
Poslanie 

POSLANÍM CSS SLNIEČKO JE PROSTREDNÍCTVOM 

DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠPECIALIZOVANÉHO 

ZARIADENIA A JEDÁLNE POSKYTOVAŤ ODBORNOU, 

OBSLUŽNOU A ĎALŠOU ČINNOSŤOU POMOC FYZICKEJ 

OSOBE, ODKÁZANEJ NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY 

Z DÔVODU JEJ ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA 

ALEBO NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU A 

FYZICKEJ OSOBE, KTORÁ NEMÁ ZABEZPEČENÉ 

PODMIENKY NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH 

ŽIVOTNÝCH POTRIEB ALEBO DOVŔŠILA DÔCHODKOVÝ 

VEK. SVOJE POSLANIE NAPĹŇA V SÚLADE S PLATNOU 

LEGISLATÍVOU, INOVATÍVNYMI TECHNOLÓGIAMI, 

KVALITNÝM ODBORNÝM PERSONÁLOM A DOBROU 

SPOLUPRÁCOU SO VŠETKÝMI ZAINTERESOVANÝMI 

STRANAMI. 

VÍZIA CSS SLNIEČKO 

CSS Slniečko  ponúka svoje služby už od roku 

1985. Zariadenie prechádzalo po celý čas rôznymi 

zmenami, ktoré so sebou prinášala doba. Všetky 

aktivity viedli vždy k zvyšovaniu kvality 

poskytovaných služieb smerom k prijímateľovi 

sociálnej služby, zamestnancom a ostatným 

zainteresovaným stranám. CSS Slniečko dosiahne 

do roku 2023 prostredníctvom tímovej práce 

založenej na potrebách súčasných a budúcich 

obyvateľov zariadenia a ich rodinných 

príslušníkov, zamestnancov a všetkých 

zainteresovaných strán vysokú kvalitu 

ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita 

ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a 

hodnotou všetkých zúčastnených. 

 

 

 

 

Areál „Šťastné leto“ 

Kontakt: 

023 01 Oščadnica 1464 

Telefón: 041/4254 211 

e-mail: dssoscad@vuczilina.sk 

www.cssslniecko.sk 

 

 

  

 

 

 

Centrum sociálnych služieb 

Slniečko 

 

 

Motto 

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale 

keby  sme to nerobili, tá kvapka by tam 

chýbala.“ 
(Matka Tereza) 
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Centrum sociálnych služieb Slniečko je príspevkovou 

organizáciou ŽSK. História zariadenia sa začala písať 

v roku 1985. Rozprestiera sa na konci obce Oščadnica 

a pozostáva z piatich pavilónov. V súlade s platnou 

legislatívou  poskytuje  komplexnú starostlivosť 

prijímateľom sociálnej služby s mentálnym, 

zdravotným a kombinovaným postihnutím. Kapacita 

zariadenia je stanovená pre 105 prijímateľov sociálnej 

služby (90 miest pre DSS a 15 miest pre ŠZ), v rámci 

celoročnej pobytovej formy sociálnej služby. CSS 

Slniečko poskytuje odborné, obslužné a ďalšie 

činnosti. V roku 2017 bola ponuka služieb rozšírená 

o podpornú službu JEDÁLEŇ. V posledných rokoch 

prešlo zariadenie veľkými zmenami v rámci 

rekonštrukcií interiéru a exteriéru, debarierizáciou a 

rôznymi inováciami z hľadiska modernizácie 

technológií a pracovných postupov. Dôležitou a 

výraznou zmenou oproti minulosti je práca 

s prijímateľom sociálnej služby, pri ktorej sa kladie 

dôraz na osobitosť, jedinečnosť a individualitu 

človeka, s jeho potrebami, schopnosťami 

a možnosťami, jasne zadefinovanými v individuálnom 

pláne prijímateľa sociálnej služby. V súvislosti s 

poskytovanými službami sú obyvateľom CSS 

Slniečko ponúkané rôznorodé sociálne terapie a 

kreatívna záujmová činnosť - psychomotorická terapia 

arteterapia,   gardenterapia,  biblioterapia, terapia hrou 

muzikoterapia, aromaterapia, kinezioterapia a iné. 

Bazálna stimulácia a Snoezelen terapia    tvoria 

neoddeliteľnú súčasť  každodenných činností a sú 

zabezpečované prostredníctvom vyškoleného 

odborného personálu. Piliere práce v zariadení sú 

postavené na socializácii a integrácii obyvateľov, so 

zreteľom na aktívne, zmysluplné a plnohodnotné 

prežitie svojho života. Veľkú možnosť využitia a 

spestrenia voľného času počas celého roka  ponúka 

areál Šťastné leto. Pravidelne organizujeme rôzne 

integračné stretnutia, workshopy,  športové hry, 

turistické pochody, oslavy narodenín, výlety, sezónne 

rekondično-rekreačné pobyty.  

Úhrada za poskytované sociálne služby 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v CSS 

Slniečko sa určuje ako násobok počtu dní príslušného 

mesiaca  a dennej sadzby úhrady za pomoc pri 

odkázanosti, za ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. 

Domov sociálnych služieb 

Orientačné rozpätie úhrad v DSS: od 367,99 € do 

425,30  €, priemerná úhrada: 345,05 €. 

Špecializované zariadenie 

Orientačné rozpätie úhrad v ŠZ: od 389,55 € do 430,77 

€, priemerná úhrada: 347,01 €. 

Výška úhrad v CSS Slniečko za jednotlivé činnosti sa 

upravuje vždy k prvému februáru príslušného 

kalendárneho roka. 

 

Občianske združenie Slniečko v nás 

Z iniciatívy zamestnancov Centra sociálnych služieb 

Slniečko bolo 5. júna 2009 založené občianske 

združenie. Hlavným zameraním  neziskovej 

organizácie je podporovať a pomáhať všetkým 

obyvateľom zariadenia v rôznych sférach 

spoločenského, kultúrneho a bežného života. 

Štruktúra príjmov Občianskeho združenia Slniečko v 

nás pozostáva z členských príspevkov, z darov 

a z darovania 2 % daní z príjmu.  

 

Privítame pomoc priaznivcov a sponzorov na účte: 

SK75000000004009268159 

 

 

Farebná 

miestnosť na 

Snoezelen 

Fit park 

Stravovacia 

prevádzka 


