS Trenčianska
Turná na ochorenie COVID-19.
Testovanie bolo realizované rýchlo-testami zo Správy štátnych hmotných rezerv SR
prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Výsledky testovania (všetky negatívne) boli odoslané na určený link podľa Usmernenia MPSVaR
SR priebežne v dennej báze.

Ďalej o nás:
V našom Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Trenčianska Turná poskytujeme
pobytové sociálne služby pre fyzické osoby na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z
dôvodu:
•

ťažkého zdravotného postihnutia

•

demencie rôzneho typu etiológie

•

nepriaznivého zdravotného stavu

•

dovŕšenia dôchodkového veku.

Ide prevažne o:

•

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

•

sociálne poradenstvo,

•

sociálnu rehabilitáciu,

•

opatrovateľskú starostlivosť,

•

ošetrovateľskú starostlivosť,

•

ubytovanie,

•

stravovanie,

•

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

•

osobné vybavenie,

•

uzatváranie podmienok na úschovu cenných vecí,

•

zabezpečenie záujmovej činnosti.

Ponúkame:
•

pobyt v príjemnom prostredí ,

•

kvalitný odborný a obslužný personál,

•

dodržiavanie individuálneho prístupu a zameranie sa ku klientom,

•

holistický prístup ku klientom,

•

kvalitnú a pestrú stravu zo ŠJ ZŠ s MŠ Trenčianska Turná,

•

vlastné prevádzkovanie obslužných činností prania, žehlenia a údržby bielizne,

•

všetky izby s vlastným sociálnym zázemím (umývadlo, WC, sprcha),

•

aktivity pre klientov v útulnom prostredí interiéra zariadenia i v príjemnom záhradnom
átriu,

•

podporné aktivity a techniky ...

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Trenčianska Turnáje určený pre plnoleté
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je
najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je
najmenej III. zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Špecializované zariadenie (ŠZ) je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Prílohy č. 3 zákona č.
448/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, a majú zdravotné postihnutie, ktorým je
najmä demencia rôzneho typu etiológie.
Kapacita zariadenia je 20 miest pre prijímateľov sociálnej služby
v tom:
•

domov sociálnych služieb 1 miest

•

zariadenie pre seniorov

19 miest

Hlavný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame riešiť a riešime nepriaznivú sociálnu
situáciu ľuďom odkázaným na pomoc.

