
   

Poslaním nášho zariadenia LaVieNa n.o.  

Je poskytovať všeobecné prospešné služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.  

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v Zariadení pre 

seniorov. 

Prístup k prijímateľom sociálnej služby  
Prioritou pre nás je dôverný vzťah a individuálny prístup ku klientom.    Samozrejmosťou je vysoká úroveň 

poskytovania sociálnej starostlivosti.   

❖ Partnerský prístup – prijímateľa berieme ako rovnocenného.  

❖ Prístup aktívnej podpory od pasívnej starostlivosti - vytvárame primeranú mieru podpory, ktorá sa 

premieta do procesov spolurozhodovania, spoluzodpovednosti a participácie prijímateľa sociálnej služby 

na poskytovaných sociálnych službách.  

❖ Inkluzívny  prístup – prijímateľ sociálnej služby má právo byť  účastný na života spoločnosti. 

Vytvárame podmienky a uskutočňujeme opatrenia prostredníctvom ktorých podporujeme inklúziu 

prijímateľa sociálnej služby do spoločnosti.  

Vízia   
Poskytovať kvalitné sociálne služby orientované na podporu samostatnosti prijímateľa sociálnej služby  vychádzajúc z profesijného základu v súlade s ochranou dôstojnosti 

ľudskej osoby. Vízia je dlhodobý zámer a preto pre úspešné naplnenie  našej vízie zostavujeme strategický plán,  ktorý sa zameriava na  na tri oblasti. Prvá oblasť sa 

zameriava na profesionalizáciu zamestnancov, druhá oblasť na participáciu prijímateľov a tretia oblasť na materiálne zabezpečenie. Všetky tieto tri oblasti vnímame ako 

nástroj kvality v sociálnych službách . 

Zásady poskytovania sociálnych služieb  
❖ Vychádzame z princípov kresťanskej etiky rešpektujúc vzájomnú úctu a spolupatričnosť. 

❖ Rešpektujeme dôstojnosť individualitu, jedinečnosť osobitosť. 

❖ Sociálne služby sú založené na rovnosti bez diskriminácie.  

❖ Sociálne služby sú zamerané na podporu samostatnosti a participácie prijímateľa sociálnej služby do spoločnosti.  

Veríme, že ponukou širokého spektra doplnkových služieb našim prijímateľom sociálnych služieb  takouto formou vytvárame v  čo najvyššej možnej miere pohodlné 

a užitočné prostredie. Všetky aktivity realizované v našom zariadení sú uskutočňované za aktívnej spolupráci s prijímateľmi sociálnej služby, tak aby strávený čas bol pre nich 

zmysluplný, obohacujúci a podnetný.  

V Košiciach, dňa 01.11.2022                                                                                                                        Schválil: Bc. Marek Srňanský, MBA -štatutár zariadenia LaVieNa n.o. 



   
   

 


