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PONÚKAME: 

• Individuálny prístup zameraný na 
potreby prijímateľa sociálnych 
služieb 

• Sociálne služby založené na holistic-
kom prístupe 

• Cenová dostupnosť poskytovaných 
sociálnych služieb 

• Kvalifikovaný personál 

• Výborná poloha v centre obce s do-
stupnosťou verejných služieb 

• Ponuka záujmových aktivít a terapií 

             

PROFIL ZARIADENIA: 

História zariadenia: 
Objekt zariadenia bol zrekonštruovaný v roku 
1993 z detských jasličiek a následne bol Obec-
ným úradom Terchová odovzdaný do užívania 
Okresnému úradu - Žilina. Od roku 2002 až do-
dnes je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja.  

Priestorové členenie budovy: 
Budova zariadenia je bezbariérová a určená pre 
poskytovanie sociálnych služieb pre 34 prijíma-
teľov sociálnych služieb, odkázaných na sociál-
ne služby poskytované v zariadení pre seniorov, 
domove sociálnych služieb a špecializovanom 
zariadení. Priestory zariadenia sú členené do 
troch poschodí. Prijímatelia sociálnych služieb 
majú k dispozicií spoločenskú miestnosť, kapln-
ku. Areál zariadenia dopĺňa altán a priestranná 
záhrada. Zariadenie ma k dispozicií pre klientov 
dvojposteľové a trojposteľové izby. 

Hlavné priority pri práci s klientom: 
• Aktivizácia klienta 
• Individuálny prístup ku klientovi 
• Empatický prístup personálu 
• Pomoc pri riešení problémov klienta 

          PREHĽAD 
    POSKYTOVANÝCH  
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: 

Zariadenie pre seniorov 

Domov sociálnych služ ieb 

Špecializované zariadenie   

            PORADENSKÉ CENTRUM ŽSK: 

Poradenské centrum poskytuje základné pora-
denstvo občanom, ktorí potrebujú pomoc s rie-
šením svojich problémov. Je to centrum prvej 
pomoci, prostredníctvom ktorého sociálny pra-
covník hľadá ďalšie riešenia nepriaznivej sociál-
nej situácie, v ktorej sa občan ocitol.  
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