ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
Centru sociálnych služieb TAU Turie bola udelená akreditácia na
vykonávanie odbornej činnosti – špecializované sociálne poradenstvo
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia
sociálnej a rodinnej politiky, ako príslušný orgán podľa § 79 ods. 1písm. g)
druhého bodu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“) na základe § 88, 89, 90 ods. 1, 2 a § 91 ods. 3
zákona o sociálnych službách a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.2.2020.
Cieľovou skupinou pre poskytovanie odbornej činnosti špecializovaného
sociálneho poradenstva sú fyzické osoby postihnuté Alzheimerovým
ochorením alebo iným druhom demencií a rodinným príslušníkom osôb
s takýmto ochorením.
Špecializované sociálne poradenstvo
ambulantnou a terénnou formou.

poskytujeme

od

1.8.2020

Miesto vykonávania odbornej činnosti:
ambulantná forma - Centrum sociálnych služieb TAU Turie
terénna forma - územný obvod okresu Žilina
Poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva sa zameriavame
na zistenie príčin, charakteru, rozsahu problému a na poskytnutie
konkrétnej pomoci. Využívaním rôznych poradenských metód a techník
pomáhame klientom pri riešení ich nepriaznivých sociálnych situácií tak,
aby dokázali mobilizovať svoje možností a schopností, svoje problémy
riešiť a im predchádzať.

Pre túto cieľovú skupinu chceme poskytovať:
Špecializované

sociálne

poradenstvo

v

oblasti

domácej

starostlivosti o osobu s Alzheimerovým ochorením alebo iným
druhom demencie:
- aktivizácia chorého
- kognitívna rehabilitácia
- reminiscenčná terapia
Podporu a vedenie osôb, ktoré sú v blízkom kontakte s klientom
s Alzheimerovým ochorením alebo iným druhom demencie:
- edukácia – psychoedukácia - rodiny
- modelovanie problémových situácií
- tréning asertívneho správania
Realizovaním špeciálneho sociálneho poradenstva sa

snažíme

zabezpečiť zlepšenie kvality života klienta s Alzheimerovým ochorením,
alebo iným druhom demencie a tiež ich rodinným príslušníkom. Pri práci
s klientom vychádzame z konkrétnych špecifických problémov a potrieb
každého klienta.

Kontakt:
CSS TAU TURIE 296, 01312
041/59 89 263
cssturie.poradca@vuczilina.sk

