
 CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ANIMA    

 

Adresa: Domov sociálnych služieb (DSS), Zariadenie pre seniorov (ZpS) – Jefremovská 

634, Lipt. Mikuláš 031 04 

               Útulok – Nábrežie A. Stodolu 1177/82, Lipt. Mikuláš 031 01 

  Krízové stredisko Palkovo centrum – Komenského 22, Lipt. Mikuláš 031 01 

Telefón: DSS, ZpS  044 / 553 10 63 

      Útulok    044 / 551 40 67 

  Krízové stredisko  044 / 552 29 62 

E-mail:  ddlm@vuczilina.sk 

  palkovocentrum@zoznam.sk 

Kapacita: DSS a ZpS – 128 mužov a žien 

  Útulok – 12 osôb 

Krízové stredisko – 5 osôb  

Forma pobytu:  

 DSS, ZpS – na dobu neurčitú  

 Útulok – ubytovanie na dobu určitú za stanovených podmienok 

 Krízové stredisko – prechodný pobyt pre deti a mládež v krízovom stredisku na 

3 mesiace, max. na 6 mesiacov po prehodnotení situácie; ambulantná forma 

starostlivosti na báze ambulantnej komunity a individuálneho poradenstva 

Cieľová skupina: 

 Zariadenie pre seniorov: 

 fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách (stupne 

odkázanosti na sociálnu službu III. a IV.) 

 Domov sociálnych služieb: 

 fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň 

odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

 fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace, a ich stupeň 

odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

 Útulok: 

 občania bez prístrešia 

 Krízové stredisko: 

 deti a mládež s poruchami správania, s neukončenou prípravou na povolanie, 

s ohrozenou alebo narušenou výchovou 

 deti predškolského veku 

 deti školského veku 

 mládež 

 rodičia detí 

 deti a mládež v krízovej životnej situácii 

Predmet činnosti: 



 Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov: 

Odborné činnosti: 

 pomoc pri odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo 

 sociálna rehabilitácia 

 ošetrovateľská starostlivosť 

 pracovná terapia 

Obslužné činnosti: 

 ubytovanie 

 stravovanie  

 upratovanie 

 pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Ďalšími službami sú: 

 osobné vybavenie 

 úschova cenných vecí 

 záujmová činnosť 

A ďalšie činnosti podľa § 18 Zákona č. 448/2008. 

 Krízové stredisko: 

 výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení 

 výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení 

 výkon výchovného opatrenia 

 poskytovanie starostlivosti - bývanie, stravovanie, obslužné činnosti 

 Komunitné programy - kluby, ktoré sa konajú každý týždeň v priebehu 

školského roka a sú zamerané na deti s poruchami správania, na záškoláctvo 

u detí, drobné krádeže, experimentovanie s návykovými látkami. Prioritná 

činnosť zameraná na nácvik sociálnych zručností – prehĺbenie poznania 

a sebapoznania, interpersonálnej percepcie, skvalitňovanie komunikácie, 

riešenie konfliktov, kooperatívne správanie 

 Psychologické a sociálne poradenstvo v oblasti sociálno-patologických javov – 

pre koordinátorov prevencie na školách, pre rodičov a podľa potreby aj pre 

iné subjekty – prioritná činnosť 

 Sociálna intervencia zameraná na odstránenie alebo zmiernenie porúch 

vývinu dieťaťa: skupinové techniky, rodinná psychoterapia, skupinová 

dynamika, sociálne učenie, metódy sociálneho tréningu 

 


