Charakteristika zariadenia
Zariadenie pre seniorov- Domov Sv. Alžbety so sídlom v Moldave nad Bodvou je
situované v Košickom kraji. Zariadenie sa nachádza priamo v meste, blízko katolíckeho
kostola, v dvojpodlažnej budove.
Zriaďovateľom ZPS – Domova Sv. Alžbety je Mesto Moldava nad Bodvou, ktoré
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 26/MZ/2002 bod B.1 zo dňa 25.06.2002 vydalo
rozhodnutie o zriadení Domova dôchodcov Moldava nad Bodvou.
Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení nesk. predpisov.
V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je
najmenej IV, alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie
sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Sociálne služby sa poskytujú na základe zmluvy medzi poskytovateľom a prijímateľom
sociálnych služieb.
Kapacita zariadenia je 40 miest. ZPS poskytuje prijímateľom celoročnú pobytovú
starostlivosť.

Strategická vízia
POSLANIE A HODNOTY
Poslaním zariadenia pre seniorov je poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom
v súlade so zákonom o sociálnych službách s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,
základných práv a slobôd, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru
a náboženstvo, príslušnosť k národnosti, etnickej skupine, zmýšľanie , majetok, rod, alebo iné
postavenie.
Víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale
kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa seniori budú cítiť tak, ako
vo svojej rodine a kde sa im poskytne dobrá opatera a láska zároveň.
Víziou je skrášľovať , zlepšovať a spríjemňovať prostredie – budovu zariadenia, vybavenie
priestorov, dopĺňať ošetrovateľskú techniku, zamestnávať nielen odborne ale najmä ľudsky
zdatných pracovníkov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie
staroby našich seniorov.
Najvyššou hodnotou je človek - dôraz na jeho potreby, záujmy, individualitu.
CIELE
Našim cieľom je udržať si dobré meno a povesť nášho zariadenia v širokom okolí.
Neustále skvalitňovať služby, dosiahnuť spokojnosť klientov i zamestnancov.
Pri práci so seniormi snažiť sa ich udržať čím ďalej mobilných a aspoň čiastočne
sebestačných. Podľa možností zlepšovať alebo aspoň udržať ich fyzický a psychický
zdravotný stav , podporovať a posilňovať ich schopnosti, zručnosti, vedomosti.
Vrátiť im chuť a radosť do života.

